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

@jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

AUNIÃO  Patrimônio da Paraíba
EMPRESA PARAIBANA

DE COMUNICAÇÃO

Iniciativa, apresentada ontem, prevê espaços para lazer, prática de esportes, ciclovia e pista para caminhada. Página 5

PMJP lança projeto do Parque das Três Ruas

Presidente 
do STF cobra 
tolerância dos 
candidatos

Covid: mais de 
um milhão estão 
com dose de 
reforço atrasada

Luiz Fux afirmou que 
as eleições deste ano serão 
“um dos momentos mais 
sensíveis” da democracia.
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Até ontem, 1.190.640 
paraibanos, com 12 anos 
ou mais, ainda não tinham 
tomado a 3a dose. 
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EUA alegam que 
mataram líder da 
Al Qaeda, sucessor 
de Bin Laden

Um em quatro 
adolescentes faz 
uso excessivo do 
videogame

Al Zawahri, morto em 
operação em Cabul, foi um 
dos maiores conspiradores 
do 11 de setembro.
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Pesquisa da USP mos-
tra que 28% desse público 
se enquadra no Transtor-
no de Jogo pela Internet.
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Imagem: Divulgação/PMJP

Contratos asseguram R$ 62,7 mi 
em investimentos para a Paraíba

na cinep

Também foram assinados, ontem, protocolos de intenção com as empresas Red Mobile e Electrolux. Página 4

Na Paraíba, com 
quase quatro mil agentes 

e cerca de 3,3 mil 
recenseadores em campo, 

a estimativa é de que 1,3 
milhão de domicílios 

sejam visitados.
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IBGE dá início à coleta domiciliar: 
saiba como identificar o recenseador

n “Caiu por terra aquela história 
de que dá para contar nos dedos os 
amigos verdadeiros. Não porque a 
quantidade de pessoas em quem se 
confia aumentou, mas, sim, porque 
essa gente quase não existe”.

Fernando Vasconcelos
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Trabalhos integram a Bienal Latino-Americana, 
com 60 artistas expondo a partir de hoje na capital.
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Arte Postal Parahyba 
abre quatro exposições

n “Pelo meio das suas palavras  
(Conceição Evaristo) encontramos 
tantas pérolas de uma artífice 
da poesia, mesmo triste e 
arrebatadora, como: ‘A tristeza tem 
orelha grande e ouvidos fundos’”.

Ana Adelaide Peixoto

Página 10

Foto: Bienal de Arte Postal da Parahyba/Divulgação

Foto:Evandro Leal/Estadão Conteúdo

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

646.239

33.856.805

576.816.688

10.355

678.792

6.399.498
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

3.751.119

449.997.627

12.347.819.511

Botafogo encara 
o líder da Série 
C, amanhã, no 
Almeidão, em JP

Após empatar com o 
Manaus (foto), no sábado, 
chegou a vez do Belo en-
frentar o Mirassol.
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Mês da conscientização pelo fim
da violência contra a mulher

Ligue 180

NÃO SE
CALE!



Com o início dos trabalhos legislativos do segundo semestre, o Congresso terá 
que analisar vetos presidenciais que trancam a pauta de votações, entre os quais o 
Veto 46/2021, cujo o teor tem mobilizado não somente os parlamentares, mas tam-
bém a sociedade: a punição mais rigorosa para quem cria e dissemina fake news. 

O Veto 46/2021 retirou alguns dispositivos do projeto que originou a Lei 14.197, 
que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Um dos mais polê-
micos, relacionado à criminalização das fake news, previa até cinco anos de re-
clusão para quem propagasse informação sabidamente inverídica e que tivesse 
a capacidade de comprometer o processo eleitoral. No veto, argumentou-se que 
“A proposição legislativa contraria o interesse público por não deixar claro qual 
conduta seria objeto da criminalização, se a conduta daquele que gerou a notícia 
ou daquele que a compartilhou”.    

Ao analisarmos a redação proposta para esse dispositivo, temos dificuldade 
para entender a justificativa do veto presidencial, sobretudo quanto à menção de 
que ela contraria o interesse público. A proposta registra que “Promover ou fi-
nanciar, pessoalmente ou por interposta pessoa (...) campanha ou iniciativa para 
disseminar fatos que sabe inverídicos, e que sejam capazes de comprometer a hi-
gidez do processo eleitoral” irá gerar pena de reclusão de um a cinco anos. Qual 
o interesse público contrariado nessa proposta normativa?  

Ao vetar o dispositivo que previa a criminalização de fake news, o governo 
apresentou uma argumentação frágil, o que aumenta as chances de o veto ser der-
rubado pelos congressistas. Na redação do veto, afirma-se que a proposta “ense-
ja dúvida se haveria um ‘tribunal da verdade’ para definir o que viria a ser enten-
dido por inverídico a ponto de constituir um crime punível pelo Código Penal”. 
Ora, algo que é verdadeiro se impõe por si mesmo, por meio de provas cabais, o 
mesmo não acontecendo com uma notícia falsa, que não se sustenta por muito 
tempo ao ser confrontada com a realidade dos fatos.   

Não punir com o rigor necessário a disseminação de fake news, isto sim, é con-
trário ao interesse público. É dever do Congresso Nacional estabelecer regras es-
pecíficas que estabeleçam a criminalização de tais práticas, que são nocivas à de-
mocracia.   

Artigo

Criminalização de fake news 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

A ameaça comunista
Fui criado à margem de preconceitos e dis-

criminações. Desde criança, na Cesário Al-
vim, convivi com as diferenças numa turma 
de amigos de todas as raças e todos os credos. 
Meus pais nunca me deram qualquer orienta-
ção nesse sentido e o resultado é que, tanto eu 
como meus irmãos, não aprendemos a distin-
guir ou avaliar as pessoas pela cor de sua pele. 

Na infância tínhamos muitos amigos pre-
tos. Dois deles, Pelé e Sabará, assim batizados 
pela similaridade aos nossos ídolos do futebol 
da época do Brasil Campeão do Mundo, fre-
quentavam regularmente a nossa casa, como 
‘televizinhos’,  convidados para assistir aos 
desenhos e programas infantis. Minha mãe 
jamais fez distinção entre eles e os demais e 
assim passei a crer na igualdade dos seres hu-
manos, de todas as raças. 

Certa vez, aos 10 ou 11 anos, convidei o Pelé 
a conhecer o Iate Clube do Rio de Janeiro, en-
tidade aristocrática que reunia – e ainda reú-
ne – a fina flor da sociedade carioca, os endi-
nheirados proprietários de lanchas e iates que 
adornam a Baía de Guanabara. Na condição 
de filhos de ministro, havíamos sido presen-
teados com um cartão que nos conferia a con-
dição de sócios honorários, com direito a fre-
quentar o clube e desfrutar de todas as suas 
dependências e serviços, tal qual o sócio pro-
prietário. 

Chegando lá – eu, meu irmão, João,  e o Pelé 
– fomos direto para a piscina, local encanta-
dor, que possuía uma espécie de  ‘ilha’ artifi-
cial, onde começamos a brincar e a nos diver-
tir. Com pouco tempo fui chamado por um 
funcionário do clube, fardado e com ares de 
autoridade, que me fez a advertência: “O con-
vite de vocês é para ser utilizado apenas pelos 
familiares, e não para convidados”.  

Ficou bem claro para mim que o Pelé não 
era bem-vindo. Sem condições de reagir – mal 
podia identificar a verdadeira razão da deci-
são autoritária – reunimos as nossas coisas e 
nos  retiramos encabulados e temerosos, as-
sustados com aquela grosseira e intimidatória. 

De outra feita assisti, aqui mesmo no Iate 
Clube da Paraíba, na gestão do saudoso Co-
modoro Manoel Guimarães,  situação idêntica 
quando o médico Josauro Paulo Neto, já fale-

cido, e sua esposa Gracinha, foram admoes-
tados pelos seguranças por permitirem que 
sua filha, Mercês, uma garotinha negra que 
haviam adotado legalmente,  tomasse banho 
de piscina junto com os seus irmãos. O caso 
rendeu, inclusive, forte repercussão na im-
prensa e foi levado à Justiça. 

Nos dias atuais, os casos de racismo se 
acentuam mais violentos, provocando inacei-
táveis comportamentos de ofensas e agressi-
vidades desmedidas, muitas vezes provocan-
do a morte. É como se a humanidade estivesse 
regredindo em seus valores cristãos, nos con-
ceitos da igualdade e fraternidade que devem 
existir entre todos os povos, de todas as ori-
gens, como ensinou Jesus:  

-   Somos todos iguais perante Deus. Amai-
vos uns aos outros.

Manifestações de ódio e desprezo pela cor 
de seres humanos é um ato que envergonha, 
constrange e revolta. Um sinal desses tristes 
tempos de intolerância onde a arma é símbolo 
da paz; onde ofensas e ameaças são tratadas 
como liberdade de expressão; onde a discor-
dância de opiniões e posicionamentos podem 
gerar conflitos de consequências desastrosas 
e imprevisíveis. 

E aqueles que defendem a democracia cor-
rem  o risco de serem  confundidos como ele-
mentos perigosos e nocivos,  que apoiam  “a 
ameaça comunista”.

Poucos entre os cerca de sete bilhões 
de habitantes da Terra conseguem sair 
do anonimato. A maioria sobrevive su-
perando dificuldades como qualquer ser 
vivo: se estabelece num território, onde 
busca alimentos, água e um semelhante 
do sexo oposto para reproduzir.

Digo a maioria, porque há aqueles 
que quebram paradigmas, superam 
toda e qualquer dificuldade e se sobres-
saem entre seus pares. É o caso do biólo-
go britânico James Lovelock.

Foi pesquisador da Agência Espacial 
Norte-Americana (Nasa) e nos anos 70 
apresentou ao mundo uma hipótese ao 
mesmo tempo brilhante, curiosa e iné-
dita: a Terra vive! Causou admiração, 
escândalo e suspeita, não necessaria-
mente nessa ordem, mas nas mesmas 
proporções.

Chamou sua hipótese de Gaia, nome 
de deusa da mitologia grega, embora 
suas ideias fossem inspiradas na meto-
dologia e no sistema científico.

James Lovelock não era um nome 
distante na História. Ele estava conos-
co, contemporâneo e presente ilumi-
nando o pensamento humanista com 
sua inteligência até o dia 26 de julho, 
quando morreu aos 103 anos de idade, 
na Inglaterra.

Sensível às causas ambientais, sem-
pre tentei dar uma contribuição para 
ajudar o planeta a se defender das 
agressões, preservando o espaço à mi-
nha volta, tentando conscientizar os 
meus e, sempre que possível, trazendo 
o tema para as discussões na escola, no 
trabalho, na mesa do bar. Acompanhava 
os temas do buraco da camada de ozô-
nio, a devastação da Amazônia, a mor-
te dos rios, a poluição dos oceanos com 
plástico, enfim atento às discussões, mas 
ignorava a figura de Lovelock.

Até que um dia, sempre há esse dia, 
fui apresentado a suas ideias pelo amigo 
artista multimídia e escritor W. J. Solha, 
numa de nossas conversas sobre o futu-
ro do planeta e das gerações que talvez 
não tenham o privilégio de viver ao ar 
livre diante da marcha poluidora e des-
truidora que estamos testemunhando os 
rumos que a Terra trilha ao dar uma vol-
ta em redor de si mesma a cada 24 horas.

Lovelock era Ph.D. em Medicina pelo 
London School of Hygiene and Tropical Me-
dicine. Criou e desenvolveu inúmeros 
equipamentos que a Nasa utiliza para 
análise de atmosferas extraterrestres e 

superfície de planetas. É de 1958 o de-
senvolvimento do Detector de Captura 
de Elétrons, instrumento fundamental 
nas descobertas sobre a persistência do 
clorofluorcarbonetos (CFC) na destrui-
ção da camada de ozônio. Essa contri-
buição já seria suficientemente gran-
diosa para inscrever o nome de James 
Lovelock na História, afinal alertou o 
mundo para o perigo que o gás, aparen-
temente inofensivo de geladeiras e apa-
relhos de ar-condicionado, representava 
para a preservação da Terra.

Ele estava certo e seu grito mudou a 
forma como a indústria passou a lidar 
com o gás, e trouxe ao debate o alerta 
de que era preciso cuidar melhor de 
nosso habitat porque ele estava vivo, e 
que as interferências humanas, quando 
colossais, na poluição e degradação po-
deriam ter caráter definitivo, impedindo 
a Terra de ser resiliente e tornando sua 
recuperação impossível.

A hipótese Gaia, que pesquisas contí-
nuas transformaram em teoria, apresen-
tou um paradigma que mostra o equi-
líbrio entre os seres vivos e o resto do 
planeta.

As universidades de todo o mundo 
tornaram Gaia um tema popular nas 
pesquisas científicas, e Loveck tornou-
se o primeiro grande nome na defesa do 
planeta e do equilíbrio no uso de seus 
recursos para que a relação entre os se-
res (a Terra, inclusive) continue possibi-
litando as condições fundamentais para 
existirmos.

Grande James Ephraim Lovelock! 
Onde estiver, esteja em paz! Você me 
representa.

O profeta do meio ambiente
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O passado bem presente!

“Ele estava 
certo e seu 
grito mudou 
a forma como 
a indústria 
passou a lidar 
com o gás

Luiz Carlos Sousa

“Ficou bem 
claro para 
mim que o 
Pelé não era 
bem-vindo

Abelardo Jurema Filho
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MDB: a vice  
preferiDa 

“Nós estaMos  
traNquilos” 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

proposta cria o estatuto Da  
população eM situação De rua

psB: petista vai à coNveNção  

Novo recuo De roMero  

pl: seM DefiNição De vice

Na semana passada, o deputado Frei Anastácio 
(PT) disse à coluna que tinha vontade de ir à con-
venção do PSB que homologará João Azevêdo 
e Lucas Ribeiro (PP) como candidatos a gover-
nador e vice, respectivamente. Temia alguma 
represália do PT. Mas mudou de opinião. Ontem, 
ele informou à coluna que estará presente no 
evento dos socialistas, no dia 5, no Forrock, em 
João Pessoa.  

Na convenção do PSDB, Romero Rodrigues (PSC) 
declarou apoio a Efraim Filho (União Brasil) para 
o Senado, o que gerou surpresa no meio político, 
uma vez que ele já havia empenhado seu voto 
em Bruno Roberto. Porém, o candidato do PL, 
ainda acredita que poderá demover Romero 
dessa nova opção. “Aguardo ser chamado para 
conversarmos”, disse a jornalistas.   

Cotado para ser candidato a vice-governador 
na chapa de Nilvan Ferreira (PL), o deputado 
estadual Moacir Rodrigues (PL) não confirma se 
essa possibilidade, de fato, irá se concretizar – o 
parlamentar apenas registra que a escolha ain-
da está em discussão. O nome da esposa dele, 
Giovana Fernandes, também foi especulado 
como candidata a vice da chapa.         

De Cícero Lucena (PP), 
ao rebater crítica da 
oposição – leia-se do 
PSDB, na convenção 
que homologou o nome 
de Pedro Cunha Lima 
como candidato a go-
vernador – segundo a 
qual o grupo governista 
estaria demorando para 
definir o candidato ao 
Senado. Provocado pela 
imprensa, o prefeito de 
João Pessoa disparou: 
“Nós estamos tranquilos 
sobre isso. Quem tem 
pressa come cru”.      

Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB), pré-can-
didato a governador, 
aponta Maisa Cartaxo, 
esposa do ex-prefeito 
de João Pessoa, Lucia-
no Cartaxo (PT), como 
sua preferida para a 
vaga de vice. Apesar 
de ele afirmar que 
“Não é uma imposi-
ção” e que vai “ouvir os 
demais companheiros” 
sobre essa indicação, 
dificilmente o senador 
será contrariado em 
sua escolha.   

O Senado irá apreciar proposta que estabelece 
uma política de proteção para pessoas que vivem 
em extrema pobreza. De autoria de Randolfe 
Rodrigues (Rede), o Projeto de Lei 1.635/2022 
cria o Estatuto da População em Situação de 
Rua. Citando o exemplo de São Paulo, o senador 
afirma que houve aumento expressivo do número 
de pessoas desabrigadas, durante a pandemia: 
“No total, 31.884 pessoas vivem nas ruas da ca-
pital paulista atualmente, ante 24.344 em 2019”.            

NoMe De pollyaNNa passa a 
ser cogitaDo para ocupar vaga 
ao seNaDo Na chapa goverNista 

Desde que foram 
iniciados – com uma 
antecipação nun-
ca vista em outras 
eleições – os deba-
tes sobre a formação 
da chapa gover-
nista na Paraíba, 
a deputada esta-
dual Pollyanna 
Dutra (foto, do 
PSB) sempre 
foi provocada 
pela imprensa a 
opinar sobre o as-
sunto. E nas muitas vezes em que ela se posicio-
nou, disse que o seu partido tem quadros qua-
lificados para compor na majoritária. No mês 
passado, por exemplo, a deputada afirmou que 
“Dentro do PSB, ele [o governador João Azevêdo] 
resolve o jogo, se quiser”. Pois bem, agora, nos 
bastidores da política, comenta-se que o nome 
dela está cotado para ocupar a vaga para o Se-
nado – até agora, Pollyanna estava posta como 
candidata à reeleição. As especulações sobre 
essa possibilidade ganharam mais força após 
o filho dela, Pedro Werton, postar um banner 
nas redes sociais em que ela é colocada como 
“pré-candidata a senadora”. Aliados do gover-
nador até confirmam que o nome de Pollyanna 
Dutra passou a ser cogitado para essa disputa, 
porém disseram que ainda não há uma defini-
ção sobre a escolha.  

Estado atualizou definição de ocorrências suspeitas após orientação do MS

PB investiga três casos 
de varíola dos macacos

em alerta

Iander Porcella 

Agência Estado

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) atualizou 
a definição de caso suspei-
to para monkeypox, doen-
ça conhecida como varío-
la dos macacos, seguindo 
as orientações do Ministé-
rio da Saúde emitidas na 
última sexta-feira (29). Até 
o momento, de acordo com 
a plataforma Redcap, que 
coleta e gerencia as notifi-
cações, a Paraíba tem cinco 
casos notificados da doença 
até as 16h de ontem. Destes, 
dois casos foram descarta-
dos e três seguem em inves-
tigação. Os três pacientes 
são residentes do municí-
pio de João Pessoa, sendo 
dois homens com idade en-
tre 20 e 29 anos e uma mu-
lher na faixa etária entre 50 
e 59 anos.

Com essa atualização, a 
presença de sintomas como 
início súbito de lesão em 
mucosas e/ou erupção de 
pele aguda sugestiva para 
monkeypox, única ou múl-
tipla em qualquer parte do 
corpo (incluindo região ge-
nital/perianal, oral) e/ou 
dor na região do ânus ou 
reto com ou sem sangra-
mento e/ou edema penia-
no associados à progressão 
da lesão já podem configu-
rar alerta para a doença. Ou-
tros critérios como exposi-
ção próxima e prolongada, 
sem proteção respiratória 
ou contato físico direto, in-

n 

Não é 
necessário 
histórico de 
viagem ao 
exterior pelo 
suspeito, nem 
pelo caso 
provável ou 
confirmado 
com o qual ele 
teve contato

cluindo contato sexual, com 
parcerias múltiplas e/ou 
desconhecidas ou com caso 
provável ou confirmado de 
varíola dos macacos nos 21 
dias anteriores ao início dos 
sinais e sintomas elevam o 
risco de contágio e a pessoa 
passa a ser um caso prová-
vel da doença.

A normativa também 
alerta que o contato com tra-
balhadores de saúde sem 
uso adequado de equipa-
mentos de proteção indivi-
dual (EPI) que tiveram con-

tato com caso provável ou 
confirmado de monkeypox 
e/ou o contato com mate-
riais contaminados (roupas 
de cama e banho ou utensí-
lios de uso comum) perten-
centes a pessoas que estão 
em investigação também 
fazem parte dos parâme-
tros para caso provável da 
doença, desde que tenham 
acontecido nos 21 dias ante-
riores ao início dos sinais e 
sintomas.

Não é necessária a exis-
tência de histórico de via-

gem ao exterior pela pes-
soa com suspeita nem pelo 
caso provável ou confirma-
do com o qual ela teve con-
tato. Os casos suspeitos e 
prováveis são considerados 
confirmados após resultado 
laboratorial “Positivo/De-
tectável” para monkeypox 
vírus (MPXV) por diag-
nóstico molecular (PCR em 
Tempo Real e/ou Sequen-
ciamento). Em caso de resul-
tado “Negativo/Não Detec-
tável”, o caso é considerado 
descartado.

Os três pacientes em investigação - dois homens e uma mulher - moram em JP

Foto: Agência Brasil

A SES informa que a Pa-
raíba já conta com hospitais 
de referência para tratamen-
to de adultos e crianças que 
apresentem a forma grave 
da doença, mas o primeiro 
contato do paciente com a 
rede pública de saúde deve 
acontecer prioritariamen-
te nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs). 

A secretária de Saúde 
do estado, Renata Nóbrega, 
destaca que a grande maio-
ria dos casos se desenvol-
ve de maneira leve. “É uma 
doença de tratamento sin-
tomático cuja prioridade do 
paciente deve ser manter-se 
em isolamento a fim de não 
contaminar outras pessoas. 
De toda forma, os pacientes 

com suspeita da doença de-
vem procurar um atendi-
mento médico para que seja 
notificada a suspeita e fei-
ta a investigação necessária 
com coleta de exames. Esse 
contato também é importan-
te para que a rede de saúde 
possa acompanhar a evolu-
ção do caso”, reforça.

A SES reforça que os ca-

sos suspeitos de monkeypox 
devem ser notificados pela 
rede de saúde de forma ime-
diata ao Centro Estadual 
de Informações Estratégi-
cas em Vigilância em Saú-
de (Cievs-PB) por meio do 
preenchimento do formu-
lário de notificação on-line: 
https://redcap.saude.gov.br/
surveys/?s=YC4CFND7MJ.

Hospitais de referência para adultos e crianças 

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, afirmou on-
tem, em seu perfil no Twitter, 
que o Brasil receberá o antivi-
ral tecovirimat para comba-
ter a varíola dos macacos. Na 
última sexta-feira, 29, a pasta 
confirmou a primeira morte 
pela doença no país, em Belo 

Horizonte (MG).
“O Ministério da Saúde 

receberá, por intermédio da 
OPAS (@pahowho), o anti-
viral tecovirimat para refor-
çar o enfrentamento ao surto 
de Monkeypox no Brasil. Se-
rão contemplados casos mais 
graves em um primeiro mo-
mento”, escreveu Queiroga, 
em referência à Organiza-
ção Pan-americana de Saúde 

(Opas). O ministro não infor-
mou, contudo, quando o país 
receberá o antiviral, nem o 
número de doses.

A primeira morte por va-
ríola dos macacos no Brasil 
foi de um homem de 41 anos, 
que tinha, de acordo com o 
Ministério da Saúde, imuni-
dade baixa e comorbidades, 
incluindo câncer, quadro que 
foi agravado pela varíola.

No último dia 23 de ju-
nho, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) decretou 
que a varíola dos macacos 
é uma emergência sanitária 
global, diante da expansão 
da doença e do risco de con-
taminação. Segundo os últi-
mos dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde, 1.066 
casos já foram identificados 
no Brasil.

Queiroga diz que Brasil receberá antiviral

Conhecida internacional-
mente como monkeypox, a 
doença, endêmica em regiões 
da África, já atingiu neste ano 
20.637 pessoas em 77 países, 
segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), tendo a 
doença sido declarada, como 
emergência de saúde públi-
ca de interesse internacional.

No Brasil, são 978 casos, 
sendo 744 apenas em São Pau-
lo. Considerando a impor-

tância da informação para 
combater o avanço do surto, a 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) realizou, na 
quinta-feira (28), um encontro 
onde especialistas apresenta-
ram o que já se sabe sobre a 
doença e também responde-
ram dúvidas de participantes 
presenciais e on-line.

“Esse vírus nós conhece-
mos e sabemos como lidar 
com ele. Temos todos os ele-
mentos para fazer sua erradi-
cação”, disse o médico Amil-
car Tanuri, coordenador do 

Laboratório de Virologia Mo-
lecular da UFRJ e consultor 
do Ministério da Saúde.

Segundo ele, como já exis-
tem muitos estudos sobre a 
monkeypox, é uma situação 
diferente da Covid-19, que 
surgiu como uma doença 
nova. No entanto, o pesqui-
sador alerta que o sucesso no 
combate ao surto depende-
rá do compromisso do poder 
público.

A monkeypox é causa-
da por um poxvírus do sub-
grupo orthopoxvírus, assim 

como ocorre por outras doen-
ças como a cowpox e a varíola 
humana, erradicada em 1980 
com o auxílio da vacinação. 
O quadro endêmico no conti-
nente africano se deve a duas 
cepas distintas.

Uma delas, considerada 
mais perigosa por ter uma 
taxa de letalidade de até 10%, 
está presente na região da Ba-
cia do Congo. A outra, com 
uma taxa de letalidade de 1% 
a 3%, encontra-se na África 
Ocidental e é a que deu ori-
gem ao surto atual.

Doença já atingiu 20.637 pessoas em 77 países
Léo Rodrigues 

Agência Brasil

Foto: Assessoria Pollyanna Dutra
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Através da Cinep, Governo também formalizou protocolos de intenções com as empresas Red Mobile e Electrolux

PB terá R$ 62,7 mi em investimentos
contratos

O Governo do Estado, 
por meio da Companhia de 
Desenvolvimento da Paraí-
ba (Cinep), assinou, ontem, 
em uma solenidade híbrida 
realizada na sede da Cinep, 
dois protocolos de intenções 
com as empresas Red Mobi-
le e Electrolux e contrato para 
o Programa de Incentivo Lo-
cacional com a Tekshine, as-
segurando  R$ 22,7 milhões de 
investimentos e 300 empregos 
diretos e indiretos. A AeC, que 
há menos de dois meses assi-
nou protocolo de intenções, 
avançou mais uma etapa para 
a sua instalação, assinando o 
contrato para a sua nova uni-
dade em Mangabeira, com in-
vestimento de R$ 40 milhões e 
que irá gerar 3.000 empregos 
diretos. Somadas, as empresas 
irão investir, portanto, R$ 62,7 
milhões no estado.

“É extremamente motiva-
dor falar sobre essa pauta de 

n 

Zawahiri é 
considerado 
pelos EUA 
como um dos 
principais 
responsáveis 
pelos ataques 
de 11 de 
setembro

Inspeção confirmou que a barragem não apresenta risco

Os Estados Unidos anun-
ciaram ontem ter matado 
o atual líder da Al-Qaeda, 
Ayman al-Zawahiri, em uma 
operação em Cabul, no Afega-
nistão, ocorrida durante o fim 
de semana. Considerado pelos 
EUA um dos maiores conspi-
radores dos ataques de 11 de 
setembro, Zawahiri foi atin-
gido no sábado por dois mís-
seis lançados por drones mi-
litares enquanto ele estava na 
varanda de casa, segundo as 
autoridades.

Os EUA afirmaram que ne-
nhum civil foi morto na ope-
ração, conduzida pela agência 
de inteligência do país (CIA). 
O Departamento de Estado 
americano oferecia US$ 25 
milhões em recompensa por 
qualquer informação que le-
vasse à prisão ou condenação 
do líder da Al-Qaeda.

O anúncio acontece qua-
se um ano após a retirada das 
forças americanas do Afega-

nistão, que permitiu o Tale-
ban retomar o poder do país 
após 20 anos. Zawahri evitou 
o Afeganistão durante anos, 
e o retorno a Cabul com a re-
tomada do Taleban levanta 
questões sobre o compromis-
so do grupo em manter a Al-
Qaeda fora do país.

O presidente Joe Biden 
classificou Ayman al-Zawah-
iri como “um dos maiores res-
ponsáveis pelos ataques que 
mataram 2.977 pessoas em 
solo americano” e o “cérebro 
por trás dos ataques” contra os 
EUA durante décadas.

Zawahiri assumiu a li-
derança da Al-Qaeda após a 
morte de Osama bin Laden, 
também executado em opera-
ção militar americana, em 2 de 
maio de 2011, sendo procura-
do pelos americanos há mais 
de duas décadas. A operação 
que o matou foi o primeiro ata-
que no Afeganistão desde a re-
tirada das tropas americanas 
há um ano e fortalece os es-
forços de Joe Biden de contra-
terrorismo.

EUA matam Ayman al-Zawahiri, líder 
da Al-Qaeda após morte de Bin Laden

no afeganistão

Em alusão ao bicente-
nário da Independência 
do Brasil, que será come-
morado no próximo dia 7 
de setembro, os Correios 
lançaram ontem mais 
uma estampa filatélica 
sobre o tema. A cerimô-
nia, realizada em Brasí-
lia, também comemorou 
o Dia Nacional do Selo.

Além do selo apresen-
tado, que estampa a es-
pada de Dom Pedro I du-
rante o Grito do Ipiranga, 
a empresa instalará uma 
grande faixa comemora-
tiva no edifício do Setor 
Comercial Sul de Brasília, 
além de decorações que 
estarão presentes em to-
das as agências. Os veícu-
los dos Correios também 
serão decorados com ade-
sivos da campanha come-
morativa do bicentenário 
da Independência.

Correios 
lançam selo do 
200 anos da 
Independência

Dia Do selo

Técnicos de empresa 
especializada realizaram, 
ontem, vistoria técnica na 
Barragem Nova Camará, 
em Alagoa Nova, e cons-
tataram o perfeito estado 
de sua estrutura e que as 
pequenas fissuras e vaza-
mentos existentes não con-
figuram perigo de rom-
pimento. A inspeção foi 
acompanhada pelo secre-
tário da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente, Deusdete 
Queiroga, e pelo presiden-
te da Agência Executiva de 
Gestão das Águas (Aesa), 
Porfírio Catão.

A Barragem Nova Ca-
mará está atualmente com 
um volume de oito milhões 
de metros cúbicos de água, 
ou seja, 30% de sua capaci-
dade. “Temos que celebrar 
este momento. Essa bar-
ragem foi construída em 
2016 e até agora não tinha 
pegado água e está com vo-
lume significativo, assegu-
rando o abastecimento de 

água de Esperança, Remí-
gio e de várias cidades da 
região”, afirmou Deusde-
te Queiroga, ao tranqui-
lizar a população de Ala-
goa Grande, de Mulungu 
e de todos os municípios à 
margem do Rio Maman-
guape de que não há ne-
nhum risco de rompimen-
to da barragem.

O secretário da In-
fraestrutura, dos Recur-
sos Hídricos e Meio Am-
biente assegurou que o 
Governo do Estado rea-
liza um monitoramento 
da barragem, onde estão 
instalados equipamen-
tos que emitirão alertas 
caso haja algum perigo 
iminente. “Há um moni-
toramento permanente, 
existem equipamentos na 
barragem que dão sinais 
no caso de haver algum 
problema e felizmente eles 
mostram que a barragem 
não passa por nenhum ris-
co, nenhum problema”, de-
clarou.

Técnicos inspecionam a
Barragem Nova Camará

alagoa granDe

Foto: Secom-PB

Da Redação 
Com informações da Agência Estado

Weslley Galzo 

Agência Estado

Agência Brasil

“O ataque que matou o lí-
der da Al Qaeda, Ayman al-
Zawahri, é um grande sucesso 
dos esforços de contraterroris-
mo dos EUA. Resultado de in-
contáveis horas de coleta de in-
teligência ao longo de muitos 
anos”, disse Mick Mulroy, ex
-oficial da CIA e alto funcio-
nário do Pentágono. “Ele pro-
vavelmente acreditava que 
nunca seríamos capazes de 
localizá-lo. Mas ele estava er-
rado.”

Em seu discurso na ses-
são de abertura dos traba-
lhos no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o presidente 
da Corte, Edson Fachin, con-
denou manifestações anti 
urnas. Sem citar o presiden-
te Jair Bolsonaro (PL), que 
tem atacado o sistema de 
votação do país, o ministro 
mandou um recado aos elei-
tores para que “não cedam 
aos discursos que apenas 
querem espalhar fake news 
e violência”.

“Quem vocifera não acei-
tar resultado diverso da vi-
tória não está defendendo a 
auditoria das urnas eletrô-
nicas e do processo eleitoral 
de votação, está defendendo 
apenas o interesse próprio 

de não ser responsabiliza-
do pelas inerentes condutas 
ou pela inaptidão de votado 
pela maioria da população”, 
afirmou.

A fala de Fachin fez alu-
são às declarações recentes 
de Bolsonaro, que, em mais 
de uma ocasião, prometeu 
contestar o saldo das urnas 
por considerá-las fraudadas. 
Diante das tensões que se 
acumulam em torno das elei-
ções, o presidente do TSE dis-
se que “o Brasil é maior que 
a intolerância e a violência”. 
No mês de junho, um mili-
tante do PT foi assassinado 
a tiros por um apoiador de 
Bolsonaro durante sua fes-
ta de aniversário com tema 
do partido, em Foz do Igua-
çu (PR).

Fachin enfatizou que dis-
cursos de autoridades que 

desqualificam “a seguran-
ça das urnas eletrônicas tem 
um único objetivo: tirar dos 
brasileiros a certeza de que 
seu voto é válido e sua von-
tade foi respeitada”. Há duas 
semanas, Bolsonaro reuniu 
mais de 60 embaixadores 
no Palácio do Planalto num 
evento cujo objetivo foi des-
qualificar o sistema eletrôni-
co de votação e atacar o TSE.

O ato organizado por Bol-
sonaro surgiu em resposta a 
um evento similar realizado 
em junho por Fachin nas de-
pendências do TSE, mas com 
foco em demonstrar ao exte-
rior a segurança das eleições 
brasileiras. A afronta do pre-
sidente ao sistema eleitoral 
gerou uma crise do governo 
com os embaixadores, que 
sequer aplaudiram a apre-
sentação no Planalto. O par-

tido do presidente, o PL, che-
gou a atuar para ocultar nas 
redes sociais o mal-estar com 
o corpo diplomático.

“A opção pela adesão cega 
à desinformação que prega 
contra a segurança e audita-
bilidade das urnas eletrôni-
cas e dos processos eletrôni-
cos de totalização de votos é 
a rejeição do diálogo e se re-
vela antidemocrática”, afir-
mou Fachin.

Durante o discurso on-
tem, Fachin voltou a defen-
der que há mais de 25 anos 
o sistema eleitoral brasileiro 
é tido por autoridades nacio-
nais e internacionais como 
“seguro e confiável”. Na con-
tramão das acusações de Bol-
sonaro, o presidente do TSE 
disse que a Justiça Eleitoral 
“protege o voto e a liberda-
de de escolha”.

Fachin condena manifestações anti urnas
Discurso no tse

“A Paraíba 
agora ganhará 
uma fábrica 
de celular e 
eletroportáteis, 
o que nos dá 
muita alegria

Rômulo Polari

emprego e renda. A Paraíba 
agora ganhará uma fábrica de 
celular e eletroportáteis, o que 
nos dá muita alegria por ter-
mos dado oportunidade a uma 

empresa genuinamente parai-
bana. Além disso, a Eletrolux, 
gigante da linha de eletrodo-
mésticos, escolheu nosso esta-
do para distribuir toda sua li-
nha de produtos para outras 
regiões do Nordeste, consoli-
dando o estado como impor-
tante distribuidor de eletro-
domésticos e eletroportáteis, 
visto que já temos aqui a Whril-
pool, que comercializa as mar-
cas Cônsul, Brastemp e Kitche-
nAin” – comemora o secretário 
de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico e diretor presidente 
da Cinep, Rômulo Polari.

Ainda sobre as empresas 
que assinaram protocolo de 
intenções e contratos, Rômulo 
destacou a Teckshine, empresa 
do grupo Narciso que inicia o 
projeto para instalação no mu-
nicípio de Conde, em parceria 
com a prefeitura municipal, 
regionalizando o desenvolvi-
mento e gerando emprego e 

renda para a região.
A Red Mobile, fabricante 

de telefonia celular e eletro-
portáteis, instalará um Centro 
de Distribuição e unidade fa-
bril no município de João Pes-
soa, no bairro de Mangabeira, 
onde investirá R$ 13 milhões, 
irá gerar 120 empregos diretos 
e indiretos, com expectativa de 
vendas de 1 milhão de peças já 
no primeiro ano de funciona-
mento. Criada em 2018, a Red 
possui mais de 5.000 pontos de 
vendas por todo país, além de 
estar presente em diversos e-
commerces brasileiros. O iní-
cio das obras está previsto ain-
da para este mês.

“A intenção da RED de in-
vestir na Paraíba é justifica-
da pelo fato de a empresa ter 
iniciado suas operações aqui, 
retribuindo com desenvol-
vimento tecnológico e social 
para nosso povo, que tem no 
seu DNA a coragem e determi-

nação”, comentou o presiden-
te da RED, Felipe Cavalcanti.

Já a Electrolux assinou um 
protocolo de intenções para a 
instalação de um Centro de 
Distribuição da empresa no 
município de Alhandra, onde 
estão previstos investimentos 
de R$ 7,6 milhões, alocados 
em infraestrutura, contrata-
ções e consultorias e que pre-
vê a geração de 50 empregos 
diretos e indiretos. O Centro 
de Distribuição deverá entrar 
em operação já em setembro e 
fará da Paraíba a porta de en-
trada dos produtos da Electro-
lux para os demais estados da 
região Nordeste. 

A Tekshine, indústria fabri-
cante de colchões, está amplian-
do o seu mix de produtos e para 
isso assinou o contrato do Pro-
grama de Incentivo Locacional 
para a instalação de um novo 
galpão na cidade do Conde. 
Nesta nova unidade, a empresa 

investirá R$ 2,1 milhões, irá ge-
rar 130 empregos diretos, com 
faturamento anual previsto de 
R$ 35 milhões.

Nova unidade da AeC
A AeC, que assinou em 

maio deste ano o protocolo 
de intenções, também partici-
pou da solenidade, desta vez 
para apresentar o cronograma 
de obras da sua nova unidade 
em João Pessoa e assinar o con-
trato do Programa de Incenti-
vo Locacional. A nova sede da 
empresa funcionará na Ave-
nida Hilton Souto Maior, em 
Mangabeira. Para esse proje-
to a empresa está investindo 
mais de R$ 40 milhões e irá ge-
rar mais de 3 mil novos postos 
de emprego.

De acordo com a diretora 
jurídica da AeC, Flávia Tomag-
nini, a nova unidade será refe-
rência em arquitetura e susten-
tabilidade.
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Novo projeto foi divulgado pela Prefeitura da capital dentro da programação dos 437 anos de fundação da cidade

Parque das Três Ruas é anunciado
nos bancários

Projeto arquitetônico e urbanístico do Parque das Três Ruas prevê construção de espaços para lazer, prática de esportes, ciclovia, pista para caminhada e melhorias para o trânsito de veículos 

As famosas Três Ruas dos 
Bancários foram adotadas natu-
ralmente pela população como 
espaço para a prática de espor-
tes como a caminhada. O po-
tencial daquelas vias, no entan-
to, vinha sendo subaproveitado 
pela falta de estrutura e planeja-
mento. Foi pensando nisso que 
a Prefeitura da capital projetou 
o Parque das Três Ruas, que vai 
transformar o local em um am-
biente de lazer, convivência e 
prática esportiva, além de re-
modelar a mobilidade. O pro-
jeto arquitetônico e urbanísti-
co foi apresentado na manhã 
de ontem pelo prefeito Cícero 
Lucena, que também anunciou 
abertura do processo licitatório.

“Esta gestão tem como mar-
ca cuidar da cidade e fazemos 
isso garantindo qualidade de 
vida. Essa é uma via importan-
te para a mobilidade de toda a 
região devido ao adensamen-
to populacional e urbanizá-la 
é pensar no futuro. Será toda 
uma nova infraestrutura para 
atender a demanda de trânsito 
e para oferecer mais um espaço 
onde as pessoas possam socia-
lizar”, destacou Cícero Lucena. 
O prefeito ainda destacou que o 
chamamento para a concorrên-
cia pela obra será publicado na 
próxima edição do Diário Ofi-
cial do Município.

O parque vai contar com 
área de aproximadamente 9,3 
hectares e será dividido em três 
espaços: Recanto das Árvores, 
Recanto dos Esportes e Recanto 
das Crianças. “Será feita não só 
apenas a parte urbanística, mas 
também a mobilidade, com pis-
tas centrais em asfalto e as late-
rais de acesso local e lazer. Tudo 
isso vai melhorar o trânsito caó-
tico da principal dos Bancários. 
Vamos somar ambiental e mobi-
lidade mudando completamen-
te a face dessa região”, afirmou o 
secretário municipal do Plane-
jamento, José William Montene-
gro. O local terá equipamentos 
esportivos como ciclovia e pis-
ta de caminhada de 1,6 quilô-
metro (km); curtas trilhas aces-
síveis; duas quadras esportivas 
para prática de vôlei de areia e/

A chegada do novo Par-
que é acompanhada de uma 
reestruturação do esquema 
de trânsito na via. Além do 
estacionamento, incluindo 
vagas de PCD e bicicletários, 
contidos no próprio projeto, a 
região vai ganhar obras viá-
rias de ligação entre os Ban-
cários e Castelo Branco e de 
melhoria do tráfego na pró-
pria via do parque, a Rua 
Bancário Waldemar Mesqui-
ta Accioly, e seu entorno.

O encontro entre as ruas 
Rosa Lima dos Santos e Wal-
demar Accioly vai ganhar 
uma rotatória. Também se-
rão construídas faixas de pe-
destre elevadas e sinaliza-
ção padrão, localizadas nas 
ruas paralelas à Waldemar 
Accioly para maior conforto 
e segurança dos moradores. 
Os ônibus vão circular em 
faixas exclusivas e os passa-
geiros vão aguardar em abri-
gos adaptados e sinalizados.

Já a ligação entre bairros 
será feita em parceria com o 
Governo do Estado, sendo 
uma ponte de cerca de 200 
metros que liga os Bancários 
e a Universidade Federal da 
Paraíba, na altura do Hospi-
tal Universitário.

“O Parque tem uma in-
fluência enorme na região 
dos Bancários, Jardim Cida-

de Universitária, além de que 
vai fazer uma grande ligação 
no sistema viário, facilitando 
a vida de todos aqueles que 
por ali circulam, quando se 
fará a ligação com o Anel da 
Cidade Universitária. Será 
uma coisa extremamente in-
teressante para a mobilidade 
urbana”, destacou o superin-
tendente de Mobilidade Ur-
bana, Expedito Leite.

Projeto prevê melhorias 
na malha viária da região

Região será transformada numa grande área de convivência

ou beach tênis, uma quadra de 
Streetball, onde se pode prati-
car basquete de rua e uma área 
de esportes radicais, com pista 
de skate e espaço para prática 
de slackline.

Para quem quiser apenas 
dar um passeio, socializar ou 
gastar a energia das crianças, 
o Parque vai oferecer calçadas 
padronizadas e acessíveis, ilu-
minação em LED, espaços de 
contemplação e convívio, com 
jardins para piqueniques, três 
decks de madeira com bancos de 
proteção e guarda-corpo, uma 
área exclusiva de brinquedos 
rústicos de madeiras e outros 
adaptados para crianças com 
alguma deficiência ou necessi-
dade especial.

Natureza
O contato com a natureza 

também é um diferencial. Por 
isso o Parque das Três Ruas 
vai receber totens de sinaliza-
ção para oferecer, além da pos-
sibilidade de contemplação, es-
paços para ações de educação 
ambiental. 

O secretário de Meio Am-
biente, Wellison Silveira, des-
tacou que aquela é uma das 
áreas urbanas mais arboriza-
das de João Pessoa. “Chama 
a atenção pela diversidade de 
espécies arbóreas e a realiza-
ção do Parque das Três Ruas 
vai oferecer para a população 
a estrutura para que utilize o 
espaço da melhor forma pos-
sível”, afirmou.

Parque terá 9,3 hectares e será dividido em três espaços: Recanto das Árvores, dos Esportes e das Crianças

Licitação
O anúncio da abertura 
de licitação para obra 

de construção do 
Parque das Três Ruas 
foi feito pelo prefeito 

Cícero Lucena durante  
a apresentação do 

projeto 

“O Parque tem 
uma influência 
enorme na região 
dos Bancários, 
Jardim Cidade 
Universitária, 
além de que vai 
fazer uma grande 
ligação no 
sistema viário

Expedito Leite

Um SPA Cirúrgico Bariá-
trico dentro do Hospital Mu-
nicipal Santa Isabel (HMSI) foi 
inaugurado ontem pelo pre-
feito Cícero Lucena, amplian-
do a assistência de alta com-
plexidade para pacientes com 
obesidade grave. “Essa cirur-
gia tem um pré-operatório que 
é fundamental, onde se reduz 

o peso para garantir o nível 
de segurança da cirurgia. Al-
guns pacientes não conseguem 
isso e por isso vamos oferecer 
esse serviço de forma intensa. 
Isso é possível pela dedicação 
de uma equipe que está muito 
preocupada em cuidar do pró-
ximo”, afirmou Cícero Lucena. 

O SPA Cirúrgico beneficia 

pacientes inscritos no Serviço 
Municipal de Cirurgia Bariá-
trica do HMSI, que possuem 
dificuldade extrema na perda 
de peso, um dos pré-requisitos 
necessários para realização da 
cirurgia bariátrica.

“Vamos atender obesos 
mórbidos, pessoas em condi-
ções de risco iminente, inclusi-

ve de morte. Esse atendimento 
acontece em diversas especiali-
dades para preparar esses pa-
cientes que sequer podiam ir 
para a bariátrica e assim eles 
poderão atingir o peso neces-
sário para fazer a cirurgia”, ex-
plicou o secretário municipal 
da Saúde, Luis Ferreira. 

O SPA possibilita, através 

da internação hospitalar em 
leitos exclusivos e adaptados 
para as condições que os pa-
cientes necessitam, um acom-
panhamento diário e contínuo, 
inserindo dietas mais restriti-
vas associadas a atividades físi-
cas, fisioterapias respiratórias e 
acompanhamento psicológico, 
fomentando a quebra da estag-

nação na perda de peso. 
Para tanto, além do acom-

panhamento rotineiro da equi-
pe multiprofissional do HMSI, 
os pacientes inseridos no ser-
viço terão acompanhamento 
exclusivo de diversos especia-
listas, como educador físico, fi-
sioterapeuta, psicólogo e nutri-
cionista.

JP ganha SPA Cirúrgico para pessoas com obesidade mórbida 
novo serviço

Imagens: Secom/PMJP

Foto: Secom/PMJP Imagen: Secom/PMJP



6    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 2 de agosto de 2022 EDIÇÃO: Clóvis Roberto
EDITORAÇÃO: Ulisses DemétrioParaíba

Foram captados fígado e córneas de um doador de 59 anos, que teve morte cerebral confirmada após sofrer um AVC

Trauma registra doação de órgãos
em joão pessoa

O Hospital de Trauma Se-
nador Humberto Lucena, em 
João Pessoa, registrou, nes-
se domingo (31), a doação de 
múltiplos órgãos. Essa foi a 
terceira doação realizada no 
mês de julho na Paraíba. O 
doador foi um homem de 59 
anos, vítima de um acidente 
vascular cerebral hemorrá-
gico (AVC).

A morte encefálica foi 
confirmada após a realiza-
ção de exames clínicos e de 
imagem exigidos pelo proto-
colo determinado pelo Con-
selho Federal de Medicina. 
Com o consentimento da fa-
mília, a doação pôde ser con-
cretizada.

O fígado foi aceito pela 
Central de Transplantes de 
Pernambuco e foi implan-
tado em uma mulher de 67 
anos. As córneas foram en-
caminhadas para avaliação 
no Banco de Olhos da Para-
íba. Só em 2022, o estado já 
registrou a realização de 134 
transplantes de córneas e 14 
de fígado.

Ainda esperam por uma 
doação de órgãos na Paraí-
ba 464 pessoas, sendo 256 de 
córneas, duas de coração, 20 

Julho
A Paraíba realizou, em 
julho, três doações de 
múltiplos órgãos. Só 

em 2022, foram feitos 
134 transplantes de 

córneas e 14 de  
fígado no Esado

de fígado e 186 de rins.
A chefe do Núcleo de 

Ações Estratégicas da Cen-
tral Estadual de Transplan-
tes, Rafaela Dias, reforça a 
importância da família au-
torizar o processo de doação.

“Doar é um ato de amor 
ao próximo, mas nada seria 
possível sem a aceitação da 
família, que consegue trans-
formar a dor da perda em es-
perança para outras pessoas 
que dependem do transplan-
te para viver”, ressaltou.

n 

Versão 2022 
do Projeto 
Caravana 
do Cuidar 
passou por 
13 cidades 
polo de todas 
as regiões do 
estado

A Caravana da Rede Cui-
dar, realizada pela Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
encerrou as atividades de 
2022 nesse sábado (30). Este 
ano, foram realizados 6.994 
procedimentos entre con-
sultas de ortopedia pediátri-
ca, cardiopediatria, nutrição, 
odontologia, ecocardiogra-
mas, inserção de Disposi-
tivos Intrauterinos (DIUs), 
atendimentos a gestantes e 
capacitações para as equipes 
municipais.

Patos foi o último municí-
pio por onde a ação passou. 
As atividades começaram 
por Itabaiana e seguiram por 
Mamanguape, Guarabira, 
Picuí, Queimadas, Montei-
ro, Princesa Isabel, Itaporan-
ga, Cajazeiras, Sousa, Catolé 
do Rocha e Pombal. 

A secretária estadual 
de Saúde, Renata Nóbrega, 
acompanhou o último dia da 
Caravana: “A Caravana traz 
para todas as regiões de saú-
de o atendimento qualifica-
do para essas crianças, reali-
zando a integração da rede de 
atenção primária com a mé-
dia complexidade, promoven-
do o acesso aos atendimentos 
nos hospitais de referência, 

como o Arlinda Marques e 
Hospital Metropolitano”.

Durante a Caravana, 
além da oferta de atendi-
mentos, também são avalia-
das as necessidades que po-
dem ser contempladas no 
ano seguinte. Em 2021, foi 
incluído no fluxo a atenção 
em ortopedia para crianças 
com problemas osteoarticu-
lares e, em 2022, a capacita-
ção em inserção de DIU foi 
contemplada para ampliar 
a oferta do serviço nos mu-
nicípios. 

O coordenador de Pedia-
tria da Rede Cuidar, Cláudio 
Régis, destaca que há previ-
são de novidades para o ano 
seguinte.  “Tivemos curso de 
formação para os profissio-
nais de urgência pediátrica, 
qualificação profissional em 
odontologia no aspecto da 
lesão bucal pré-cancerígena 
e também no atendimento 
aos portadores de necessida-
des especiais, além da capa-
citação de profissionais da 
atenção básica para inserção 
de DIU. Todas as metas fo-
ram alcançadas em relação 
ao número de profissionais 
qualificados e ano que vem 
a expectativa é trazer a assis-

Caravana da Rede Cuidar termina edição 
2022 com 6.994 atendimentos realizados

várias especialidades

O próximo Dia D de Mul-
tivacinação acontecerá no dia 
20 de agosto. No último sába-
do a campanha Vacina Para-
íba contabilizou 66.568 doses 
aplicadas - um resultado mui-
to positivo para o primeiro dia 
de mobilização, conforme a Se-
cretaria de Estado de Saúde 
(SES). Na ocasião foram ofere-
cidas todas as vacinas disponí-
veis no Sistema Único de Saú-
de (SUS). 

A ação visa ampliar a co-
bertura vacinal em todo o esta-
do e ocorrerá uma vez por mês 
até o mês de setembro.Neste 
primeiro Dia D, foram admi-
nistradas 40.139 vacinas contra 
a Covid-19 e 26.429 vacinas do 
calendário básico que incluem: 
Hepatite B, Penta, Pólio inativa-
da, Pólio oral, Pneumo 10, Me-
ningo C, Febre amarela, Trípli-
ce viral (Sarampo, Caxumba e 
Rubéola), DTP, Hepatite A Va-
ricela, Difteria e tétano adulto 
(dT), Meningocócica ACWY, 
HPV quadrivalente, dTpa e In-
fluenza.

O cenário nacional das co-
berturas vacinais é baixo e na 
Paraíba não é diferente, o que 
precisa ser revertido. A secre-
tária estadual de Saúde, Rena-
ta Nóbrega, explica qual o pa-
pel do Estado nesse processo.

“O papel da SES é fazer o 
abastecimento em todas as re-

giões de saúde, para que os 
municípios tenham disponí-
veis nas salas de vacinação e 
imunobiológicos, para que a 
população consiga fazer a atu-
alização do cartão de vacina-
ção”, afirmou.

As vacinas são seguras e 
salvam vidas de agravos po-
tencialmente letais. A secretá-
ria enfatiza, ainda, a importân-
cia da vacinação para prevenir 
doenças que já foram erradica-
das, a exemplo da poliomielite. 
“Nos Estados Unidos foi regis-
trado um caso de poliomielite. 
Por isso estamos reforçando 
para o mês de agosto para que 
todas as mães levem as crian-
ças para atualização”, frisou.

O Dia D acontece justamen-
te no sábado para que mobilize 
o maior número de pessoas. “ 
Os postos de vacina permane-
cem abertos, então quem não 
tiver tempo durante a sema-
na, o sábado acaba facilitando”, 
concluiu a secretária do SES.

Vacina contra Covid-19
Os municípios que mais 

vacinaram contra a Covid-19 
foram João Pessoa (2.802), 
Sousa (1.917), Sapé (1.707), 
Campina Grande (1.418) e 
Princesa Isabel (887). Já para 
as vacinas do calendário de 
rotina, os municípios que 
mais aplicaram doses de vaci-
nas foram João Pessoa (2.086), 
Campina Grande (1.465), Sou-
sa (1.420), Patos (1.212) e Ma-
manguape (947).

Dia D contabilizou 66.568 
doses de vacinas aplicadas

imunização

Sara Gomes 

gsaragomesreporterauniao@gmail.com

Campanha ofertou todas as vacinas disponibilizadas pelo SUS

Foto: Secom-PB

“Todas as metas 
foram alcançadas 
em relação 
ao número de 
profissionais 
qualificados

Cláudio Régis

tência em saúde bucal para o 
portador de necessidade es-
pecial no local, com intuito 
de implantar o serviço nos 
municípios”, comentou.

A Rede Cuidar é um ser-
viço permanente de tele-
medicina que tem captado 
a demanda assistencial em 
cardiopediatria e ortopedia 
pediátrica em toda Paraíba, 
com objetivo de oferecer o 
cuidado necessário a esses 
pacientes nas unidades de 
referência. Este ano, em par-
ceria com o Programa Ope-
ra Paraíba, o projeto tem rea-
lizado cirurgias ortopédicas 

também no Hospital de Clí-
nicas - em Campina Gran-
de, além dos procedimentos 
que já eram oferecidos em 
João Pessoa.

 A diretora da Maternida-
de Peregrino Filho, localizada 
em Patos, Séfora Cândida, ex-
plica que a Caravana tem be-
neficiado a população local 
por meio do aumento da ofer-
ta de atendimentos. “O servi-
ço da Rede Cuidar é realizado 
permanentemente através da 
Sala do Coração e a materni-
dade já realiza a inserção de 
DIU. Hoje, com a qualificação 
de 15 profissionais para im-
plantação do DIU, será pos-
sível ampliar a oferta desse 
procedimento na rede muni-
cipal, melhorando a qualida-
de de vida da mulher sertane-
ja”, pontuou.

O maior número de aten-
dimentos da Caravana da 
Rede Cuidar 2022 foi na área 
de ortopedia pediátrica (470), 
seguido por odontologia (367) 
e cardiopediatria (363). Entre 
18 e 30 de julho, 208 mulheres 
foram beneficiadas por meio 
da implantação de DIU. Um 
total de 583 pacientes que já 
eram assistidos pela Rede re-
cebeu alta.

Uma plataforma web 
com dados da Educação Bá-
sica da Paraíba. Este o ob-
jetivo de um projeto coor-
denado pela professora 
Uyguaciara Castelo Branco, 
do Departamento de Funda-
mentos da Educação da Uni-
veridade Federal da Paraíba 
(UFPB). A ferramenta infor-
matizada de gestão, com in-
terface interativa e informa-
ções integradas, em forma 
de gráficos e mapas, permi-
tirá diagnóstico mais efeti-
vo e eficiente nos 223 muni-
cípios do Estado.

Financiado pela Secre-
taria de Estado da Educa-
ção e da Ciência e Tecnolo-
gia (Seect) e pela Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Es-
tado da Paraíba (Fapesq), no 

âmbito do Edital Nº 35/2021, 
que selecionou três projetos 
de pesquisa para o desenvol-
vimento técnico, pedagógi-
co e científico da Educação 
Básica implementada pe-
las redes públicas do Estado 
da Paraíba, o projeto deverá 
ser finalizado em 31 de ou-
tubro deste ano. Ao todo, R$ 
348.650 aplicados ao longo 
de um ano, na concessão de 
bolsas para pesquisadores, 
diárias e passagens, aquisi-
ção de acervo bibliográfico e 
equipamentos.

Para a criação desse ecos-
sistema de gestão, denomi-
nado de EcoEduPB, está sen-
do produzido um mapa da 
Educação Básica do Esta-
do da Paraíba, cadernos de 
boas práticas de gestão de 

Projeto da UFPB criará plataforma web 
com dados da Educação Básica na Paraíba

tecnologia

EcoEduPB
A ferramenta 

informatizada de 
gestão permitirá 
diagnóstico mais 

efetivo e eficiente nos 
223 municípios 

do Estado

dados educacionais, análi-
se de indicadores que inter-
relacionam a Educação Bá-
sica e a Educação Superior 
e projeto para um curso de 
formação de facilitadores 
e multiplicadores institu-

cionais do ambiente digital. 
“A proposta do EcoEdu-

PB é integrar esses dados, 
permitindo, aos agentes da 
educação, realizar a trans-
formação de informações 
educacionais em conheci-
mentos evidenciados, quan-
do constroem planos, ações 
e políticas educacionais e 
produzem índices educacio-
nais, implicando em impor-
tantes bases para a produção 
de conhecimentos”, explica 
Uyguaciara Castelo Branco.

No ponto de vista da do-
cente da UFPB, é necessário 
se apropriar de medidas efi-
cazes, a partir do uso de no-
vas tecnologias, que garan-
tam a democratização do 
acesso e permanência qua-
lificada dos educandos.

Foto: Secom-PB

Caravana do Cuidar disponibiliza, também, vários tipos de atendimentos especializados em pediatria
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Suspeitos de roubarem loja de artigos esportivos tentaram fugir em caminhoneta, mas acabaram caindo em barranco

Dupla é presa após praticar assalto
PERSEGUIÇÃO

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

Uma perseguição realiza-
da pela Polícia Militar termi-
nou na prisão de dois suspei-
tos de participarem de uma 
quadrilha especializada no 
arrombamento de estabeleci-
mentos comerciais, utilizan-
do veículos roubados. A ca-
minhoneta Pajero, de placas 
OHB-0134, caiu em um bar-
ranco, provocando ferimen-
tos nos dois ocupantes, sen-
do que um deles foi socorrido 
para o Hospital de Emergên-
cia e Trauma, por ter sofrido 
fratura no braço esquerdo e 
outro uma lombalgia.

Consta das informações 
da Polícia Militar que des-
de a madrugada de ontem, 
logo após ter tomado conhe-
cimento da ocorrência de que 
uma loja havia sido arromba-
da, na Avenida Pedro II, e os 
bandidos teriam levado uma 
grande quantidade de mer-
cadoria e, também, o mesmo 
grupo teria tentado arrom-
bar outro estabelecimento, 
em Mandacaru. O veículo, 
inclusive, havia sido tomado 
por assalto, também no do-
mingo, de uma mulher, no 
bairro dos Bancários.

Logo que tomou conhe-
cimento, através do Centro 
Integrado de Operações Po-
liciais, uma guarnição da Po-
lícia Militar iniciou as buscas 
e, por volta das 11h o veícu-
lo foi localizado, se iniciando 
uma perseguição quando na 
PB-008, próximo ao Centro 

Foto: Reprodução/Internet
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Bandidos 
levaram grande 
quantidade de 
mercadoria e 
teriam tentado 
arrombar outro 
estabelecimento, 
em Mandacaru

de Convenções o motorista 
perdeu o controle e caiu no 
barranco. 

O proprietário da loja ar-
rombada esteve no local e 
acompanhou os policiais re-
tirando a mercado roubada 
de dentro do carro. Ele dis-
se que essa foi a segunda vez 
que o seu estabelecimento 
havia sido arrombado e, nas 
duas vezes foi, causado um 
prejuízo avaliado em quase 
R$ 300 mil. “Graças a Deus a 
polícia agiu rápido e minimi-
zou o prejuízo”, enfatizou. O 
delegado João Paulo Amazo-
nas, de Crimes o Patrimônio, 
esteve no local do acidente 
que vitimou os dois suspei-
tos do assalto, tanto ao veícu-
lo Pajero, como também nos 
estabelecimentos comerciais. 

João Paulo acrescentou 
que vai ouvir os dois sus-
peitos para saber se eles têm 
envolvimento em mais ar-
rombamentos e assaltos a es-
tabelecimentos comerciais 
em João Pessoa.

A loja de artigos esportivos foi arrombada na madrugada de ontem, com prejuízo calculado em mais de R$ 100 mil

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e a Polícia Civil e Militar estiveram no local onde o carro caiu, em um barranco

A Corregedoria da Polí-
cia Militar da Paraíba já ins-
taurou procedimento admi-
nistrativo para investigar a 
atitude de três militares, um 
sargento, um cabo e um solda-
do que foram flagrados com 
sintomas de embriaguez al-
coólica quando estavam de 
serviço na cidade de Rio Tinto, 
Litoral norte do estado. 

De acordo com o tenente-
corenel Márcio Bergson Fer-
nandes, os três já estão pre-
sos no xadrez do 4o Batalhão 
da PM, em Guarabira. A pu-
nição, segundo ele, pode cul-
minar com a expulsão.

O tenente-coronel Bergson 
disse que todas as providên-
cias estão sendo tomadas em 
relação à conduta dos três po-
liciais militares que se envol-
veram em acidente de trân-
sito, seguindo de agressão. 
A Corregedoria confirmou a 
embriaguez dos PMs envol-

vidos. Ontem, o corregedor 
se reuniu com o comandan-
te-geral da Corporação, coro-
nel Sérgio Fonseca.

A confusão, registrada 
através de câmeras de mo-
nitoramento de uma rua, em 
Rio Tinto, onde imagens mos-
tram a viatura da Polícia Mi-
litar desgovernada colidindo 
com veículos estacionados. 
Depois a confusão envolveu 
populares que perceberam 
os policiais com sintomas de 
embriaguez, inclusive um de-
les não conseguia ficar em pé. 
Houve agressões por parte 
dos policiais.

naquela ocasião chegou ao 
local outras guarnições, com a 
presença de um oficial que deu 
voz de prisão aos três militares 
que foram conduzidos para o 
4o BPM. Os policiais perten-
cem a Companhia Integrada 
de Mamanguape e estavam de 
serviço em Rio Tinto. 

Corregedoria instaura 
procedimento contra PMs

SIntOmaS dE EmbRIaGUEz

Caso aconteceu na cidade de Rio Tinto, no fim de semana

Foto: Divulgação

O delegado Cristia-
no Santana, da Seccio-
nal de Esperança, in-
formou que a polícia já 
tem linha de investiga-
ção sobre o assassina-
to do estudante Wellin-
gton Johnny Alves da 
Costa, de 14 anos. O cor-
po do adolescente foi lo-
calizado na noite de sá-
bado (30) em adiantado 
estado de decomposição.

Wellington Johnny 
Alves da Costa estava  
desaparecido desde a 
noite do sábado (23). Ele 
havia saído de casa para 
participar de uma parti-
da de futebol junto com 
amigos. Antes de sair 
disse para sua mãe que 
depois do jogo voltava 
para casa para depois ir 
a um show na cidade de 
Puxinanã. O corpo do 
estudante estava bastan-
te machucado.

Wellington foi vis-
to pela última vez em 
um ginásio de futsal no 
centro da cidade e su-
miu por volta das 19h30 
quando retornava para 
casa.

Como se não bastas-
se a situação delicada, fa-
miliares relatam que es-
tavam recebendo trotes 
com frequência de pre-
sídios do estado paraiba-
no. O corpo foi sepultado 
no domingo (31).

Corpo de 
jovem é 
localizado 
em matagal

dEcOmPOSIÇÃO

O delegado Marcos 
Vasconcelos, de Aciden-
tes de Trânsito, designou 
uma equipe de agentes 
para localizar o motoris-
ta do veículo que colidiu 
com uma moto e provo-
cou as mortes de três pes-
soas da mesma família na 
tarde de domingo (31), na 
ladeira do Cuiá, entre os 
bairros Valentina Figuei-
redo e Geisel, na zona Sul 
de João Pessoa. As vítimas 
do acidente foram naiara 
dos Santos Alves, de 30 
anos, Odailton Oliveira 
da Silva, 42 anos, e Ester 
Geovana Alves Oliveira, 
de 6 anos de idade. Todos 

morreram no local. 
As placas do carro, se-

gundo o delegado, per-
tencem a um veículo 
Onix preto, de Jaboatão 
dos Guararapes e, inclu-
sive, estava anunciado à 
venda pela OLX. Marcos 
Vasconcelos disse que so-
mente a partir de amanhã 
começará a ouvir fami-
liares das vítimas, como 
também pessoas que tes-
temunharam o fato. 

Vasconcelos acrescen-
tou ainda que no local do 
acidente não existem câ-
meras de monitoramento. 
O acidente aconteceu por 
volta das 16h, quando a fa-

mília estava em uma moto. 
As três pessoas voltavam 
do Valentina Figueiredo e 
se dirigiam para o bairro 
do Cristo Redentor, onde 
residiam. 

Ontem, os corpos fo-
ram velados numa igreja 
evangélica, após ser libe-
rado pelo núcleo de Me-
dicina e Odontologia Le-
gal - Numol e, no final da 
tarde foram sepultados 
no Cemitério Municipal 
do Cristo Redentor. Um 
familiar de Odailton dis-
se que recentemente ele 
foi até a cidade de Ala-
goa Grande para visitar a 
sua mãe.

Polícia procura motocicleta e carro 
envolvidos  em acidente na capital

tRaGédIa

O corpo de Thalita Brito 
dos Santos, de dois anos, foi 
localizado no início da tar-
de de ontem por uma equi-
pe do Corpo de Bombeiros 
(2oBBM) dentro de um re-
servatório de água no sítio 
Açudinho, zona rural da ci-
dade de Montadas. O bar-
reiro fica a menos de 300 
metros da casa da família.

A criança estava desapa-
recida desde o final da tar-
de de domingo (31). Além 
de familiares, o Corpo de 

Bombeiros, amigos da fa-
mília e até mesmo uma 
equipe de helicóptero rea-
lizaram buscas. Inicialmen-
te a mãe de Thalita deu a 
versão de que a criança te-
ria saído de casa para uri-
nar no matagal, e em segui-
da foi vista sendo raptada 
por homens em uma moto, 
mas a versão não conven-
ceu os investigadores.

Moradores da localida-
de, vizinhos da família de 
Thalita, informaram à Po-

lícia Civil que os pais da 
criança costumavam beber 
durante os finais de sema-
na e frequentemente dei-
xavam a criança sozinha o 
que teria provocado seu de-
saparecimento. 

A suspeita é que no do-
mingo eles não tenham ob-
servado a saída da meni-
na da residência, só tendo 
percebido a ausência da 
criança no início da noite, 
quando surgiu a hipótese 
do sequestro.

Corpo de criança de dois anos 
é encontrado em um barreiro

tRáGIcO

Foto: Roberto Guedes Foto: Roberto Guedes
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Governo inicia programação que se estende por todo o mês, dentro da campanha mundial de conscientização

Paraíba adere ao Agosto Dourado
aleitamento materno

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

A Paraíba iniciou, ontem, 
uma programação que se es-
tende por todo o mês, dentro 
da campanha Agosto Doura-
do, de incentivo à amamen-
tação. O Banco de Leite Hu-
mano Anita Cabral, em João 
Pessoa, que é referência na co-
leta de leite humano, não tem 
conseguido atender a toda de-
manda, em razão da queda no 
número de doadoras em 2021. 
Para suprir todos os bebês, que 
se encontram, hoje, nas UTIs 
neonatais, é preciso dobrar a 
quantidade recebida.

Thaíse Cabral, diretora-ge-
ral do Banco de Leite Huma-
no Anita Cabral, afirmou que, 
atualmente, são atendidos 80% 
dos bebês em leitos neonatais 
do estado, aqueles que estão 
em UTI e os que entram no cri-
tério de distribuição, prematu-
ros de baixo peso, no primeiro 
mês de vida. No estado, exis-
tem 450 doadoras cadastradas, 
sendo 200 na Região Metropo-
litana, atendendo em torno de 
600 bebês por mês com leite 
materno na neonatologia.

“Em números absolutos, 
isso significa a coleta mensal 
média de 600 litros de leite na 
Paraíba e a distribuição em tor-
no de 400 litros por mês. Pre-
cisamos aumentar esse volu-
me de leite em torno de 200 a 
300 litros para que consigamos 
atender um pouco mais dessa 
demanda, pelo menos na neo-
natologia. Para atender a todos 
os bebês da maternidade, terí-
amos que, no mínimo, dobrar 
essa coleta”, constatou.

 Ela ressaltou que não é pos-
sível falar em estoque porque o 
volume coletado é distribuído 
dentro do mês. “Se pararmos 
de receber o leite, acaba em 
dias. Por isso, lutamos tanto, re-
petimos tanto e pedimos tan-
to esse estímulo para as mães 
doarem para que esse leite não 
acabe”, ressaltou. 

  A diretora lembrou que, 
em 2020, primeiro ano da pan-
demia, houve um aumento na 
coleta de leite materno, já que 
as mães estavam em casa, mui-
tas delas, que estavam gestan-
tes em 2019, tiveram seus be-
bês. Além disso, os governos, 
com as políticas públicas, in-
centivaram essas mulheres a 
continuarem amamentando 
seus filhos. Muitas estavam 
trabalhando em home office ou 
de licença. Por isso, segundo 
ela, houve um aumento da do-
ação.

   Por outro lado, em 2021, 
segundo ano da pandemia, as 
mulheres engravidaram me-
nos, até por recomendação do 
Ministério da Saúde, e os da-
dos refletiram na queda da co-
leta de leite materno. “Quando 
houve a segunda onda da Co-
vid-19, de janeiro a março, afe-
tou muito as nossas coletas, no 
boom da doença no Brasil. E 
entramos com uma dificulda-
de de manter a nossa deman-
da”, lamentou.

 Thaíse lembrou que o parâ-
metro é a distribuição de 90% 
do que é solicitado para a UTI 
neonatal até o primeiro mês de 
vida. Com a queda na coleta re-
gistrada em 2021, o banco de 
leite passou a atender em tor-
no de 70%.  

O banco de leite trabalha 
para tranquilizar as mães e 
ensiná-las a ter poder sobre o 
próprio corpo e conseguirem 
amamentar. Se precisar de aju-
da, basta entrar em contato 
com o banco de leite, e uma 
equipe vai até a casa dela, ofe-
recendo o material necessário 
para a coleta. Quem tiver os 
potinhos, pode doar também.

Para receber essa visita, 
basta ligar que o banco de lei-
te agenda a rota para passar na 
casa da mãe, oferecendo todas 
as orientações. “Se a mãe acha 
que tem pouco leite, um fras-
quinho de leite pode alimen-
tar dez bebês por dia. Nós con-
seguimos alimentar os bebês 
que estão na UTI, no primeiro 
mês de vida, mas tem muitos 
bebês que permanecem mais 
tempo na UTI. Por isso, preci-
samos de mais leite nos nos-
sos estoques para que consi-
gamos oferecer 100% da dieta 
do bebê através de leite mater-
no da própria mãe ou do ban-
co de leite”, observou.

É importante trabalhar 
também muito o emocional, o 
psicológico, o fortalecimento 
do empoderamento da mulher 
para amamentar. “Por ficarem 

distantes dos filhos, com uma 
carga de estresse muito alta, as 
mães de UTI não conseguem 
ter todo o suporte de leite ma-
terno para o bebê. E vêm es-
sas outras mães, de forma al-
truísta, empática, que estão 
em casa com seus bebês saudá-
veis, e conseguem amamentar 
os bebês dos outros. São duas 
vezes mães”, comentou Thaí-
se Ribeiro.

Ela destacou ainda que 
muitas crianças estão sendo 
salvas pelo gesto da doação, 
tanto da comunidade em geral 
de apoiar como pelas mães que 
doam leite a outros bebês que 
precisam. “Que seja um agosto 
dourado e muito cheio de doa-
doras no nosso banco de leite”.

 O lema deste ano é “For-
talecer a amamentação: edu-
cando e apoiando”, proposto 
mundialmente. Com a pande-
mia da Covid-19, organizações 
sociais, Sociedade de Pedia-
tria, Ministério da Saúde, Se-
cretaria de Saúde trabalharam 
para fortalecer a questão da 
amamentação. Esse trabalho 
inclui o apoio para a mulher 
ter segurança de amamentar 
o seu bebê como melhor ali-
mentação.

Equipes do banco de leite
atendem em domicílio

n 

A coleta 
mensal média 
de 600 litros 
de leite 
na PB e a 
distribuição 
em torno de 
400 litros por 
mês ainda é 
insuficiente 

 “Por mais que seja um ato 
natural, um ato de amor, fa-
lar de aleitamento materno 
no mundo é falar de seguran-
ça nutricional alimentar, de 
equidade e justiça para nos-
sas crianças e famílias, é falar 
de oferecer o direito à primei-
ra e melhor alimentação para 
a criança”, declarou Thaíse Ri-
beiro à Rádio Tabajara, no pro-
grama Jornal Estadual, edição 
desta segunda-feira (1º).

Ela destacou que muitas 
crianças ainda morrem de 
fome ou por doenças advin-
das da desnutrição infantil. 
“A morbimortalidade infantil 
ainda é muita alta e isso tem a 
ver com a não possibilidade de 
oferecer o melhor alimento no 
começo da vida. E é para isso 
que estamos aqui, para tentar 
incentivar a população e que a 
amamentação seja sem confli-
tos de interesse, sem que a en-
trada das grandes indústrias 
de alimentos infantis destrua 
o sonho dessas famílias de ter 
suas crianças com muita saú-
de”, ressaltou.

Amamentar é mais que um ato de amor

• As mães podem entrar em 

contato pelo banco de leite 

mais próximo ou pelo What-

sApp 83-99103-0059. O banco 

de leite vai até a casa da mãe, 

faz o cadastro, entrega o mate-

rial para doação, ensina como 

fazer a coleta àquelas que não 

sabem e passa semanalmente 

na casa para recolher o que foi 

coletado e conservado.

 

• Bancos de leite 

João Pessoa – (Anita Cabral e 

Zilda Arns), Campina Grande, 

Guarabira, Patos, Cajazeiras.

Postos de coleta - João Pessoa 

- Maternidade Frei Damião, 

Instituto Cândida Vargas, 

Hospital da Unimed, Hospital 

Universitário, CLIM Hospital e 

Maternidade e Hospital Edson 

Ramalho.

Os demais estão nos muni-

cípios de Santa Rita, Maman-

guape, Itabaiana, Guarabira, 

Solânea, Campina Grande 

(ISEA, FAP, CLIPSI), Santa Luzia, 

Patos, Pombal, Souza, Taperoá, 

Bonito de Santa Fé, Bayeux, 

Galante.

Campanha durante todo o mês.

Saiba mais

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-PB) realiza a ação 
Agosto Dourado, que acon-
tece de 1 a 31 de agosto, com 
uma série de atividades em 
todo o estado. “É para isso 
que estamos aqui, oferecen-
do uma programação para os 
profissionais de saúde terem 
mais know-how para poder 
ensinar as mães a amamen-
tarem”, disse Thaíse Ribeiro. 

Qualquer mulher saudá-
vel pode ser doadora, desde 
que esteja amamentando o 
seu bebê e produzindo mais 
do que ele precisa. Se tiver ex-
cesso de leite, basta entrar em 
contato com o Banco de Leite 
Humano Anita Cabral, e a do-
adora é encaminhada para o 
banco de leite mais próximo.

Dentro da campanha, es-
tão previstas oficinas sobre 
primeiros socorros, aciden-
tes domésticos, manobras de 
desengasgo e a importância 
do aleitamento materno para 
uma vida mais saudável.  Ao 
longo do mês, também será 
comemorada a 31ª Semana 
Mundial de Aleitamento Ma-
terno. 

“A programação vai in-
tensificar ações intersetoriais 
de conscientização e escla-
recimento sobre a importân-

Secretaria de Saúde realizará uma 
série de atividades em todo o estado

Foto: Ricardo Puppe/Secom-PB

O Banco de Leite Humano Anita Cabral é referência na coleta de leite, mas não tem conseguido atender a toda a demanda

Thaíse disse ainda que, 
desde a década de 70, com o 
advento das indústrias que 
fabricam alimentos para as 
crianças pequenas e a necessi-
dade de terem lucros, elas in-
centivam e tentam convencer 
as pessoas de que  existe outra 
alimentação que pode ser su-
perior ou pelo menos parecida 
com o leite materno.

“Nós afirmamos que não. 
O leite materno é padrão ouro, 

tem a melhor qualidade e ne-
nhum alimento vai ser melhor 
que ele. Porém, reconhecemos 
que muitas mulheres têm difi-
culdade de amamentar. E é por 
isso também que nesse mês de 
agosto nós mostramos para as 
pessoas que temos o papel de 
apoiar as mães para ensiná-las 
a amamentar”.

 
Não existe leite fraco

Existem dificuldades que 

devem ser sanadas através 
de informações porque o lei-
te materno é, justamente, re-
conhecido como padrão ouro, 
de melhor qualidade. Ou seja, 
não existe leite materno fraco, 
e é isso que também tem sido 
trabalhado, a desmistificação 
disso na cabeça das mães e 
das famílias.

Thaíse Ribeiro afirmou 
que, por ser de fácil digestão, 
o leite materno contribui para 
que o bebê não tenha muita 
cólica, problemas gastrointes-
tinais e dificuldade para defe-
car. “Muitos ficam com o in-
testino preso porque tomam 
outro tipo de leite com mas-
sa, mistura que favorece essa 
dificuldade para a digestão”, 
lembrou.

     Conforme a diretora, ter 
um bebê que acorda em inter-
valos regulares, significa que 
ele é saudável, querendo se 
alimentar para crescer forte. 
“O leite materno está pronto 
na quantidade e com os nu-
trientes que o bebê precisa”, 
reforçou.O leite materno é padrão ouro, não há alimento melhor do que ele

Foto: Kevin Emele/Reprodução

“O Agosto Dourado 
faz referência ao
padrão ouro de 
qualidade do leite 
humano como 
alimento nos 
primeiros 
anos de vida

Thaíse Ribeiro

Doadora
Qualquer mulher 

saudável pode doar, 

desde que esteja 

amamentando seu bebê 

e produzindo mais do 

que ele precisa

cia do aleitamento materno, 
por meio de palestras, divul-
gação na mídia e em espaços 
públicos, reuniões com a co-
munidade e iluminação ou 
decoração de espaços com a 
cor dourada em alusão à cam-
panha”, informou Thaíse Ri-
beiro.

A programação foi dividi-
da em dois eixos de atenção: 
‘Mães, doadoras e socieda-
de civil na Semana Mundial 
de Aleitamento Materno’ e 
‘Atenção para a qualificação 
dos trabalhadores em saúde 
(atenção primária, hospitais/
maternidades e rede de ban-
cos de leite humano), profis-
sionais de saúde e estudantes’. 

Na Paraíba, de 1º a 31 de 

agosto, acontecem diversas 
ações envolvendo exposição 
fotográfica com imagens de 
funcionárias e pacientes ama-
mentando; roda de conver-
sa para gestantes na Atenção 
Primária; oficina ‘Aprenden-
do a fazer valer a lei’, para pro-
fissionais de saúde, promoto-
res de amamentação, coletivos 
de parto, Procons, Visas, insti-
tuições de ensino e conselhos 
de classe em saúde.

Agosto Dourado
O Agosto Dourado foi ins-

tituído pela Lei nº 13.435/2.017. 
O mês da amamentação veio 
de uma construção sedimen-
tada pela comemoração da 
Semana Mundial de Aleita-
mento Materno e teve início 
em 1990, num encontro da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) com o Unicef, momen-
to em que foi gerado um docu-
mento conhecido como ‘De-
claração de Innocenti’. 

Para cumprir os compro-
missos assumidos pelos paí-
ses, após a assinatura do do-
cumento, em 1991, foi fundada 
a Aliança Mundial de Ação 
Pró-Amamentação (WABA), 
sigla em inglês). Em 1992, a 
WABA criou a Semana Mun-
dial de Aleitamento Materno.
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Quatro exposições serão abertas 
hoje, na cidade de João Pessoa, 
dentro da programação da Bie-
nal Latino-Americana de Arte 
Postal da Parahyba, que é reali-

zada pela Ensaio Brasil. Uma das mostras 
é a Convocatória, reunindo obras de 60 artis-
tas latinos, dos quais 27 são paraibanos, mas 
também haverá outra coletiva, com partici-
pação de três artistas argentinos, enviados 
pelo Museo Municipal de Arte Ángel María 
de Rosa, localizado em Buenos Aires; e, ain-
da, uma sala especial em homenagem pós-
tuma ao paraibano Fábio Passarini, além 
da coletiva Intercâmbio-BR, com artistas de 
Brasília, que o público vai apreciar a partir 
das 19h, na Galeria Galinha do Pé Seco, si-
tuada na Rua Ramis Galvão, 45, no bairro 
Pedro Gondim. As visitas gratuitas pode-
rão ser feitas até 30 de setembro, de terça a 
sexta-feira, das 8h às 15h, e o agendamen-
to prévio pode ser feito pelo número (83) 
98704-2019. No local, a Bienal já mantém a 
exposição Pira - Postais, Independentes, Re-
volucionários, Alternativos e Avulsos. O uso de 
máscara correto é recomendado. 

“A convocatória foi a primeira ativida-
de da Bienal, aberta em maio passado, e to-
dos os artistas que se inscreveram vão es-
tar com suas obras expostas, sendo uma de 
cada participante. Esse número de inscritos 
foi uma grata surpresa, reforçando o fato de 
que o evento traz essa marca registrada de 
adesão dos latino-americanos. Dessa cole-
tiva vão participar 27 paraibanos, entre os 
quais Cibele Dantas, Lu Maia, Anatil Maux, 
Agüayayu e Pedro Mulinger. Na ocasião, 
serão conhecidos os cinco artistas premia-
dos dessa coletiva, escolhidos por comis-
são julgadora formada pela professora da 
Universidade Federal da Paraíba, Regina 
Behar, o artista visual paranaense Carlos 
Nigro e a curadora do Museo Municipal de 
Arte Ángel María de Rosa, de Buenos Ai-
res, Laura Gelari. No final da Bienal, cada 
um receberá R$ 1 mil”, disse Ricardo Pei-
xoto, que é um dos fundadores da Ensaio 
Brasil e curador das mostras. 

A coletiva reunindo os artistas inscri-
tos na convocatória tem três categorias, que 
são vídeo-postal, cartão-postal tradicional 
e postal digital. “A gente une, nessa exposi-
ção, a tradição do cartão-postal com o digi-
tal, que se adaptou ao uso das ferramentas 
tecnológicas. O tema dessa mostra é “Livre 
circulação do artista e a sua obra”, que tam-
bém é o da própria Bienal. Os estilos dos 
trabalhos são variados: colagens, pinturas, 
fotografias, objetos. É um universo de pos-
sibilidades fantástico, não é uma coisa pa-
dronizada, pois mescla tradição com o ex-
perimentalismo e o público terá uma ideia 
da evolução dessa arte, ao longo do tempo”, 
comentou Ricardo Peixoto. 

Referindo-se a outra mostra, que reúne 
três artistas argentinos, Ricardo Peixoto in-

formou que participam da exposição Lucia-
no Pozo, Marisú Oliveira e Rosana Guardia, 
com curadoria de Laura Gelari. “No total, 
essa mostra tem nove obras, sendo três de 
cada, e foi a curadora quem fez a seleção dos 
trabalhos, que foram produzidos em técnica 
de colagem, gravura e pintura. A maioria é 
de desenho, muito experimentais e com te-
mas variados, a exemplo da questão urbana 
e a relação dos objetos”, disse ele. 

No intuito de prestar homenagem póstu-
ma, Ricardo Peixoto ressaltou que uma sala 
especial vai estar reservada, na galeria, para 
o artista paraibano Fábio Passarini, natu-
ral da cidade de João Pessoa, em 1960, e que 
morreu em 19 de julho de 2006. “Ele contri-
buiu para a cena cultural da capital parai-
bana também como produtor e seu último 
trabalho foi a série de cartões postais sobre 
Brasília, contendo oito trabalhos, que se in-
titula Brasília recriada em caleidosfotos e o vi-
sitante terá oportunidade de apreciar. É um 
trabalho muito lindo, sobre aspectos da Ca-
pital Federal, como a arquitetura, produzido 
com a técnica cartemas, no formato mosaico 
que dá um efeito psicodélico. Nós fizemos 
contato com a família de Passarini, que de-
monstrou interesse por ser uma oportuni-
dade de divulgar o trabalho dele na Bienal”, 
disse o curador, acrescentando que também 
vai estar no espaço um trabalho especial, 
cartão-postal produzido pela artista mineira 
– radicada em João Pessoa – Maria de Lour-
des, de 94 anos de idade, que retratou o jar-
dim da própria Galeria Galinha do Pé Seco. 

Ricardo Peixoto informou que a exposi-
ção Intercâmbio-BR traz os artistas de Brasí-
lia Bárbara Lopes, Rute Souza, Marcela Ca-
valcante, Gabi, Rita Martins, Cerqueirinha 
e Talita Davi. “São trabalhos na mesma li-
nha das outras mostras, como colagens, de-
senhos, pinturas e objetos, com curadoria 
de Cristina Azra”, disse ele.

Hermano José
Outra atração na galeria é a exposição 

Pira - Postais, Independentes, Revolucionários, 
Alternativos e Avulsos, que já está no local des-
de maio passado e reúne obras de 103 artis-
tas de vários estados do Brasil. “Essa mos-
tra é a fonte inspiradora da construção da 
Bienal, que conta a história do cartão postal, 
ao longo do tempo, e acontece com parceria 
de várias instituições, a exemplo do Jornal 
A União”, afirmou o curador.

Peixoto ainda informou que a programa-
ção da Bienal ainda inclui a exposição Olho 
Mágico, o atelier livre e lançamento do li-
vro Bam! Arte Postal, atividades que o artis-
ta paraibano Falves Silva realizará amanhã, 
a partir das 14h, no Museu Casa de Cultura 
Hermano José, na capital paraibana.

Na próxima quinta-feira (dia 4), será 
aberta às 17h30, no mesmo local, a coleti-
va Notícias de um amigo..., com a participa-
ção de 27 artistas, em homenagem ao cen-
tenário do artista paraibano Hermano José 
(1922-2015), que permanecerá à visitação do 
público até setembro.

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Hoje, em João Pessoa, Bienal Latino-Americana de Arte Postal da Parahyba abre quatro exposições gratuitas

Experimental misturado à tradição
Artes VisuAis

Na mostra ‘Argentina’, obras dos artistas Luciano Pozo (E) e Rosana Guardia (C), do Museo de Arte Ángel María de Rosa (Buenos Aires); além de uma homenagem póstuma ao paraibano Fábio Passarini (D)

Exemplo de cartão-postal digital assinada por Silmara Braz, da mostra ‘Convocatória’

Artista Leandro Luz produziu o postal digital acima para a exposição ‘Convocatória’

Evento reúne 60 artistas latinos, dos quais 27 são paraibanos, como Eduardo Santos
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Você, meu caro leitor ou minha cara leitora, 
tem quantos amigos? Amigos de redes 
sociais ou amigos de verdade? Na minha 

adolescência aprendi com os mais velhos que, 
em matéria de amizade, o ideal era que o número 
de meus amigos não ultrapassasse a quantidade 
dos dedos de uma mão. Ou seja: cinco! Por isso, é 
necessário perguntar novamente: Quantos amigos 
“de verdade” você tem? Acho que esse tipo de 
resposta irá variar de acordo com o humor do 
perguntado. Entretanto, estudo recente mostra que 
ter um melhor amigo é cada vez mais raro.

E, também, segundo estudiosos, caiu por terra 
aquela história de que dá para contar nos dedos 
os amigos verdadeiros. Não porque a quantidade 
de pessoas em quem se confia aumentou, mas 
sim porque essa gente quase não existe. Pelo 
menos é o que se depreende das afirmações de 
boa parte dos entrevistados de um estudo feito em 
mais de 20 países.

Dos 48.600 participantes da pesquisa, 46% 
disseram não possuir amigos “de verdade”. Os 
números vêm de um relatório publicado pela rede 
de agências de publicidade McCann Worldgroup, 
em parceria com a revista online norte-americana 
Self Magazine.

Recordo que, durante as fases da nossa infância 
e adolescência (décadas de 1950 e 1960) tínhamos 
amigos “em grupo”, ou seja: todo o mundo era 
amigo de todo o mundo! Havia muita simplicidade 
na convivência familiar, muito coleguismo, que era 
confundido com amizades. E hoje, o que temos? 
Pessoas isoladas, teclando freneticamente um 
smartphone, incapazes de atender a uma ligação 
telefônica! Aí pergunto: onde estão os amigos? Nas 
listas de Instagram ou Facebook? Nos contatos ou 
grupos de WhatsApp?

Claro que podemos avaliar a situação 
atual, refletindo sobre o quanto nos isolamos 
socialmente e os muitos traumas que vivemos 
durante a pandemia do coronavírus. Mas, 
talvez não seja bem assim. Cerca de 77% 
dos entrevistados acreditam que as conexões 
emocionais já estavam mais fracas em 2019, 
antes mesmo da Covid-19 aparecer. Um dos meus 
amigos de infância, Carlos, sempre foi o mais 
alegre da turma. Gostava de festas, da paquera 
e também da bebida. Hoje, após desenvolver a 
doença do alcoolismo, vive isolado, sem mulher, 
sem filhos e sem amigos.

Vários fatores podem estar por trás dessa falta 
de amigos “físicos” na atualidade: por exemplo, 
a insegurança reinante diminuiu o número de 
pessoas em quem se pode confiar e muitos têm 
dificuldade de ficar bem sozinhos. Um professor 
irlandês, membro do Hospital Emílio Ribas e 
que costuma ministrar cursos na School of Life, 
em São Paulo, costuma afirmar o seguinte: “Os 
melhores amigos são pessoas que conseguem 
ficar sozinhas – e bem. São as que já aprenderam 
a curtir sua própria presença. Ou seja, apreciam 
momentos de solitude”.

Como se sabe, a base de um relacionamento 
verdadeiro é a confiança, que deve ser construída 
por ambos. Com o desenvolvimento dos meios 
de comunicação, e o avanço da tecnologia da 
informação, tudo está a indicar que as relações 
estejam mais efêmeras e as pessoas parecem 
estar menos dispostas a investir seu tempo para 
construir e manter relacionamentos. Por outro 
lado, leva-se uma vida cada vez mais corrida, sem 
tempo para cuidar de si e da família e até com 
menos qualidade para nós mesmos.

Estudos mostram, também, que quase metade 
das pessoas diz não ter amigo de verdade. De 
acordo com a pesquisa, para muita gente, a 
amizade verdadeira se tornou praticamente 
extinta. Já participei de vários grupos de amigos, 
como os ex-alunos do Seminário Franciscano 
de Ipuarana (Lagoa Seca) ou os integrantes 
do Ministério Público da Paraíba. E como havia 
amizades verdadeiras! E o que nos resta hoje? 
Alguns poucos amigos de verdade e cerca de mais 
de 200 pessoas, em grupos de WhatsApp, a bradar 
diariamente a favor do seu candidato a um cargo 
eletivo ou enviando emogis desejando um bom-dia 
ou uma boa-noite...

Amigos da Faculdade de Direito tive muitos 
(1970 a 1974), participamos de muitas festas e 
viagens, mas, hoje, o grupo está reduzido a três ou 
quatro, dentre os quais destaco: José Roberto, Juraci 
Lourenço, José Raimundo, Ana Barros e Brígida. 
Alguns grandes amigos já se foram, a exemplo 
de Marco Polo, radialista, cantor e meu colega do 
MP. Mas, não devemos nos lamentar, pois a vida 
da década de 1970 em nada se assemelha ao 
burburinho da década de 2020...

Fernando 
  Vasconcelos

Amigos de
verdade?

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

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

‘Becos da Memória’
Escrever é uma maneira 

de Sangrar. (Conceição Eva-
risto.)

Becos da Memória. Este é o 
título do livro (Rio de Janei-
ro: Pallas, 2017) da escrito-
ra, poeta, ensaísta mineira, 
ganhadora do Jabuti (2015), 
Conceição Evaristo.

Conheci Conceição nos 
anos 2000, por ocasião dos 
Seminários Mulher e Lite-
ratura. Conceição, aquela fi-
gura alta, de coque, com rou-
pas estampadas, voz macia e 
suave, olhos atentos, chama-
va sempre a atenção de todas 
nós, e a minha em particular. 
Timidamente, aproximei-me 
algumas vezes, para ouvi-la 
nessas palestras, em auditó-
rios lotados e atentos à sua 
fala, e a todo o seu talento 
e vivência como escritora e 
criadora do conceito “escre-
vivência” (escritura e vida, 
a partir da subjetividade 
das mulheres pretas), e que 
se opunha à episteme euro-
peia, e questionadora do câ-
none. Uma escrita que fala 
do eu, mas que se alarga ao 
“eu-coletivo”.

Já diz Conceição, na in-
trodução, que Becos da Me-
mória (2006) foi escrito an-
teriormente ao romance 
PonciáVicêncio (2003), e o seu 
primeiro experimento onde 
tentava confundir escrita e 
vida. Escrita e vivência! Es-
crita essa que surgiu a par-
tir de uma crônica de 1968, 
quando tentava descrever as 
ambiências de uma favela. 
Memórias e esquecimentos 
que surgiram rápido, mas 
que levaram 20 anos para o 
livro fosse publicado. Me-
mórias que, Conceição diz 
sem pudor que, inventa sim, 
pois “entre o acontecimento 
e a narração do fato, há um 
espaço em profundidade, é 
ali que explode a invenção”, 
e ainda: “Busco a voz, a fala 
de quem conta, para se mis-
turar à minha.”

Becos da Memória é um 
romance em forma de re-
lato, testemunho, até como 
forma de um diário de ex-
periências, onde mais de 80 
personagens aparecem e de-
saparecem. Personagens es-
ses que tem nomes deveras 
sugestivos na grafia e na se-
mântica, dialogando com 
esse espaço periférico de mi-
séria e abandono que o Brasil 
tão bem conhece e esquece. 
Nomes como: Maria Velha, 
Maria Nova, Bondade, Ho-
mens-vadios-meninos, Nega 
Tuína, Zé Meleca, Fuinha, 
Mundica, Negro Alírio, Sô 
Ladislau, Filó Gasogênia, 
os Zeferinos, os Bigodes, os 
Arcanjos, os Banguelas, os 
Nascimentos, e tantos outros 
nomes sem nomes, que pas-
seiam pela cara do leitor com 
seus relatos de fome, aban-
dono, suicídio, morte, inces-
to, crime, exploração, flage-
lo, apartação social e todas 
as misérias do estômago e 
da dignidade humana.

O título também vem de 
um glossário dos becos que 
uma favela se denomina: 
“Bico do Rala-Bunda, Beco 
da Cumadre Joaquina, Beco 
dos Dois Irmãos, Beco das 
Duas Marias, Beco do Sem 
alma, Beco dos Namorados, 
Beco da Cruz Credo... ela 
procurava uma saída.” 

“Vó Rita dormia embola-
da com ela” – assim começa 
o romance. E essa “Outra”, 
se torna um enigma só sen-
do desvendado ao final do 
livro. Alguém que sofre de 
uma doença que desfigura, 
e sendo assim, se torna invi-
sível, mais ainda do que os 
“sadios”. Mas, na sua intro-
dução, Conceição dá a cha-
ve do segredo: “Assim nas-
ceu a narrativa de ecos de 
memória. Primeiro foi o ver-
bo de minha mãe, ela, D. Joa-
na, me deu o mote: “Vó Rita 
dormia embolada com ela. A 
voz de minha mãe a me tra-
zer lembranças de nossa vi-

vência, em uma favela, que já 
não existia mais no momen-
to que se dava aquela narra-
ção, a entonação da voz de 
mãe me jogou no passado, 
me colocando face a face com 
o meu ‘eu-menina’.”

Conceição traça o mapa 
dessa teia geográfica que 
ela chama de: “senzala-fave-
la”. A invasão das constru-
toras, o trabalho subalterno 
e escravizado, os patrões, a 
submissão obrigatória, as 
lonjuras/discrepâncias de 
classe, desterritorialização, 
desfavelamento, expulsão, e 
o instinto de sobrevivência 
ao extremo. Pelo meio das 
suas palavras encontramos 
tantas pérolas de uma artífi-
ce da poesia, mesmo triste e 
arrebatadora, como: “A tris-
teza tem orelha grande e ou-
vidos fundos”; “Os sonhos 
dão para o almoço, para o 
jantar, nunca.”; “Tive tanto 
sonho no almoço de minha 
vida, na manhã de minha 
lida, e hoje, no jantar, eu só 
tenho a fome, a desesperan-
ça...”; “...os restos , que mui-
tas vezes ganhava das pa-
troas, eram o excesso dos 
que tinham muito e que esta 
sora era construída justo em 
cima da falta ou do pouco 
dos que nada tinham.”

Questões da opressão da 
mulher são duplamente re-
gistradas: pela pobreza, pe-
los homens, e pela vida: “Ele 
era dono de tudo. Era dono 
da mulher e da vida. Dis-
pôs da vida da mulher até a 
morte. Agora dispunha da 
vida da filha. Só que a filha, 
ele queria bem viva, bem ar-
dente. Era o dono, o macho, 
mulher é para isto mesmo. 
Mulher é para tudo. Mulher 
é para a ente bater, mulher 
é para apanhar, mulher é 
para gozar...”

E Becos... também fala do 
ato de escrever como um ato 
de salvação e transcendên-
cia. A menina Maria-Nova 
gostava disso. Tinha cons-

ciência de classe, do mun-
do, e tinha esperança de 
mudar alguma coisa: “Ma-
ria-Nova apertou os livros 
e os cadernos contra o pei-
to, ali estava a sua salvação... 
era a única aluna que chega-
va às conclusões. Tinha que 
haver uma “ilusão para se 
aguentar a viver”. E ao lon-
go do enredo temos a certe-
za de que essa história irá 
ser contada, ou seria o pró-
prio Beco que Maria Nova 
que um dia contou: “Assen-
tou-se e, pela primeira vez, 
veio-lhe um pensamento: 
quem sabe escreveria esta 
história um dia? Quem sabe 
passaria para o papel o que 
estava escrito, cravado e gra-
vado no seu corpo, na sua 
alma, na sua mente... um dia 
ela haveria de narrar, de fa-
zer soar, de soltar as vozes, 
os murmúrios, os silêncios, 
o grito abafado que existia, 
que era de cada um de todos. 
Maria-Nova um dia escreve-
ria a fala de seu povo.” E Ma-
ria fez. E Conceição ecoou 
essa voz e esse grito nesse 
romance que é uma ferida. 
E que ainda sangra.

Salve Conceição Evaristo!

“‘Becos da 
Memória’ é um 
romance em 
forma de relato, 
testemunho, até 
como forma de 
um diário de 
experiências, 
onde mais de 
80 personagens 
aparecem e 
desaparecem

O Centenário do Movi-
mento Tenentista é o tema 
da programação do 3º ‘Ciclo 
de Debates: Diálogos Presen-
tes’, realizado pela Fundação 
Casa de José Américo, que 
acontecerá hoje, às 9h30. O 
evento será transmitido ao 
vivo através do canal FCJA 
Oficial no YouTube.

Com mediação da ge-
rente executiva do Arqui-
vo da FCJA, Lúcia Guerra, 
terá como debatedores: 
Rosa Maria Godoy Silveira 
(UFPB), Monique Cittadino 
(UFPB) e Jivago Correia Bar-
bosa (IFPB).

Segundo Lúcia Guerra, 
o Tenentismo foi um movi-
mento das camadas médias 
do Exército Brasileiro, insa-
tisfeitos com a política da 1ª 
República, de oligarquias e 
coronelismo. “Os jovens pro-
testaram contra esta situação 
e este Movimento influen-
ciou muito a História do Bra-
sil, com repercussão noutros 
eventos e teve a importância 
para repensar o Brasil”, expli-
co a mediadora do debate.

Já em terceira edição, o 
‘Ciclo de Debates’ iniciou em 
abril, e prossegue até outu-
bro, com encontros virtuais, 

tendo como tema central “22 
é 100 (1922-2022)”, enfatizan-
do centenários comemora-
dos em 2022.

O primeiro ‘Diálogos Pre-
sentes’ aconteceu de maio 
a julho de 2020, durante a 
pandemia, com 16 sessões, 
destacando História Cultu-
ral da Paraíba. O próximo 
acontecerá no dia 16 deste 
mês, também às 9h30, com o 
tema “Centenário do PCB”. 
Também mediado por Lúcia 
Guerra, estão previstos como 
convidados Faustino Teati-

no Cavalcante Neto (UFCG), 
Wladimir Pinheiro (PCB) e 
Waldir Porfírio (PCdoB).

Tenentismo é tema de debate virtual na FCJA
‘Diálogos Presentes’

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o 
canal da FCJA
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Tenentismo 
foi um 
movimento 
das camadas 
médias do 
Exército 
Brasileiro, 
insatisfeitas 
com a 
política da 1ª 
República

Entre as convidadas da edição estão Monique Cittadino (E) e Rosa Maria Godoy (D), ambas da UFPB
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Nuvem esparsa / pousa nas águas do rio /em 
forma de garça. (A Arte de Contar Estrelas. 
Paulo Sérgio Vieira.)

O haicai é uma modalidade poética de origem 
japonesa que chegou ao Brasil nos primeiros anos 
do século 20. É um poema curtinho com apenas 
uma estrofe, contando ao todo dezessete sílabas, 
assim distribuídas: cinco sílabas no primeiro verso, 
sete sílabas no segundo e cinco no terceiro. É uma 
palavra composta que significa “hai” – brincadeira 
e “kay” – harmonia. Este tipo de poema é formado 
por palavras simples ligadas à natureza e ao “não 
ego”. O poeta japonês Matsuó Bashô (1644-1694) é 
considerado o pai dessa arte poética.

“Haijin” é aquele que escreve “haicais” e 
captura os momentos fugidios, sem explicações 
e sem conclusões. Uma característica inerente 
aos haicais é que não apresentam títulos. Paulo 
Franchetti, estudioso da poética de Guilherme 
de Almeida, afirma que a introdução do título no 
haicai reduz a diversidade de significados. 

No Brasil, essa arte é muito difundida, além 
dos inúmeros “hajins” encontramos coletâneas 
com “haicais” de diferentes poetas. Adriana 
Calcanhoto organizou e ilustrou Haicai do 
Brasil (Editora Janeiro, 2009) e incluiu 33 poetas 
brasileiros, foi responsável também pela 
apresentação do livro. O posfácio ficou a cargo do 
professor Eduardo Coelho.

Outro livro bem representativo dessa modalidade 
poética é Haicai (Editora Cia. Das Letras, 2009), uma 
seleção organizada por Rodolfo Witzig que escreveu 
um ensaio sobre o haicai e explicou como o mais 
importante poema japonês foi abrasileirado, fugindo 
do esquema tradicional. 

Lúcia Hiratsuka é autora do livro Chão de 
peixes (Pequena Zahar, 2019), constituído de 
poemas á moda de haicais e que conquistou 
vários prêmios em 2019 – Melhor Livro de Poesia 
da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 
Prêmio Jabuti de Ilustração e Prêmio da Biblioteca 
Nacional. Hiratsuka extrapola o esquema 
tradicional e “pesca imagens e sensações 
guardadas bem no fundo da memória”. Para 
demonstrar sua criatividade segue esse poema 
pinçado do livro premiado: 

Estrelas, estrelas, estrelas... 
lumes, lumes, lumes, vagam lumes, vaga-

lumes...
é noite de gala? 

Seguindo a trajetória moderna de compor 
haicais, Paulo Sérgio Vieira escreveu o livro A 
Arte de Contar Estrelas (Ideia, 2022), ilustrado por 
Waldisney Pereira da Silva. Se haicai significa 
brincadeira e harmonia condiz muito bem com a 
literatura infantil, Paulo Sergio brinca ludicamente 
com as palavras nesse seu primeiro livro 
destinado às crianças. Dois poemas com a mesma 
temática – vaga-lumes – apresentam afinidades 
com a poética inovadora de Hiratsuka: 

À luz do sol
e no próprio ardume 
queima em febre Vaga-lume. 

Este outro é ainda mais representativo: 

Todos acordados 
na toca dos vaga-lumes. 
Lampiões acesos. 

No primeiro poema, observamos que o “haijin” 
paraibano não seguiu o esquema tradicional do 
haicai no que se refere ao número de sílabas. As 
ilustrações para esses dois poemas são bem jocosas 
– um vaga-lume traz um candeeiro aceso na parte 
traseira; no outro poema, em primeiro plano, um 
vaga-lume está com olhos bem abertos, espantados, 
denotadores de uma noite insone.

Entre os elementos presentes nos haicais 
figuram céu, flores, folhas, lua, estrelas e rãs. 
Essas imagens aparecem com frequência nos 
poemas de Paulo Sérgio Vieira. Vejamos este 
outro haicai: 

Papo para o ar
Sapo não mexe um dedo 
Nem para sonhar.

Os sapos, rãs, pequenas aves, sol e estrelas 
habitam nos haicais japoneses e nos poemas 
de Paulo Sérgio Vieira. Com este livro, o autor 
se introduz no reino da literatura infantil com 
leveza e graça.

Haicai e a
literatura infantil 

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Em função de várias solicitações 
enviadas pelos produtores e realiza-
dores, o Fest Aruanda prorroga suas 
inscrições até o próximo dia 27. Quem 
ainda não fez sua inscrição, tem mais 
alguns dias pela frente.

As inscrições para o 17º Fest Aru-
anda do Audiovisual Brasileiro que 
esse ano se realizará gratuitamente de 
1º a 7 de dezembro na Rede Cinépolis 
(Manaíra Shopping), em João Pessoa, 
poderão ser feitas na plataforma es-
pecial no site oficial do festival (www.
festaruanda.com.br).

A informação é do produtor execu-
tivo do festival, Lúcio Vilar, para quem 
essa edição terá um caráter de “revisão 
histórica” muito importante, com ho-

menagem que será feita ao jornalista 
e cineasta paraibano Jurandir Moura, 
morto prematuramente em 1980, aos 
40 anos; e ao cineasta e dramaturgo Eli-
zer Rolim, morto esse ano de complica-
ções da Covid-19. 

Na capital, edição que acontece em dezembro terá caráter de “revisão histórica”

Fest Aruanda prorroga 
inscrições até o dia 27

AudiovisuAl

Da Redação
Foto: Arquivo da Família

Eliezer Rolim será homenageado

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do festival

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

Dc - A LIgA DoS SupERpETS (DC 
League Of Super-Pets. EUA. Dir: Jared 
Stern. Fantasia. Livre). Krypto, o Super-
cão, e Superman, amigos inseparáveis, 
compartilhando os mesmos superpode-
res e lutando contra o crime em Metró-
polis lado a lado. Quando Superman e 
o resto da Liga da Justiça são seques-
trados por Lex Luthor, Krypto forma uma 
equipe de animais de estimação que 
receberam superpoderes, formando a 
a Liga dos Superpets. CENTERPLEX 
MAG 1 (dub.): 16h - 18h20; CENTER-
PLEX MAG 3 (dub.): 14h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h30 - 17h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 14h - 
16h30 - 19h - 21h30; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 13h30 - 16h 
- 18h30 - 21h; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 1 (dub.): 13h30 - 16h - 18h30 - 21h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h - 
16h10 - 18h20; CINE SERCLA PARTA-
GE 3(dub.): 14h - 16h10 - 18h20.

AoS NoSSoS FILhoS (Brasil. Dir: 
Maria de Medeiros. Drama. 16 anos). 
Vera (Marieta Severo) é uma mãe de-
dicada, divorciada após três casa-
mentos e vive em uma família gran-
de que inclui seus filhos e enteados. 
Destemida e experiente, ela já pegou 
em armas para lutar contra a dita-
dura e morou em diversas partes do 
mundo. Tânia, a filha (Laura Castro), 
é mais “careta” e vive um casamen-
to que já vai completar 15 anos com 
outra mulher que está grávida do pri-
meiro filho. Juntas, elas descobrem a 
beleza de fazer parte de uma família 
contemporânea. CENTERPLEX MAG 
2: 16h45 - 21h30.

X - A MARcA DA MoRTE (X. EUA. 
Dir: Ti West. Terror. 18 anos). Em 1979, 
um grupo de jovens cineastas parte 
para uma zona rural do Texas com o 
intuito de fazer um filme para adultos, 
mas quando os seus anfitriões reclu-
sos e idosos os apanham em flagran-
te, o grupo vê-se obrigado a lutar pe-
las suas próprias vidas. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (leg.): 19h30 (sex., sáb. e 
dom.) - 22h (sex., sáb. e dom.).

coNTINuAÇÃo

ELVIS (EUA. Dir: Baz Luhrmann. 
Biografia. 12 anos). Décadas da vida 
de Elvis Presley (Austin Butler) e sua 
ascensão à fama, a partir do relacio-
namento do cantor com seu controla-
dor empresário “Colonel” Tom Parker 
(Tom Hanks). A história mergulha na 
dinâmica entre o cantor e seu empre-
sário por mais de 20 anos em parceria, 
usando a paisagem dos EUA em cons-
tante evolução e a perda da inocência 
de Elvis ao longo dos anos como can-

tor. CENTERPLEX MAG 3 (leg.): 17h - 
20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP 
(leg.): 14h45 - 18h15 - 21h45; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (dub.): 21h45 (ex-
ceto seg. e ter.).

pLuFT, o FANTASMINhA (Brasil. 
Dir: Rosane Svartman. Fantasia. Li-
vre). Pluft, um fantasminha que vive 
em uma velha casa, é diferente dos tra-
dicionais: ele morre de medo de pes-
soas. Mas, sua vida tem uma revira-
volta com a chegada de Maribel, uma 
menina sequestrada pelo temido pi-
rata Perna de Pau. Enquanto Pluft tem 
medo de gente, ela tem horror aos fan-
tasmas. No entanto, inesperadamente, 
os dois criam uma grande amizade na 
luta contra o pirata. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 8: 13h; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2: 17h15 (exceto seg.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3: 14h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 4: 14h30.

MINIoNS 2: A oRIgEM DE gRu 
(Minions: The Rise of Gru. EUA. Dir: 
Kyle Balda. Animação. Livre). Na dé-
cada de 1970, Gru está crescendo no 
subúrbio. Fã de um grupo de super-
vilões conhecido como Vicious 6, Gru 
traça um plano para se tornar malva-
do o suficiente para se juntar a eles. 
Felizmente, ele recebe apoio de seus 
leais seguidores, os Minions. CENTER-
PLEX MAG 2 (dub.): 14h; CENTERPLEX 
MAG 1 (dub.): 16h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 4 (dub.): 15h15 - 17h15 - 19h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h15 - 
15h30 - 17h45 - 20h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 15h (exceto seg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
13h40 - 15h45 - 18h - 20h15; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h20 - 16h10 - 
18h - 19h50; CINE SERCLA PARTAGE 
2 (dub.): 14h20 - 16h10 - 18h - 19h50.

o TELEFoNE pRETo (The Black 
Phone. EUA. Dir: Scott Derrickson. 
Suspense. 16 anos). Finney Shaw, um 
garoto de 13 anos, é sequestrado por 

um sádico serial killer (Ethan Hawke). 
No cárcere, ele encontra um telefone 
antigo desativado. Porém, o apare-
lho toca. CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 
21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 15h 
(dub.) - 17h30 (leg.) - 19h45 (dub.) - 
22h10 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 19h30 (exceto seg.) - 22h 
(exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 
3 (dub.): 20h30.

Top guN: MAVERIck (EUA. Dir: 
Joseph Kosinski. Aventura. 12 anos). 
Depois de mais de 30 anos servindo 
a marinha como piloto de caça, Pete 
“Maverick” Mitchell (Tom Cruise) con-
tinua na ativa. Enquanto ele treina um 
grupo de pilotos em formação para 
uma missão especial que nenhum 
“Top Gun” jamais participou. CENTER-
PLEX MAG 1 (leg.): 20h45.

ThoR: AMoR E TRoVÃo (Thor: 
Love and Thunder. EUA. Dir: Taika 
Waititi. Aventura. 12 anos). Thor (Ch-
ris Hemsworth) busca pela paz inte-
rior, mas sua aposentadoria é inter-
rompida por um assassino galáctico 
conhecido como Gorr (Christian Bale), 
que busca a extinção dos deuses. 
Para combater a ameaça, Thor pede 
a sua ex-namorada, Jane Foster (Na-
talie Portman), que – para surpresa 
de Thor – inexplicavelmente empu-
nha seu martelo mágico, Mjolnir, re-
velando-se a Poderosa Thor. CEN-
TERPLEX MAG 2 (dub.): 14h15 - 19h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 19h30 
(exceto sex., sáb. e dom.) - 22h15 (ex-
ceto sex., sáb. e dom.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7 (dub., 3D): 14h40 - 17h15 
- 20h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 15h15 - 18h - 20h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 19h (exceto 
seg. e ter.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 5 (dub., 3D): 14h30 - 17h45 - 20h30; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h - 
18h25 - 20h50; CINE SERCLA PARTA-
GE 1 (dub.): 16h - 18h25 - 20h50.

Foto: Divulgação

Ace, o cão de Batman, é um dos animais de estimação convocados para ‘DC - A Liga dos Superpets’ 
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Artistas falam sobre o pernambucano, símbolo da poesia marginal, que foi enterrado ontem após a luta contra o câncer

“Miró era um traficante de epifanias”
Legado

“As pessoas estão pas-
sando / para mais uma se-
gunda-feira // Eu sentado 
no banco de praça / ainda 
sou domingo”. Foi em um 
domingo – no último (dia 
31) – que o banco da pra-
ça ficou vazio, assim como 
a poesia nordestina ficou 
mais pobre, com a morte de 
Miró da Muribeca, aos 61 
anos. Vítima de um câncer 
descoberto em 2020, o poe-
ta e cronista pernambucano 
foi enterrado no final da 
manhã de ontem, no Cemi-
tério de Santo Amaro, re-
gião central do Recife.

“Miró pertence à chama-
da geração dos marginais, 
dos malditos, do Recife, 
era da turma de Chico Es-
pinhara, de Erikson Luna, 
de Valmir Jordão, eles eram 
e são em tudo, um ‘não’ à 
aristocracia empavonada 
dos brasões da casa grande 
da cultura pernambucana”, 
relembrou o poeta Astier 
Basilio. “Como eles, Miró, 
mais do que tudo, era um 
poeta que cantava sua cida-
de: uma Recife preta, pobre 
e que efervesce no caldei-
rão cultural de onde veio o 
mangue beat, em que estão 
o brega, o blues, o haicai, o li-
meirique, o cordel, a seres-
ta. Miró era o Recife no que 
ele tinha de flor e de fezes, 
Carnaval e caos”.

“Miró é um dos poetas 
mais importantes do Bra-
sil na contemporaneidade. 
Um poeta que tem uma 
obra já reconhecida no Bra-
sil, inclusive, ele faz parte 
da exposição permanente 
do Museu da Língua Por-
tuguesa. Já foi traduzido 
para outros idiomas. É um 
dos poetas cuja a obra se 
confunde com a vida dele. 
É um poeta nato. Ele nas-
ceu poeta”, afirmou o es-
critor, editor e amigo, Wel-
lington de Melo, que está 
produzido, junto à Com-
panhia Editora de Pernam-

‘Bagdá Vive Em 
Mim’

Dia 2 – 18h30; 
dia 9 – 20h30; 
dia 15 – 18h30; 
dia 20 – 16h; 
dia 21 – 18h; 
dia 22 – 18h30; 
dia 23 – 20h30; 
dia 28 – 18h

‘Espero que esta 
te encontre e que 

estejas bem’
dia 4 – 20h30; 
dia 7 – 18h; 
dia 15 – 20h30; 
dia 21 – 18h30; 
dia 31 – 18h30

‘A mulher de um 
espião’

Dia 3 – 20h30; 
dia 14 – 18h; 
dia 17 – 20h30; 
dia 24 – 20h30; 
dia 29 – 20h30

‘Amigo Secreto’
Dia 10 – 18h; 
dia 13 – 18h; 
dia 16 – 18h; 
dia 28 – 15h30

‘A Jangada de 
Welles’

Dia 2 – 20h30;
dia 8 – 18h30; 
dia 16 – 20h30; 
dia 23 – 18h30

‘Carro Rei’
Dia 3 – 18h30; 
dia 6 – 18h; 
dia 8 – 20h30; 
dia 10 – 20h30; 
dia 14 – 16h; 
dia 18 – 18h30; 
dia 20 – 18h; 
dia 25 – 20h30; 
dia 27 – 16h; 
dia 29 – 18h30

‘Marte Um’
Dia 25 – 18h30; 
dia 27 – 18h; 
dia 30 – 18h30; 
dia 31 – 20h30

‘Vira Mar’
Dia 4 – 18h30; 
dia 6 – 16h; 
dia 7 – 18h; 
dia 9 – 18h30; 
dia 13 – 16h; 
dia 17 – 18h30; 
dia 18 – 20h30; 
dia 21 – 16h; 
dia 22 – 20h30; 
dia 30 – 20h30

AS DATAS E SESSÕES DE AGOSTO:
Confira

Começa o mês com o 
Cine Bangüê, localizado no 
Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em João Pessoa, 
renovando sua programa-
ção, desta vez com quatro 
longas-metragens. As ses-
sões ocorrem duas vezes 
por dia (menos nas sextas-
feiras). Os ingressos custam 
preços populares: R$ 10 
(inteira) e R$ 5 (meia), mas 
apenas com pagamento 
apenas em espécie. A cada 
exibição, a bilheteria abre 
uma hora antes.

Permanecem em cartas 
os seguintes filmes de julho: 
A Jangada de Welles, Amigo 
Secreto, A mulher de um es-
pião e Espero que esta te en-
contre e que estejas bem.

Estreia pela ‘Sessão Vi-
trine’ o brasileiro Vira Mar, 

de Philipp Hartmann e 
Danilo Carvalho. Em tom 
experimental, usa a água 
como metáfora física e me-
tafísica, além do pano de 
fundo ser a existência hu-
mana. Um ensaio entre do-
cumentário e ficção, entre o 
Sertão brasileiro e os pân-
tanos de Dithmarschen, no 
norte da Alemanha (que as-
sina a produção também). 
Dramas na observação do 
cotidiano em tempos de 
mudanças climáticas.

A ‘Sessão Vitrine’ é um 
projeto de distribuição co-
letiva de filmes brasileiros 
e coproduções latino-ame-
ricanas em salas de cinema 
comerciais, realizado pela 
distribuidora Vitrine Fil-
mes. A curadoria do proje-
to preza por apresentar um 

recorte descentralizado e 
atual da produção audiovi-
sual nacional.

Outro filme que entra em 
cartaz é Bagdá Vive em Mim 
(Suíça, Alemanha e Reino 
Unido), do diretor suíço 
chamado apenas de Samir. 
O longa reúne histórias de 
vida de um escritor fracas-
sado, uma arquiteta se es-
condendo do marido, e do 
jovem gay, especialista em 
tecnologia, que se cruzam 
em um café que é o ponto de 
encontro para exilados ira-
quianos em Londres.

Já o nacional Marte Um é 
um drama de Gabriel Mar-
tins (um dos diretores de Nó 
do Diabo) sobre uma família 
que vive tranquilamente 
nas margens de uma gran-
de cidade brasileira, após a 

decepcionante posse de um 
presidente extremista de ex-
trema-direita. Sendo uma fa-
mília negra de classe média 
baixa, eles sentem a tensão 
de sua nova realidade.

Por fim, a diretora Re-
nata Pinheiro (de Amor, 
Plástico e Barulho) apresenta 
Carro Rei, ficção científica 
sobre um menino que tem 
a estranha habilidade de 
conversar com carros des-
de sua infância. Um dia, 
as autoridades políticas de 
sua cidade passam uma lei 
que pode fazer com que a 
empresa de seu pai venha 
a falir. Com a proibição da 
circulação de carros antigos 
nas ruas, ele recorre ao seu 
melhor amigo de infância: 
um carro que pode falar, 
ouvir e ter sentimentos.

Cine Bangüê estreia quatro longas-metragens neste mês
Cinema

‘Sessão Vitrine’ traz o experimental ‘Vira Mar’ Exilados iraquianos em ‘Bagdá Vive em Mim’ Drama da classe média baixa em ‘Marte Um’ ‘Carro Rei’, ficção científica de Renata Pinheiro

Da Redação buco (Cepe), a biografia do 
poeta, ainda sem data para 
lançamento.

Para o ator paraibano 
Everaldo Pontes, Miró da 
Muribeca é de uma imensa 
importância para a poesia. 
“Um exemplo dessa im-
portância é o último vídeo 
que ele gravou, em que fala 
sobre a realidade dos que 
moram nas ruas, na cidade 
de São Paulo. Eu me apai-
xonei por aquela poesia e 
aquelas palavras, que me 
bateram muito forte, pois 
é de uma força grandiosa e 
que deveria ser levada para 
os colégios. Por isso, enviei 
esse vídeo para um amigo 
meu, no Rio de Janeiro, que 
ficou de fazer esse trabalho 
em escolas”.

Pela sua definição, As-
tier Basilio apontou que 
Miró era uma mistura de 
Zé Pilintra com Carlitos. 
“Em 2014, num circuito do 
Sesc, tive a chance de convi-
ver duas semanas com ele. 
Era uma espécie de sol, em 
torno do qual nossas aten-
ções giravam. Tinha uma 
forma única de recitar. Era 
como se estivesse fazendo 
uma oração, como se es-
tivesse chorando; o rosto, 
em máscara, que modelava 
em mungangas de palhaço. 
Estávamos em uma escola, 
com adolescentes com seus 
hormônios em polvorosa, e 
Miró começou a recitar um 
poema assim: ‘Nesse cor-
po meigo e tão pequeno / 
Há uma espécie de veneno 
/ Bem gostoso de provar’. 
Ele recitou uma canção de 
Reginaldo Rossi mostrando 
a poesia que havia naquela 
canção”, recordou o jorna-
lista, poeta e tradutor.

“O legado que ele deixa 
é inestimável e grandio-
so. Um artista, como ele, 
é aquele que ser que nos 
transforma através do seu 
trabalho e ele conseguia 
isso. E a poesia de Miró 
da Muribeca denunciava 
as desigualdades sociais e, 

por isso, vai continuar sen-
do necessária nos dias de 
hoje, quando o conservado-
rismo tomou conta do Bra-

sil, através desse monstro 
chamado Bolsonaro”, disse 
Everaldo Pontes.

“O que Miró escrevia só 
ele poderia escrever”, frisou 
Astier. “Ao se fecharem seus 
olhos, nós todos perdemos a 
chance de ver o mundo que 
ele trazia com um perspicaz 
e agudo senso de observa-
ção . Miró era um traficante 
de epifanias”.

Poeta popular
Desde 1984, Miró da 

Muribeca ficou conhecido 
por perambular pelas ruas 

do Recife com seus livros 
embaixo dos braços. Ele, 
que desde 1984 vivia nas 
ruas do Recife.

Autor de 17 livros, ele 
se autointitulava um poeta 
popular, produzindo desde 
o fim da década de 70 a cha-
mada “poesia marginal”. 
Apesar de admitir que não 
gostava de estudar, Miró foi 
objeto de estudo na Acade-
mia com a poesia democra-
tizada para o entendimento 
de todas as classes sociais. 
Recebeu várias homena-
gens, incluindo de países 

vizinhos como a Argentina. 
Em 2015, foi um dos ho-
menageados da Bienal do 
Livro de Pernambuco, jun-
to com Luzilá Gonçalves 
Ferreira e Ascenso Ferreira. 
Através da Cepe, ele lançou 
duas de suas últimas obras, 
o infantil Atchim! (2019) e 
Miró até agora (2016).

Como chegou a escrever 
um dia Miró: “a vida é uma 
dádiva / a vida é uma dúvi-
da / a vida é uma dívida / 
cada um que pague do seu 
jeito / só que Deus não acei-
ta cartão de crédito.”

n 

Ainda sem 
previsão de 
lançamento, 
biografia 
de Miró 
está sendo 
produzida pela 
Companhia 
Editora de 
Pernambuco

Últimas obras do poeta foram o infantil ‘Atchim!’ (2019) e ‘Miró até agora’ (2016)

Foto: Felipe Ribeiro/Divulgação

Fotos: Divulgação
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O último fim de semana 
foi marcado por convenções 
partidárias na Paraíba. A Fe-
deração Psol/Rede e a chapa 
majoritária da Coligação Co-
ragem para Mudar (PSDB, 
União Brasil, Cidadania, PSC, 
PTB, PMB e PROS), oficializa-
ram seus candidatos na dis-
puta das Eleições 2022, no úl-
timo sábado (30) e domingo 
(31), respectivamente. 

A Federação Psol Rede ho-
mologou a candidatura de 
seus candidatos no último sá-
bado (30). O evento, que teve 
a presença de mais de 300 pes-

Eventos realizados em João Pessoa e Campina Grande homologaram candidatos de coligação e de federação

Fim de semana de convenções na PB
eleições

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

soas, segundo a assessoria dos 
partidos, aconteceu no audi-
tório do Sindicato dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras em 
Educação do Estado da Paraí-
ba (Sintep), em João Pessoa. 
Adjany Simplicio foi homo-
logada candidata ao Governo 
da Paraíba e Jardel Queiroz, 
do partido Unidade Popular, 
candidato a vice-governador. 
Para o Senado, foi oficializada 
a candidatura de Alexandre 
Sores, do Psol, que terá como 
suplentes Celso Batista e Size-
nando Leal.

A chapa majoritária da fe-
deração em coligação com 
o partido Unidade Popular 
(UP), e a chapa de deputa-

dos federais e estaduais foram 
aprovadas por unanimidade. 
Ao todo, são 50 candidatu-
ras, sendo 13 federais e 37 es-
taduais. A coligação também 
foi aprovada na Convenção 
Eleitoral da UP, realizada no 
último domingo (31).

Para o parlamento, o PSOL 
acredita que além de reeleger 
o deputado estadual do parti-
do Rede, Chió, é possível am-
pliar a bancada com os pri-
meiros mandatos do PSOL. 
Na Câmara Federal, na busca 
de eleger o primeiro deputa-
do federal, o PSOL aposta no 
nome de Tárcio Teixeira, que 
foi candidato ao Governo da 
Paraíba em 2014 e 2018.Candidatos da Federação Psol/Rede foram homologados em convenção realizada no sábado

Na convenção do PSDB, os candidatos foram apresentados e aprovados em Campina Grande

Já a convenção partidá-
ria do PSDB e União Brasil, 
que confirmou o nome de 
Pedro Cunha Lima (PSDB) 
como candidato a governa-
dor da Paraíba e do depu-
tado Efraim Filho para con-
correr ao Senado, aconteceu 
no último domingo (31), na 
Arena Medow, em Campina 
Grande. Além disso, foi con-
firmado o nome de Domicia-
no Cabral como candidato a 
vice-governador. 

Segundo a assessoria dos 
partidos, o ato reuniu mais de 
10 mil pessoas. A chapa majo-
ritária da Coligação Coragem 

pra Mudar reúne os partidos 
PSDB, União Brasil, Cidada-
nia, PSC, PTB, PMB e PROS. 

Segundo prometeu Pedro 
Cunha Lima durante o even-
to, seu compromisso de go-
verno será com a educação, 
principalmente a infantil. A 
educação, segundo ele, será 
a área prioritária de gestão. 
“O Governo vai assumir a 
responsabilidade no instan-
te em que percebe que cada 
criança que nasce é uma sur-
presa para a humanidade. E a 
gente cuida dessa surpresa”. 

Já Efraim Filho iniciou seu 
discurso falando sobre a sua 
união com Pedro. “Fui em 
frente, focado no meu obje-
tivo de conquistar o Senado 

da República e escolhi cami-
nhar ao lado de Pedro por-
que, juntos, representamos 
dois jovens que querem tra-
balhar dobrado por essa Pa-
raíba, que são ficha limpa e 
não desonram a confiança do 
povo”, comentou.

Durante a convenção, Pe-
dro Cunha Lima anunciou 
que seu vice será o ex-depu-
tado federal e estadual e ex
-prefeito de Bayeux, Domi-
ciano Cabral (Cidadania), 
enquanto que Efraim Filho 
declarou que seu primeiro 
suplente será o empresário 
André Amaral e a segunda 
vaga da suplência será do 
empresário do agronegócio, 
Erick Marinho.

PSDB e União Brasil confirmam Pedro, Domiciano e Efraim
“coragem para mudar”

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) re-
cebeu o primeiro pedido de 
registro de candidatura para 
governador e vice do Estado. 
O Partido Socialista dos Tra-
balhadores Unificado (PSTU) 
formalizou o pedido de regis-
tro da candidatura de Antô-
nio Nascimento para gover-
nador e Alice Maciel como 
vice. O pedido de registro de 
candidatura foi publicado na 
edição da última sexta-feira 
(29) do Diário da Justiça Ele-
trônico do TRE-PB.

A convenção eleitoral do 
PSTU também foi a primeira 
a acontecer na Paraíba, no dia 
23 de julho. O PSTU decidiu 
disputar apenas a vaga para 
o Governo da Paraíba. O par-
tido não lançou candidaturas 
para os cargos ao Senado nem 
para chapas proporcionais.

O calendário eleitoral de 
2022 define o dia 15 de agosto 
como a data-limite para que 
partidos políticos, federações 
e coligações solicitem o regis-
tro de candidatas e candida-
tos aos cargos de presidente 
da República, governador e 
senador, bem como às vagas 
de deputados federais, esta-
duais e distritais.

Perfil
Antônio Nascimento tem 

47 anos e nasceu em Belém, 
cidade do Brejo paraibano. 
É casado e tem três filhos. 
Como muitos de sua cidade, 
veio para João Pessoa “ten-
tar a vida” , atuou em várias 
áreas e se firmou na catego-
ria dos rodoviários. É forma-
do em Biblioteconomia.

Alice Maciel é militante 
nos movimentos sociais na Pa-
raíba, onde atua na coordena-
ção do Movimento de Mulhe-
res em luta e no Movimento 
de Mulheres com Deficiência. 
Tem 62 anos e é aposentada.

Nacional 
O Tribunal Superior Elei-

toral (TSE) recebeu os dois 
primeiros registros de can-
didatos a presidente da Re-
pública para as Eleições 2022, 
ontem. O Partido Republica-
no da Ordem Social (PROS) 
oficializou o nome de Pablo 
Marçal, que terá como relator 
do pedido o ministro Alexan-
dre de Moraes. Já o Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) 
oficializou o nome de Sofia 
Manzano, que terá o pedido 
relatado pelo ministro Ricar-
do Lewandowski.

Os registros ocorreram 
após a homologação dos no-
mes nas convenções parti-
dárias realizadas pelas duas 

legendas. Os dados são envia-
dos via CANDex, sistema de-
senvolvido pela Justiça Eleito-
ral (JE) exclusivamente para 
o registro de atas de conven-
ções partidárias e de pedidos 
de registro de candidaturas.

Perfil
Natural de Goiânia (GO), 

Pablo Marçal tem 35 anos, é 
empresário e terá como vice 
Fátima Pérola Neggra, de 54 
anos. Ela é policial militar 
e escritora, nascida em Ipo-
rã (PR).

A candidata Sofia Man-
zano tem 51 anos, é professo-
ra universitária e natural de 
São Paulo (SP). Ela terá como 
vice Antônio Alves da Silva 
Junior, de 43 anos, jornalista, 
natural de Recife (PE). 

Acompanhamento
Os eleitores podem acom-

panhar os registros pelo sis-
tema DivulgaCandContas, 
do TSE. A ferramenta apre-
senta informações detalha-
das sobre todos os candida-
tos, como certidões criminais 
e declaração de bens. O siste-
ma também permite consul-
tar a prestação de contas com 
a arrecadação e gastos duran-
te a campanha. Qualquer pes-
soa pode acessar o sistema na 
página do TSE. 

Antônio é o primeiro a pedir registro ao TRE
campanha

Antônio Nascimento, do PSTU, teve pedido publicado 

A direção estadual do 
Partido do Trabalhadores 
confirmou ontem que vá-
rias caravanas, de todas 
as regiões da Paraíba e 
de estados vizinhos, es-
tão confirmadas no evento 
denominado Ato Pela De-
mocracia, que será realiza-
do hoje a partir das 15h, no 
Parque do Povo, em Cam-
pina Grande, com a pre-
sença do ex-presidente da 
República e candidato ao 
Palácio do Planalto Luís 
Inácio Lula da Silva (PT). A 
Executiva petista também 
confirmou um forte esque-
ma de segurança montado 
pela Polícia Federal duran-
te o evento. 

De acordo com o presi-
dente estadual do PT, Jack-
son Macedo, são caravanas 
organizadas por diretó-
rios municipais do PT e 
MDB, entidades, associa-
ções, sindicatos e pessoas 
do povo, que querem pres-
tigiar Lula e seus pré-can-
didatos na Paraíba, que são 
Veneziano para o Governo 
do Estado e Ricardo Couti-
nho para o Senado. 

“O evento tem o obje-
tivo de fortalecer a demo-
cracia no país, que passa 
por um difícil momento. 

Esse somatório de adesões 
a Lula em âmbito nacio-
nal está desenhando uma 
onda avassaladora. Porque 
a luta se tornou em prol da 
democracia”, disse o presi-
dente do PT.

Outra informação con-
firmada por Jackson é o 
forte esquema de seguran-
ça que está sendo montado 
pela Polícia Federal para 
oferecer proteção ao candi-
dato petista, em decorrên-
cia das ameaças que o can-
didato do PT vem sofrendo 
pelas redes sociais, nota-
damente nos últimos dias. 

“O PT na Paraíba não 
permitirá a entrada no Par-
que do Povo de pessoas 
com mochilas e outras bol-
sas grandes, talheres e fru-
tas inteiras, as quais devem 
já estar picadas, além de 
outros objetos”, explicou o 
dirigente.

Evento de Lula recebe 
caravanas em Campina

presidência

n 

Executiva 
petista 
também 
confirmou um 
forte esquema 
de segurança

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Vice-prefeito vai participar da reabertura; na Assembleia, semestre terá esforço concentrado por causa da eleição

Câmara e AL voltam ao trabalho
fim do recesso

Pettrônio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

A Câmara Municipal de 
João Pessoa retoma hoje os tra-
balhos do segundo semestre 
legislativo. A solenidade de 
abertura terá início às 9h30 no 
plenário da Casa de Napoleão 
Laureano. Segundo o presi-
dente Dinho Dowsley (Avan-
te), o evento ocorrerá em for-
mato hibrido. 

“Vamos dar continuidade 
ao que vinha sendo feito no pri-
meiro semestre deste ano e em 
2021, quando batemos recorde 
de apresentação de propositu-
ras, com propostas interessan-
tes para a população de João 
Pessoa”, ressaltou o presiden-
te da Casa, o vereador Dinho. 

O presidente confirmou 
também o formato da soleni-
dade que será feito de forma hí-
brida, em conformidade às nor-
mas de prevenção à Covid-19.  
O evento, como é de praxe, terá 
a transmissão pelos canais ofi-
ciais de comunicação da Câma-
ra Municipal de João Pessoa, 
que são a TV e Rádio Câmara. 

A sessão solene, híbrida 
(presencial e remota) será rea-
lizada a partir das 9h30, no Ple-
nário Senador Humberto Lu-
cena e contará com a presença 
do vice-prefeito da capital pa-
raibana, Leo Bezerra (PSB), ex-
vice-presidente da CMJP na le-
gislatura passada.

 A formação do plenário es-
tará diferenciada nesse segun-
do semestre. Durante o perío-
do de recesso, três suplentes 
assumiram o mandato por for-
ça da licença de titulares e nes-
ta terça-feira, 2, mais um parla-
mentar dará entrada no pedido 
de licença: Toinho Pé de Aço 
(PMB) ficará afastado do man-
dato por 121 dias para cuidar 
de assuntos particulares. No lu-
gar dele, será convocado o su-
plente, Luiz da Padaria (PMB).

 Desde o fim de junho, Luiz 
será o quarto suplente a tomar 
assento na Câmara. Antes dele, 
no dia 21 de junho, Rebeca So-
dré (União Brasil) havia as-
sumido o mandato por causa 

Na retomada dos traba-
lhos na Câmara Municipal 
de João Pessoa, o plenário 
poderá ter uma cara nova. 
O vereador Emano Santos 
(PV) irá tirar uma licença 
para assumir um cargo na 
gestão do prefeito de João 
Pessoa Cícero Lucena (Pro-
gressistas) abrindo assim, 
vaga para o suplente Benil-
ton Lucena (PV) assumir a 
titularidade.

Nos bastidores, a vaga 
a ser ocupada por Emano 

Santos seria a Secretaria de 
Esportes. No entanto, o pre-
feito descartou mudança 
nesta pasta. “Esqueceram 
de combinar com o prefei-
to”, disse Cícero Lucena, 
reagindo ao ser questiona-
do sobre essa possibilidade 
de mudança.

O prefeito foi além em 
suas declarações e além de 
confirmar a manutenção, 
deixou claro que o secre-
tário Caio Márcio perma-
necerá na pasta e que não 

há pretensão em nenhuma 
substituição nesta pasta. 

Se Benilton aguarda 
uma definição para poder 
assumir, a Câmara Muni-
cipal de João Pessoa na so-
lenidade de hoje vai contar 
com as estreias oficiais de 
três parlamentares muni-
cipais que foram empossa-
dos durante o recesso par-
lamentar.

Novatos
A vereadora Helena Ho-

landa (PP) e os vereadores 
Marcelo da Torre (MDB) e 
Rinaldo Maranhão (PMB) 
ocuparam vagas na Casa 
em decorrência da solicita-
ção de licença dos titulares, 
respectivamente, Eliza Vir-
gínia (Progressistas), Coro-
nel Sobreira (MDB) e Mar-
cos Bandeira (PMB). 

Pela posse dos novos ve-
readores na Casa ter aconte-
cido durante o recesso par-
lamentar, a abertura dos 
trabalhos será a primeira 

oportunidade de participa-
ção oficial dos representan-
tes no segundo semestre.

No dia 21 de junho, uma 
outra suplente, Rebeca So-
dré (União Brasil) havia 
assumido o mandato por 
causa da licença de Mar-
muthe Cavalcanti (Repu-
blicanos) que se afastou 
temporariamente da Casa 
Napoleão Laureano para se 
dedicar à campanha eleito-
ral. Ele será candidato a de-
putado federal.

Novos vereadores mudam perfil da Casa de Napoleão Laureano

Assim como acontece na Câ-
mara Municipal de João Pessoa, 
a Assembleia Legislativa da Pa-
raíba também retoma, hoje, as 
sessões parlamentares, em for-
mado híbrido, com a realização 
de uma solenidade de reabertu-
ra dos trabalhos. O evento que 
marca o retorno das atividades 
da Casa Epitácio Pessoa terá iní-
cio às 9h30 e será comandada 
pelo presidente Adriano Galdi-
no (Republicanos).  

A perspectiva na Casa de 
Epitácio Pessoa é de um segun-
do semestre muito corrido por 
causa das eleições deste ano, que 
acontecerão e outubro, onde to-
dos os deputados estarão bus-
cando suas reeleições ou vaga 
na Câmara Federal. As exceções 
são o Dr. Érico (Cidadania) e Ed-

milson Soares (PSB). O primei-
ro apoiará sua esposa e o segun-
do fará campanha para o filho.    

O presidente da Casa Epi-
tácio Pessoa disse esperar um 
segundo semestre tranquilo, 
mesmo com todos os seus pa-
res envolvidos no processo de 
reeleição ou buscando vaga na 
Câmara Federal. 

Adriano Galdino disse que 
espera para este último semes-
tre desta legislatura uma oposi-
ção mais responsável. O presid-
nete da Asasembleia disse que 
deseja terminar a sua gestão na 
presidência da Casa, como um 
presidente que garantiu a go-
vernabilidade, do ponto de vis-
ta do Legislativo, e honrou os 
quase quatro milhões de pa-
raibanos.

Atividades continuam 
em formato híbrido

da licença de Marmuthe Ca-
valcanti (Republicanos) que 
se afastou temporariamente 
da Casa Napoleão Laureano 
para se dedicar à campanha 
eleitoral.

Já Marcelo da Torre (MDB) 
chegou ao mandato no dia 1º de 
junho em substituição ao Coro-
nel Sobreira (MDB). Em segui-
da, foi a vez de Rinaldo Mara-

nhão (PMB), no dia 7 de julho 
assumir por causa da licença 
de Marcos Bandeira (PMB). En-
quanto isso, Helena Holanda 
(PP) retornou à CMJP no dia 19 
de julho quando Eliza Virgínia 
(PP) se licenciou para assumir 
mandato na Câmara Federal 
em substituição ao deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP), que se 
dedicará à campanha eleitoral.

Leo Bezerra participará da sessão de reabertura dos trabalhos na Câmara de JP

Os servidores munici-
pais de Campina Grande 
decidiram continuar com o 
movimento grevista defla-
grado no início de junho, de-
pois que tiveram descontos 
em seus salários pelos dias 
parados. Amanhã eles pre-
tendem realizar um ato pú-
blico na Praça da Bandei-
ra, a partir das 9h, tentando 
sensibilizar o prefeito Bruno 
Cunha Lima e chamando a 
atenção para as condições de 
trabalho, conforme o Sindi-
cato dos Trabalhadores Pú-
blicos Municipais do Agres-
te e Borborema (Sintab).

Na última semana o pre-
feito Bruno Cunha Lima en-
viou projeto à Câmara de 
Vereadores concedendo 
reajuste de 5%, retroativo a 
maio aos funcionários, da-
ta-base da categoria. O pro-
jeto foi aprovado por una-
nimidade. Eles reivindicam 
25% e melhorias no ambien-
te em que prestam serviço.

Logo após a sessão dos par-
lamentares, os servidores se 
reuniram ainda no plenário 
da Câmara, deliberando por 
aceitar o percentual e sinali-
zaram por encerrar a greve 
ontem. Mas com a condição 
de que os dias parados não 
seriam descontados em seus 
salários. Porém, na última 
sexta-feira, eles receberam 
os vencimentos, e de acor-
do com o presidente do Sin-
tab, Giovanni Freire, consta-
taram abatimentos. 

“Impossível retornar ao 

ambiente de trabalho nas 
condições que o governo 
apresenta, perseguindo os 
trabalhadores através de 
descontos indevidos, até 
porque a decisão do Tribu-

nal de Justiça foi de que nós 
mantivéssemos em 30% do 
quantitativo de servidores 
trabalhando para garantir 
os serviços de urgência e 
emergência funcionando. O 

Sintab e os servidores cum-
priram com essa decisão, 
mesmo assim, de forma ar-
bitrária, o prefeito de Cam-
pina Grande descontou e 
servidores que estão sem sa-

lário não têm nenhuma con-
dição de retornar”, frisou.

A assembleia foi realiza-
da no auditório da AABB, e 
por unanimidade eles deci-
diram que a greve deverá 
continuar. “Foi deliberado 
ainda que na próxima quar-
ta-feira (amanhã) os servi-
dores estarão na Praça da 
Bandeira, tomando as ruas 
para denunciar a truculên-
cia e o desrespeito desse go-
verno”, frisou.

Os servidores públicos 
do município de Campina 
Grande deflagraram greve 
no dia 6 de junho de 2022. 
Eles pedem o cumprimento 
dadata-base, melhores con-
dições de trabalho, e o cum-
primento dos Planos de Car-
gos, Carreira e Remuneração 
(PCCR). “Não temos reajusta 
salarial há quatro anos, por 
isso decidimos fazer a greve, 
também pedimos que obser-
vem as péssimas condições 
de trabalho. Temos unida-
des de saúde que se a Defe-
sa Civil visitar irá interditar”, 
afirmou.

Servidores decidem durante plenária manter greve geral
campina grande

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

n 

Na última 
semana, o 
prefeito Bruno 
Cunha Lima 
enviou projeto 
à Câmara de 
Vereadores 
concedendo 
reajuste 
de 5%

Os servidores de CG não aceitaram a proposta do Executivo e decidiram manter a paralisação

Foto: CMJP

Foto: Divulgação/Sintab
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Presidente do Supremo diz que as eleições deste ano serão “um dos momentos mais sensíveis” do regime democrático

Fux cobra tolerância de candidatos
retomada de atividades na Corte

Weslley Galzo 

Agência Estado

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz 
Fux, defendeu em seu discur-
so de retomada das ativida-
des do Judiciário ontem que a 
realização das eleições em ou-
tubro será “um dos momen-
tos mais sensíveis” do regime 
democrático brasileiro. O mi-
nistro ainda cobrou tolerân-
cia dos candidatos para que a 
disputa seja marcada por es-
tabilidade e o ano se encerre 
“sem incidentes”.

“O Supremo Tribunal Fe-
deral anseia que todos os can-
didatos aos cargos eletivos 
respeitem os seus adversá-
rios, que não são seus inimi-
gos; confia na civilidade dos 
debates e, principalmente, na 
paz que nos permita encerrar 
o ciclo de 2022”, disse.

Esta foi a primeira mani-
festação pública do ministro 
após dezenas de entidades 
defenderem a democracia, 
em resposta aos ataques do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
às urnas eletrônicas durante 
evento com embaixadores no 
Palácio do Planalto.

A dois meses de passar o 
controle da Corte para a mi-
nistra Rosa Weber, Fux reali-
zou ontem o seu penúltimo 
discurso como presidente, 
caso não haja novos atritos 
com o governo que venham 
a demandar manifestações. 
A defesa do processo eleito-

ral foi uma das marcas da fala 
do ministro diante das inves-
tidas recentes.

“Felizmente, nossa demo-
cracia conta com um dos sis-
temas eleitorais mais eficien-
tes, confiáveis e modernos de 
todo o mundo, mercê de os-
tentar no seu organismo uma 
Justiça Eleitoral transparente, 
compreensível, e aberta a to-
dos aqueles que desejam con-
tribuir positivamente para 
a lisura do prélio eleitoral”, 
afirmou.

O ministro dedicou parte 
do tempo da sessão para co-
brar dos candidatos respei-
to e ponderação nas decla-
rações durante a campanha 
para evitar conflitos, como o 
que vitimou o petista Mar-
celo de Arruda, em Foz do 
Iguaçu (PR), após um apoia-
dor de Bolsonaro invadir a 
tiros sua festa de aniversá-
rio com tema do PT .

“Nunca é demais renovar 
ao país os votos de que nós, 
cidadãos brasileiros, candida-
tos e eleitores, permaneçamos 
leais à nossa Constituição Fe-
deral, sempre compromissa-
dos para que as eleições des-
te ano sejam marcadas pela 
estabilidade institucional e 
pela tolerância”, destacou em 
outro momento.

Assunto presente na 
maioria dos eventos envol-
vendo autoridades do Judi-
ciário, as urnas eletrônicas e 
o processo eleitoral também 
foram firmemente defendi-
dos por Fux. Assim como o 

Supremo, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) trocará de co-
mando durante o período de 
campanha.

O ministro Alexandre de 
Moraes assume no próximo 
dia 14 o cargo do atual pre-
sidente da Corte, Edson Fa-
chin. Os dois tribunais firma-
ram parcerias de cooperação 
para combater a desinforma-
ção e devem continuar a atuar 
em parceria. O ministro para-
benizou Fachin “pela singu-
lar destreza com que tem co-
mandado” a Corte Eleitoral e 
estendeu os elogios a Moraes.

“Nesse contexto de plurali-
dade e de interdependência, a 
prosperidade do nosso Brasil 
- seja qual for o resultado das 

urnas - exige que, ao longo de 
todo esse processo, sejamos ca-
pazes de exercer e de inspirar 
nos nossos concidadãos os va-
lores da civilidade, do respeito, 
e do diálogo”, disse. “Afinal, vi-
vemos em Estado Democrático 
de Direito, em que todos têm 
garantidas pela Constituição 
as liberdades de se manifestar 
e de expressar suas divergên-
cias, sem censuras ou retalia-
ções”, completo.

O ambiente hostil da pré-
campanha se refletiu em tre-
chos do discurso de Fux: “O 
período eleitoral naturalmen-
te desperta as nossas paixões, 
mas forçoso ter em mente que 
o exercício dessas liberdades 
exige respeito e responsabi-

lidade para com o próximo 
e para com o país”. Como fez 
em seus últimos discursos, o 
ministro destacou o papel do 
Supremo na defesa da Consti-
tuição e das instituições.

Como de praxe, o discur-
so ainda apresentou um apa-
nhado das principais pautas 
do semestre, que terá discus-
sões importantes sobre re-
gras eleitorais e o teto de gas-
tos da administração pública 
- este último já figura como 
um dos principais pontos dos 
planos de governo de alguns 
candidatos, como o ex-minis-
tro Ciro Gomes (PDT) e o ex
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), que prometem 
revogar a regra.
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A defesa do 
processo 
eleitoral foi 
uma das 
marcas da fala 
do ministro 
Luiz Fux 
diante das 
investidas 
recentes

Fux cobrou dos candidatos respeito e ponderação nas declarações durante a campanha, para evitar conflitos

Despedida
A dois meses de 

passar o controle da 
Corte para a ministra 

Rosa Weber, Fux 
realizou, ontem, o seu 

penúltimo discurso 
como presidente

O ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal, decretou a 
prisão preventiva de Ivan 
Rejane Fonte Boa Pinto, cap-
turado pela Polícia Federal 
no último dia 22 por publi-
car vídeos em que ameaça 
‘invadir’ e ‘destituir’ a corte 
máxima, ‘pendurar os mi-
nistros de cabeça para baixo’ 
e caçar políticos de esquer-
da, entre eles o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva. 
A decisão atende um pedido 
da Polícia Federal.

“A manutenção da restri-
ção da liberdade do investi-
gado, com a decretação da 
prisão preventiva, é a única 
medida capaz de garantir a 
ordem pública e a conve-
niência da instrução crimi-
nal, especialmente com o 
prosseguimento da perícia 
técnica, capaz de apontar 
com maior precisão a exten-
são e níveis de atividade da 
associação criminosa que se 
investiga, inclusive no que 
diz respeito à concretização 
de ataques ao Estado Demo-
crático de Direito”, escreveu 
o magistrado do despacho 
assinado neste domingo, 31.

A Procuradoria-Geral da 
República havia defendido 
que o investigado fosse pos-
to em domiciliar, com moni-

toramento eletrônico. No en-
tanto, Alexandre considerou 
que a prisão preventiva, sem 
data para acabar, é a ‘medi-
da razoável, adequada e pro-
porcional para garantia da 
ordem pública com a cessa-
ção da prática criminosa rei-
terada’. Segundo o magistra-
do, há ‘fortes indícios’ de que 
o investigado integra asso-
ciação criminosa.

Em despacho de 10 pá-
ginas, o ministro ressaltou 
que ‘somente com a restri-
ção de liberdade foi possível 
interromper a prática crimi-
nosa’ uma vez que Ivan Re-
jane, no mesmo dia de sua 
prisão, ‘divulgou vídeo com 
novos ataques ao Supremo 
Tribunal Federal, no qual 
debochou da possibilidade 
de ser preso’.

“Além disso, ainda que 
tenha sido determinado o 
bloqueio de suas redes so-
ciais, a representação poli-
cial indica que a atividade 
da organização criminosa 
ocorre, predominantemen-
te, por meio de aplicativos 
de mensagem, tais como 
WhatsApp e Telegram, de 
difícil fiscalização e cujos 
bloqueios, mediante medi-
das cautelares diversas, não 
seriam suficientes para ga-
rantir a interrupção da di-
vulgação das mensagens 
criminosas”, registrou ain-
da o ministro.

Homem que ameaçou STF 
tem preventiva decretada

publiCação de vídeos

Levy Teles 

Agência Estado

O presidente Jair Bol-
sonaro indicou ontem os 
desembargadores Messod 
Azulay Neto e Paulo Sér-
gio Domingues para as 
duas vagas em aberto no 
Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ). Os nomes agora 
vão passar por sabatina na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado. De-
pois, as indicações têm de 
ser aprovadas no plenário 
da Casa. Se os desembar-
gadores forem aprovados, 
serão nomeados pelo chefe 
do Executivo. As indicações 

estão publicadas no Diário 
Oficial da União (DOU) em 
edição extra de ontem.

Os nomes de Messod, 
do Tribunal Regional Fede-
ral da 2ª Região (TRF-2), e 
Paulo Domingues, do TRF-
3 da 3ª Região, foram esco-
lhidos a partir de uma lis-
ta quádrupla formada pelo 
STJ em maio. Também cons-
tavam do documento os no-
mes de Ney Bello (TRF-1) e 
Fernando Quadros da Sil-
va (TRF-4).

As cadeiras no STJ para 
as quais Bolsonaro fez as 
indicações ficaram vagas 
após as aposentadorias dos 
ministros Napoleão Maia e 

Nefi Cordeiro. Ambos juí-
zes federais, eles deixaram 
o STJ em dezembro de 2020 
e em março de 2021, respec-
tivamente.

Messod é formado pela 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, foi advoga-
do e ingressou no TRF-2 há 
15 anos, atualmente atuan-
do como presidente da cor-
te regional. Além disso, o 
foi diretor-geral do Centro 
Cultural da Justiça Fede-
ral do Rio de Janeiro, entre 
2013 e 2015.

Domingues é mestre pela 
Universidade alemã Johann 
Wolfgang Goethe Univer-
sität, atuou como advoga-

do e procurador da capital 
paulista e hoje comanda a 
7ª Turma do Tribunal Regio-
nal Federal da 3ª Região. Ele 
foi presidente da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil 
entre 2002 a 2004.

O Superior Tribunal de 
Justiça é composto por 33 
ministros - hoje contando 
apenas com 31. Um terço 
das cadeiras é ocupado por 
desembargadores federais 
e outro por desembarga-
dores estaduais. A parce-
la restante é composta por 
advogados e integrantes do 
Ministério Público, que são 
escolhidos de forma alter-
nada e em partes iguais.

Bolsonaro indica dois ministros para o STJ
mudança na Corte

Pepita Ortega 

Agência Estado

Pepita Ortega 

Agência Estado

O PTB anunciou, ontem, 
o nome do ex-deputado fe-
deral Roberto Jefferson como 
candidato à Presidência na 
República. Em prisão domi-
ciliar desde janeiro, Jefferson 
leu uma carta em um vídeo, 
na qual afirma que o candi-
dato de direita tem “eleitora-
do inibido” e que a esquerda 
“se apresenta como um pol-
vo com vários tentáculos na 
forma de múltiplas candida-

turas”. Ele diz ainda que Ar-
gentina, Colômbia e Chile 
são lugares em que essa es-
tratégia deu certo.

“Com coragem indômi-
ta eu, Roberto Jefferson, me 
lanço candidato a Presiden-
te da República pelo glorio-
so Partido Trabalhista Brasi-
leiro”, leu o político. “Vamos 
lutar nas ruas, vamos pelear 
nas vilas. Vamos lutar nas 
igrejas e vamos lutar nas es-
colas. Vamos empolgar os la-
res brasileiros.”

Em agosto do ano passa-

do, a Polícia Federal prendeu 
o ex-deputado com autoriza-
ção do ministro do STF Ale-
xandre de Moraes, no inqué-
rito que investiga milícias 
digitais. Jefferson é acusado 
de suposta participação em 
organização criminosa “de 
forte atuação digital, com a 
nítida finalidade de atentar 
contra a Democracia e o Esta-
do de Direito”. Ele teria come-
tido os crimes de calúnia, di-
famação, injúria, incitação ao 
crime, apologia ao crime ou 
criminoso, associação crimi-

nosa, denunciação caluniosa, 
além de delitos previstos na 
Lei de Segurança Nacional 
e no Código Eleitoral. Jeffer-
son já havia sido condenado 
pelo STF no julgamento do 
Mensalão.

Jefferson diz que a sua 
candidatura “não se opõe” 
à reeleição do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), mas que con-
fronta a abstenção, “preen-
chendo alguns nichos de op-
ções ao eleitorado direitista”. 
Ele também volta a atacar o 
Supremo Tribunal Federal.

Roberto Jefferson disputará a Presidência
mesmo preso

Foto: José Cruz/Agência Brasil
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Presidente diz que os EUA estão pronto para renegociar tratado de armamentos nucleares com outros países

Biden quer novo acordo sobre armas
ameaça russa

Carlos Dias 

Agência Estado

O presidente dos Estados 
Unidos, John Biden, afirmou 
ontem que o seu governo 
está pronto para renegociar 
o Novo Start, que expira em 
2026. O Novo Start é um tra-
tado de redução de armas nu-
cleares entre os EUA e a Rús-
sia, com o nome formal de 
Medidas para a Redução e Li-
mitação de Armas Ofensivas 
Estratégicas. O tratado origi-
nal foi assinado em 8 de abril 
de 2010 em Praga e, após ra-
tificação, entrou em vigor em 
5 de fevereiro de 2011.

“Mesmo no auge da Guer-
ra Fria, os Estados Unidos e a 
União Soviética conseguiram 
trabalhar juntos para defen-
der nossa responsabilidade 
compartilhada de garantir a 
estabilidade estratégica. Hoje, 
meu governo está pronto para 
negociar rapidamente uma 
nova estrutura de controle de 
armas para substituir o Novo 
Start. Mas a negociação exige 
um parceiro disposto a ope-
rar de boa-fé. E a agressão 
brutal e não provocada da 
Rússia na Ucrânia destruiu a 
paz na Europa e constitui um 
ataque aos princípios funda-
mentais da ordem internacio-
nal”, disse Biden.

Segundo ele, o país reno-
va seu compromisso com o 
mundo “para ser um admi-
nistrador responsável de seu 
arsenal nuclear e continuar 
trabalhando para o objeti-
vo de um mundo sem armas 
nucleares”. Ele falou durante 
a Décima Conferência de Re-
visão do Tratado de Não Pro-
liferação de Armas Nucleares 
(TNP), segundo informações 
prestadas pela Casa Branca.

“Esse compromisso é o 
motivo pelo qual os Estados 
Unidos se uniram a outras 
nações com armas nuclea-
res em janeiro, para afirmar 
nossa crença compartilhada 

de que uma guerra nuclear 
não pode ser vencida e nunca 
deve ser travada. E é por isso 
que meu governo priorizou a 
redução do papel das armas 
nucleares na nossa estratégia 
de segurança nacional”, afir-
mou Biden.

Ele afirmou ainda que 
sempre trabalhou para que 
houvesse limites de armas 
recíprocos significativos en-
tre os EUA e a Rússia.

Nesse contexto, a Rússia 
deve demonstrar que está 
pronta para retomar o traba-
lho de controle de armas nu-
cleares com os Estados Uni-
dos, disse ele. 

“A China também tem a 
responsabilidade como um 
estado de armas nucleares 
de se engajar em negociações 
que reduzirão o risco de erros 
de cálculo e abordarão a dinâ-
mica militar desestabilizado-
ra. Não há benefício para ne-
nhuma de nossas nações, ou 
para o mundo, em resistir ao 
engajamento substantivo no 
controle de armas e não pro-
liferação nuclear”, concluiu.

“Mesmo no 
auge da Guerra 
Fria, os EUA e a 
União Soviética 
conseguiram 
trabalhar 
juntos para 
defender nossa 
responsabilidade 
compartilhada 
de garantir a 
estabilidade 
estratégica

Joe Biden

A imprensa estatal em 
Mianmar afirmou ontem que 
o conselho militar vai esten-
der o estado de emergência por 
mais seis meses no país.

A movimentação se dá em 
meio a preparativos para a rea-
lização de uma eleição geral no 
ano que vem. Mianmar é um 
país situado no sul da Ásia e 
que faz fronteira com a Índia, 
Bangladesh, Tailândia, Laos 
e China.

Um jornal de circulação na-
cional informou que o conse-
lho do Exército aprovou a me-
dida por unanimidade e citou 
que o líder da junta teria dito 
que o país precisa fortalecer 
o que ele chamou de “um sis-
tema democrático multiparti-
dário pacífico e disciplinado”.

Histórico
Os militares declararam es-

tado de emergência pela pri-

meira vez em fevereiro de 2021, 
após tomar o poder do governo 
eleito liderado por Aung San 
Suu Kyi. A junta anunciou pla-
nos de realizar uma eleição ge-
ral em agosto do ano que vem, 
apesar de os opositores não 
acreditarem que o pleito pos-
sa ser livre e justo.

Mianmar vive momentos 
caóticos desde o golpe. Mili-
tares têm reprimido protestos 
em todo o país. Grupos que de-
fendem os direitos humanos 
afirmam que mais de 2.100 ci-
vis foram mortos desde que o 
governo eleito foi derrubado.

Mianmar vai prolongar 
estado de emergência

por mais seis meses

Agência Brasil/NHK

Caos
Mianmar vive momentos 

caóticos desde o golpe. 
Militares têm reprimido 
protestos em todo o país

No mesmo dia em que 
um drone que carregava um 
explosivo atingiu o quar-
tel-general da frota russa 
no Mar Negro, na cidade 
de Sebastopol, Crimeia, o 
presidente Vladimir Putin 
anunciou que as tropas da 
Rússia vão usar novos mís-
seis hipersônicos Zircon, na 
guerra na Ucrânia.

O ataque ocorreu no Dia 
da Marinha da Rússia e le-
vou ao cancelamento das 
comemorações que ocorre-
riam na Crimeia, penínsu-
la anexada pela Rússia em 
2014, onde está a Frota do 
Mar Negro. 

O serviço de imprensa 
da frota disse que o drone 
parecia ser caseiro e des-
creveu o explosivo como “de 
baixa potência”. O prefeito 
de Sebastopol, Mikhail Raz-

vozhaev, disse que seis pes-
soas ficaram feridas.

No desfile naval em São 
Petersburgo, Putin afirmou 
que os mísseis hipersôni-
cos serão incorporados aos 
navios russos. Segundo ele, 
a frota russa “vai ser capaz 
de infligir uma resposta ful-
minante a todos aqueles que 
decidem atacar nossa sobe-
rania e liberdade”. “A entre-
ga às Forças Armadas rus-
sas começará nos próximos 
meses”, disse Putin.

Os mísseis de cruzeiro 
Zircon podem atingir alvos 
a mil quilômetros e viajar 
nove vezes mais rápido que 
a velocidade do som.

Ainda no domingo (31), 
o presidente ucraniano, Vo-
lodmyr Zelensky emitiu 
uma ordem de retirada obri-
gatória para os civis que ain-
da vivem na região leste de 
Donetsk, devastada pelos 
constantes ataques russos.

Putin usará mísseis hipersônicos em guerra
estratégia de ataque

Agência Estado

Um navio carregado com 
grãos ucranianos deixou o 
porto de Odessa ontem, no 
primeiro carregamento de 
grãos a zarpar do porto como 
parte de um acordo para des-
bloquear os portos do Mar 
Negro da Ucrânia, disse o 
ministro da Infraestrutura 
da Ucrânia, Oleksandr Ku-
brakov.

“O primeiro navio de 
grãos desde a #Agressão-
Russa deixou o porto. Gra-
ças ao apoio de todos os nos-
sos países parceiros e da 
ONU [Organização das Na-

ções Unidas], conseguimos 
implementar plenamente o 
acordo assinado em Istam-
bul”, escreveu o ministro no 
Twitter.

Ucrânia, Rússia, Turquia 
e a ONU selaram um acordo 
para garantir a exportação 
segura de grãos dos portos 
ucranianos no Mar Negro, 
que foram bloqueados depois 
que a Rússia invadiu o país, 
em 24 de fevereiro.

“O desbloqueio dos por-
tos proporcionará pelo me-
nos US$ 1 bilhão em divisas 
para a economia e uma opor-
tunidade para o setor agríco-
la de planejar a semeadura 
do próximo ano”, disse Ku-

Ucrânia envia o 1o carregamento de grãos 
após invasão da rússia 

Agência Barsil/Reuters

Acordo
Ucrânia, Rússia, 
Turquia e ONU 

selaram um acordo 
para garantir a 

exportação segura 
de grãos dos portos 

ucranianos no 
Mar Negro

brakov em um comunicado 
separado divulgado pelo seu 
ministério.

“Nos portos da Grande 
Odessa, outros 16 navios já 
estão esperando sua vez. Es-
tes são os navios que foram 
bloqueados desde o início da 
invasão russa”, disse ele.

“Hoje, a Ucrânia, junta-
mente com seus parceiros, dá 
mais um passo para evitar a 
fome mundial”, acrescentou.

O Kremlin elogiou a no-
tícia sobre: “Muito positiva”. 
O navio Razoni, de bandei-
ra de Serra Leoa, zarpou de 
Odessa com uma carga de 
milho, com destino a Beiru-
te, no Líbano

n 

O tratado 
original foi 
assinado em 
8 de abril 
de 2010, em 
Praga, e, após 
ratificação, 
entrou em 
vigor em 5 
de fevereiro 
de 2011

Foto: Reprodução/Wikipedia

Biden disse que os EUA renovam compromisso global “para ser um administrador responsável de seu arsenal nuclear”

Alvos
Os mísseis de 

cruzeiro Zircon 
podem atingir alvos 
a mil quilômetros 
e viajar nove vezes 

mais rápido que 
a velocidade 

do som

“Há centenas de milha-
res de pessoas, dezenas de 
milhares de crianças. Mui-
tas se recusam a sair, mas 
isso precisa ser feito”, disse 
em seu discurso noturno. 
As forças russas tomaram 

grandes áreas de Donetsk, 
mas observadores dizem 
que elas reduziram a ofen-
siva nas últimas semanas.

Morte de empresário
Um dos empresários 

mais ricos da Ucrânia e sua 
mulher foram mortos em 
bombardeios na cidade de 
Mikolaiv, no sul do país, 
disse ontem o governador 
regional Vitali Kim. Oleksi 
Vadaturski era dono da em-
presa agrícola Nibulon, es-
pecializada na produção e 
exportação de grãos de tri-
go, cevada e milho.

A empresa é a única 
agrícola na Ucrânia com 
frota e estaleiro próprios. 
A fortuna de Vadaturski 
era estimada antes da guer-
ra em US$ 430 milhões (R$ 
2,2 bilhões). Zelensky disse 
que a morte do empresário 
foi “uma grande perda para 
toda a Ucrânia”.
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Para contermos a catástrofe ambiental e social 
que se avizinha, é fundamental que as ações, 
sejam individuais, empresariais e governamentais, 
e realizadas de forma consistente e duradoura. No 
setor industrial, obviamente, todos nós estamos 
cientes da gravidade e do ponto que chegamos. 
O ponto crucial é que entendamos o momento 
que estamos vivendo, de modo que as ações 
deliberadas nas políticas internas sejam efetivas e 
longevas.

No estudo “The turning point – Um novo clima 
econômico na América do Sul”, desenvolvido pela 
Deloitte, podemos verificar que teremos sérias 
consequências climáticas em nosso continente, 
assim como em todo o planeta, se não houver um 
controle eficiente das emissões, com consequências 
não somente ambientais, mas também no 
campo econômico, onde diversos setores seriam 
impactados diretamente, dentre eles o da 
manufatura, varejo e certamente o turismo.

Assumindo todos os compromissos, de acordo 
com o estudo, teremos um cenário econômico 
promissor contando com geração de empregos, 
incremento anual do PIB da região e claro, a 
preservação do meio ambiente, garantindo também 
o futuro das próximas gerações.

A chave do sucesso dessa iniciativa passa 
pelas mãos da indústria, de modo que há 
uma necessidade iminente de contribuir 
ambientalmente. É necessário estimular a visão 
de longo prazo e entender que preocupações 
ambientais serão fundamentais para alavancar 
o futuro econômico, levando em consideração o 
equilíbrio entre essas duas frentes – financeira e 
ambiental.

Valores, ética e paixão por um futuro melhor
ESG: environmental, social and governance - 

ambiental, social e governança. Ou, quem sabe, 
sustentabilidade empresarial. E como uma empresa 
responsável precisa atuar para se adequar às 
práticas ESG?

Com padrão ético para que as leis e normas 
sejam cumpridas integralmente. Priorizando 
saúde e segurança, promovendo a diversidade 
e respeitando as personalidades e os direitos 
humanos. Protegendo e melhorando o meio 
ambiente, trabalhando em harmonia com a 
natureza.

A união de todos esses fatores mencionados é 
resultado do equilíbrio que devemos buscar para 
atingir a saúde social, ambiental e econômica.

Como mencionei anteriormente, é necessário 
criar uma visão de longo prazo e entender que a 
cada dia temos a oportunidade de alterar o que 
pensamos sobre futuro. Adequar-se para atuar 
eticamente em conformidade com as práticas 
previstas é uma atividade diária e consistente.

Não podemos ter intenção de colher resultados 
antes do momento adequado. As ações devem ser 
executadas e o tempo de maturação e colheita de 
resultados, respeitado.

O nosso papel nessa jornada
As práticas ESG devem ser respeitadas em 

um âmbito mais abrangente, não apenas no 
cenário empresarial, mas também no cenário 
individual, pessoal. Digo isto pois cada cidadão, 
de cada localidade, deve se inteirar dos deveres e 
obrigações que devem ser respeitados eticamente. 
Tomando isso como ponto basilar, teremos 
contribuição ativa nas relações sociais, ambientais 
e de governança.

Nós temos condições de contribuir com as 
práticas, através da política elaborada para este 
fim e de todos os movimentos que já foram e que 
estão sendo feitos, para que possamos enxergar os 
resultados, no momento certo.

* Excepcionalmente hoje não
teremos a coluna de Flávio Uchôa

A urgência de 
incorporar práticas 
ESG à linha de 
produção industrial

EDIÇÃO: Marcos Pereira
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O preço médio da gasoli-
na ao consumidor da Paraí-
ba reduziu 14,11%, no mês de 
julho, conforme levantamen-
to semanal realizado pela 
Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). Desde 1o de 
julho, a alíquota do Impos-
to sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) 
dos combustíveis está limi-
tada a 18%, por meio de de-
creto do Governo da Paraíba, 
em adequação à Lei Comple-
mentar nº 194, de 23 de junho 
deste ano.

A pesquisa de preços da 
gasolina é feita pela ANP 
tendo por base 63 postos. 
Na primeira semana do mês 
passado, o valor médio da 
gasolina era de R$ 6,66, pas-
sando para R$ 5,72, na últi-
ma semana. O preço é o ter-
ceiro menor do Nordeste, 
atrás apenas de Sergipe (R$ 
5,57) e Rio Grande do Norte 
(R$ 5,65).

Quanto ao menor preço, 
pode ser encontrado por R$ 
5,58. No início do mês passa-
do, a menor oferta era de R$ 
5,99, o que representa uma 
redução de 6,8%. A diferen-
ça de preços no decorrer do 
mês foi maior na média de 
maiores preços. Os valores 
caíram 17,2%, tendo passado 
de R$ 7,49 para R$ 6,20.

No último dia 22, o Go-
verno do Estado publicou 
um decreto reduzindo a alí-
quota de ICMS do etanol de 
18% para 15,33%. Nas bom-
bas, a redução chegou a R$ 
0,50, com uma diminuição 
de 9,28%. O menor preço do 
litro do etanol caiu de R$ 
5,39, na semana de 3 de ju-
lho, para R$ 4,89, até o últi-
mo sábado.

O valor médio diminuiu 
8,44%, caindo de R$ 5,57 para 
R$ 510. Já o maior valor redu-
ziu 4%, apenas, de R$ R$ 6,24 

Desde o mês passado, o ICMS dos combustíveis está limitado a 18% no Estado

Preço da gasolina tem 
redução de 14,11% na PB

em julho

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com
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13,25%

tária. “Propusemos a redu-
ção de alíquota no ano pas-
sado, mas o projeto de lei foi 
arquivado. Da forma como a 
situação ocorreu, sem previ-
são orçamentária, prejudica 
a receita dos estados”. Con-
forme o secretário, os prejuí-
zos aos cofres estaduais de-
vem ser de R$ 900 milhões, 
neste ano.

Diesel continua caro
O preço do óleo diesel 

continua caro. A ANP apon-
ta um valor médio de R$ 7,52, 
na Paraíba, que corresponde 
a uma diminuição de apenas 
2,72% sobre o preço pratica-
do no início de julho (R$ 7,73). 
Marialvo Laureano explica 
que o combustível não teve 
reduções significativas por-
que a alíquota já era de 18%.

“O que mudou foi a base 
de cálculo para a incidên-
cia do imposto. Até junho, a 
base de cálculo era obtida por 
meio do preço médio pon-

derado ao consumidor final. 
Agora, a base de cálculo é a 
média dos últimos 60 meses”, 
comenta o secretário.

No mês passado, a Petro-
bras não anunciou nenhu-
ma redução de preços do die-
sel nas refinarias. Conforme 
o diretor de Comercializa-
ção e Logística da Petrobras, 
Cláudio Mastella, afirmou 
em conferência com investi-
dores, na última sexta-feira, o 
preço do óleo diesel não deve 
cair até o final do ano.

“Ainda enxergamos com 
cautela o cenário de diesel 
nos próximos meses em 
função do aumento sazo-
nal da demanda, do inverno 
no hemisfério norte, menor 
oferta e disponibilidade de 
exportações russas, paradas 
programadas nas refinarias 
no Brasil e indisponibilida-
de de refino no Caribe e nos 
Estados Unidos por conta 
da temporada de furacões”, 
comentou.
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A pesquisa de preços da gasolina é feita pela ANP, tendo por base 63 postos na Paraíba

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) disponibiliza 
esta semana 661 oportunida-
des no mercado de trabalho, 
em sete cidades da Paraíba. 
Apenas na capital paraibana, 
há 294 vagas, sendo 214 ofere-
cidas pelo Sine Paraíba e 80, 
pelo Sine João Pessoa. O des-
taque é para o cargo de ope-
rador de caixa, com 80 vagas, 
pelo Sine-PB.

Ainda em João Pessoa, há 
vagas para fiscal de preven-
ção de perdas (20), ajudante 
de açougueiro (11), açouguei-

ro (10) e vendedor interno 
(10), entre outras.

Já o Sine-JP oferece 21 
oportunidades exclusivas 
para pessoas com deficiên-
cia (PCD). Entre elas, nove 
são para operador de caixa, 
e outras nove para repositor 
de mercadorias. Para as duas 
funções, não há exigência de 
experiência profissional.

Ainda para PCD, há uma 
vaga disponível para aten-
dente de lanchonete; uma 
para auxiliar de escritório; e 
uma para promotor de ven-

das. Todas estas exigem seis 
meses de experiência e, ao 
menos, o Ensino Fundamen-
tal completo. Ao todo, há 34 
funções com vagas, no Sine-
JP. Para concorrer, é neces-
sário agendar atendimen-
to pelo endereço eletrônico 
agendamentosinejp.joaopes-
soa.pb.gov.br.

Em Guarabira, estão dis-
poníveis 167 vagas, sendo 45 
para operador de caixa e 25 
para representante comercial 
autônomo. Já em Campina 
Grande, a oferta é de 95 pos-

tos de trabalho abertos, com 
destaque para 16 oportunida-
des para pintor de obras e 11 
para pedreiro.

Em Santa Rita, há 40 va-
gas a serem preenchidas, 
sendo oito para jardineiro. 
Já no Conde, estão disponí-
veis 28 postos de trabalho, 
com destaque para 25 na 
função de ajudante de car-
ga. São Bento disponibiliza 
25 oportunidades, sendo 21 
para atendente de balconis-
ta e, Bayeux, 12 vagas para 
atividades diversas.

Sine oferece 661 oportunidades no mercado 
de trabalho em sete municípios paraibanos

esta semana

para R$ 5,99. Não houve di-
minuição entre os maiores 
preços, após o decreto do Go-
verno Estadual.

Conforme o secretário de 
Estado da Fazenda, Marialvo 
Laureano, o Governo do Es-
tado é completamente a fa-
vor da redução da alíquota 
do ICMS dos combustíveis. 
Contudo, ele avalia que a me-
dida deveria ser obtida por 
meio de uma reforma tribu-

n 

Na primeira 
semana do 
mês passado, 
o valor médio 
da gasolina 
era de R$ 6,66, 
passando para 
R$ 5,72, na 
última semana
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Desde o início de 2015, com a implementação do programa, foram negociados 67 ativos da estatal brasileira

Desinvestimentos somam R$ 280,4 bi
na petrobras

Denise Luna 

Agência Estado

A soma de ativos da Petro-
bras vendidos nos últimos sete 
anos atingiu a marca de R$ 
280,4 bilhões até julho. Desde 
o início de 2015, com a imple-
mentação do programa de de-
sinvestimento, foram negocia-
dos 67 ativos da estatal, sendo 
a maioria (40%) do setor de Ex-
ploração e Produção de petró-
leo (E&P), informa o Privatô-
metro do Observatório Social 
do Petróleo (OSP).

A maior parte das vendas 
foi concretizada no governo 
Bolsonaro, contabilizando R$ 
175 bilhões, representando 
62,4% do valor total.

O Privatômetro mostra 
ainda uma queda acentuada 
nos investimentos em ener-
gias renováveis. Desde o iní-
cio do programa de desinves-
timento, a Petrobras já vendeu 
R$ 2,6 bilhões nesse setor, qua-
se 1% do total privatizado.

“A Petrobras não só vem re-
duzindo investimentos para a 
tão necessária transição ener-
gética como está privatizando 
ativos de usinas eólicas, bio-
combustíveis e energias reno-
váveis. Uma estratégia que, in-
felizmente, vai na contramão 
do restante do planeta”, afir-
ma Tiago Silveira, economis-
ta do OSP e do Instituto Bra-
sileiro de Estudos Políticos e 
Sociais (Ibeps).

Os dados do OSP se ba-
seiam no relatório de desem-
penho financeiro do segundo 
trimestre deste ano, divul-
gado na última quinta-fei-
ra pela Petrobras. Os valo-
res em reais apresentados já 
estão deflacionados, consi-
derando o câmbio e o Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) para ju-
nho de 2022, informa o OSP.

No comparativo com o ba-
lanço anterior, a venda de ati-
vos neste segundo trimestre 
do ano registrou um cresci-
mento de 6,5%, uma diferença 
de R$ 17,2 bilhões. Entre abril 
e junho, a gestão da Petrobras 
vendeu o campo de Albaco-
ra Leste, na bacia de Campos, 
por R$ 11,4 bilhões; os polos 
Golfinho e Camarupim, na 
bacia do Espírito Santo, por 
R$ 391 milhões; e a Refinaria 
Lubrificantes e Derivados do 
Nordeste (Lubnor), no Ceará, 
por R$ 177 milhões.

Na distribuição porcentual 
por país, de acordo com o Pri-
vatômetro, 96,7% dos ativos 
vendidos neste último trimes-
tre foram adquiridos por em-
presas brasileiras e 3,2% fica-
ram com o Reino Unido.

No levantamento geral, o 
Brasil é o principal compra-
dor de ativos da Petrobras, res-
pondendo por 22% das nego-
ciações, seguido pelo Canadá, 
com 21,6%.

Recursos
A maior parte 
das vendas foi 

concretizada no 
governo Bolsonaro, 

contabilizando R$ 175 
bilhões, representando 

62,4% do valor total

Decreto publicado pelo 
Governo Federal na últi-
ma sexta-feira ( Decreto no 
11.158) estabelece os itens 
fabricados no Brasil para os 
quais será válida a redução 
de 35% no Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI). O decreto também 
exclui da lista os princi-
pais produtos que são fa-
bricados na Zona Franca 
de Manaus.

Segundo o governo, o de-
creto cumpre decisão judicial 
(ADI 7153) que determinou a 
preservação da competitivi-
dade dos produtos produzi-
dos na Zona Franca.

De acordo com o Minis-
tério da Economia, o decreto 
dá segurança jurídica para a 
redução do IPI.

“Ao detalhar os produ-
tos que terão suas alíquotas 
alteradas, a nova edição es-
clarece a correta aplicação 
do IPI sobre o faturamento 
dos produtos industrializa-
dos, garantindo segurança 
jurídica e o avanço das me-
didas de desoneração tribu-

Governo reduz IPI de produtos fabricados no Brasil
em 35%

Agência Brasil

O Ministério da Economia explicou que serão beneficiados produtos nacionais e importados e que haverá reflexo positivo no PIB

tária. O texto também apre-
senta tratamento específico 
para preservar praticamen-
te toda a produção efetiva 
da ZFM, levando em consi-
deração os Processos Produ-
tivos Básicos.

O ministério explicou 
ainda que, com o decreto, 

serão beneficiados produ-
tos nacionais e importados, 
além de provocar reflexo 
positivo no Produto Inter-
no Bruto (PIB), com a redu-
ção do custo Brasil e maior 
segurança jurídica. “Espe-
ra-se ampliar a competitivi-
dade da indústria, com me-

nos impostos e aumento da 
produção”.

O IPI é um imposto fede-
ral que incide sobre cerca de 
4 mil itens nacionais e im-
portados que passaram por 
algum processo de indus-
trialização (beneficiamento, 
transformação, montagem, 

acondicionamento ou res-
tauração). Com caráter extra-
fiscal (tributo regulatório), o 
IPI pode ser usado para fo-
mentar um setor econômico 
por meio de isenção ou redu-
ção das alíquotas para que 
mais produtos produzidos 
pelo setor sejam vendidos.

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE), do Insti-
tuto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV), caiu 0,3 ponto 
em julho, indo para 98,5 pon-
tos, após quatro altas conse-
cutivas. Em médias móveis 
trimestrais, o indicador man-
tém a tendência ascendente.

Na avaliação do supe-
rintendente de Estatísticas 
do Ibre/FGV, Aloisio Cam-
pelo Jr., a queda do ICE em 
julho é “suave demais” para 
sinalizar uma mudança na 
tendência de alta iniciada 
em março. Segundo ele, en-

quanto o ritmo de atividade 
corrente parece inalterado 
no mês, a piora das expec-
tativas nos quesitos que mi-
ram os seis meses seguin-
tes sugere preocupação das 
empresas com uma possível 
desaceleração no último tri-
mestre do ano.

“Entre os fatores que po-
dem estar influenciando 
esta cautela estão o aperto 
monetário interno, as pers-
pectivas de desaceleração 
da economia mundial e a 
baixa confiança do consu-
midor. No sentido contrá-
rio à média, o setor de ser-
viços continua mostrando 
pujança e atinge o maior ní-
vel de confiança dos quatro 

grandes segmentos pesqui-
sados, algo que não ocorria 
desde maio de 2012”, disse, 
em nota.

Causas
Segundo a pesquisa, a 

ligeira queda da confiança 
empresarial foi determina-
da pela piora das expectati-
vas em relação aos meses se-
guintes. O Índice de Situação 
Atual Empresarial (ISA-E) 
subiu 0,3 ponto, para 100,3 
pontos, maior nível desde 
agosto de 2021 (100,5 pontos). 
O Índice de Expectativas (IE-
E) recuou 2,1 pontos, para 97,6 
pontos, menor nível desde 
abril deste ano (94,4 pontos).

O Índice de Confiança 

Empresarial (ICE) consoli-
da os índices de confiança 
dos quatro setores cobertos 
pelas Sondagens Empresa-
riais produzidas pelo Ibre/
FGV: indústria, serviços, co-
mércio e construção.

De acordo com o levanta-
mento, em julho a confiança 
recuou em todos os setores 
que integram o ICE, exceto 
no segmento de serviços que 
manteve a boa fase com alta 
de 2 pontos da confiança.

“Com os resultados se-
toriais de julho, esta é a pri-
meira vez que [o setor de] 
serviços registra o maior ní-
vel de confiança entre os se-
tores, desde maio de 2012”, 
diz o Ibre/FGV.

Após quatro altas consecutivas, confiança 
empresarial cai 0,3 ponto no mês de julho

pesquisa

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), con-
siderada a inflação oficial 
do país, caiu de 7,30% para 
7,15% neste ano. É a 5a re-
dução consecutiva da pro-
jeção. A estimativa está no 
Boletim Focus de ontem, 
pesquisa divulgada sema-
nalmente pelo Banco Cen-
tral (BC), com a expectativa 
de instituições para os prin-

cipais indicadores econômi-
cos. Para 2023, a estimativa 
de inflação ficou em 5,33%. 
Para 2024 e 2025, as previ-
sões são de 3,3% e 3%, res-
pectivamente.

A previsão para 2022 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacio-
nal, é de 3,5% para este ano, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% e 
o superior de 5,25%. Em ju-

nho, a inflação subiu 0,67%, 
após a variação de 0,47% re-
gistrada em maio. Com o 
resultado, o IPCA acumu-
la alta de 5,49%, no ano, e 
11,89%, em 12 meses.

Os dados de julho devem 
ser divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística no próximo 
dia 9, mas o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo – 15 (IPCA-15), 
a prévia da inflação oficial, 
registrou inflação de 0,13% 
no mês passado, menor que 
a de junho (0,69%).

Taxa de juros
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central 
usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, 
a Selic, definida em 13,25% 
ao ano pelo Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom). Para 
a próxima reunião do órgão, 
que acontece hoje e amanhã, 
o Copom já sinalizou que 
pode elevar a Selic em mais 
0,5 ponto percentual.

Para o mercado financei-
ro, a expectativa é de que a 
Selic suba, neste mês, para 
13,75% ao ano.

Mercado financeiro reduz a projeção da 
inflação oficial do país, de 7,30% para 7,15%

este ano

Ana Cristina Campos 

Agência Brasil

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

A balança comercial 
brasileira registrou su-
perávit de US$ 5,444 bi-
lhões em julho de 2022. 
De acordo com dados 
divulgados ontem pela 
Secretaria de Comér-
cio Exterior (Secex) do 
Ministério da Econo-
mia, o valor foi alcança-
do com exportações de 
US$ 29,954 bilhões e im-
portações de US$ 24,510 
bilhões. No ano, o sal-
do é positivo em US$ 
39,750 bilhões.

Piso
O resultado de julho 

ficou abaixo do piso das 
estimativas do mercado. 
A mediana das expecta-
tivas dos analistas indi-
cava superávit comercial 
de US$ 7,0 bilhões em 
julho, após saldo positi-
vo de US$ 8,768 bilhões 
em junho, segundo o 
Projeções Broadcast. As 
projeções variavam de 
US$ 6,40 bilhões a US$ 
10,70 bilhões.

A média diária das 
exportações registrou 
em julho aumento de 
23%, com alta de 40,2% 
em agropecuária, cres-
cimento de 33,2 % em in-
dústria da transforma-
ção e queda de 5,6 % em 
produtos da indústria 
extrativa.

Já as importações su-
biram 41,6%.

Balança 
comercial tem 
superávit de 
US$ 5,444 bi

em julho

Antonio Temóteo 

Agência Estado
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Diversidade

Para garantir a segurança, moradores podem confirmar a identidade do recenseador pela internet ou por telefone

IBGE dá início à coleta domiciliar
censo 2022

Começou ontem a coleta 
domiciliar do Censo Demo-
gráfico 2022, realizado pelo 
IBGE em todo o país. Na Pa-
raíba, com quase quatro mil 
agentes envolvidos e cerca 
de 3,3 mil recenseadores em 
campo, a estimativa é de que 
1,3 milhão de domicílios, dis-
tribuídos entre todos os 223 
municípios do estado, sejam 
visitados. 

A operação também irá vi-
sitar casas de acolhimento, 
presídios e outros domicílios 
coletivos, para que ninguém 
fique de fora. Os recenseado-
res vão passar por áreas urba-
nas e rurais, pelos chamados 
aglomerados subnormais, por 
terras indígenas e localidades 
quilombolas.

Realizado em 2010, o últi-
mo Censo Demográfico cons-
tatou, entre muitas outras 
informações, que a Paraíba 
tinha cerca de 3,7 milhões de 
habitantes, sendo 1,8 milhões 
de homens e 1,9 milhões de 
mulheres. Agora, a pesquisa 
tem o desafio de identificar o 

que mudou ao longo dos últi-
mos 12 anos. 

Programado para ser rea-
lizado inicialmente em 2020, 
mas adiado devido à pande-
mia, e, em 2021, por questões 
orçamentárias, o Censo 2022 
marca 150 anos do primeiro 
recenseamento feito no país, 
que ocorreu em 1872. Além 
disso, é o nono levantamen-
to censitário feito pelo IBGE.

Identificação
Cada recenseador estará 

sempre uniformizado, com o 
colete do IBGE, boné do Cen-
so, crachá de identificação e 
o DMC. Além disso, é possí-
vel confirmar a identidade do 
agente do IBGE no site Res-
pondendo ao IBGE ou pelo te-
lefone 0800 721 8181. O endere-
ço eletrônico e o link constam 
no crachá do entrevistador, 
que também apresenta um QR 
code, que leva à área de iden-
tificação no site. Para realizar 
a confirmação, basta fornecer 
a matrícula, o RG ou CPF do 
recenseador. Funcionários do IBGE devem se apresentar uniformizados, com colete e boné do Censo e crachá de identificação

n 

Na Paraíba, 
o IBGE terá 
quase quatro 
mil agentes 
envolvidos no 
Censo e cerca 
de 3,3 mil 
recenseadores 
em campo, que 
devem visitar 
1,3 milhão de 
domicílios

Titi e Bless, filhos de Gio-
vanna Ewbank e Bruno Ga-
gliasso, sofreram ataque ra-
cista de uma mulher em 
Portugal, no último sábado, 
dia 30. Na ocasião, vídeos 
que mostram a atriz os de-
fendendo viralizaram nas 
redes sociais. Segundo in-
formações do jornal portu-
guês O Público, a crimino-
sa foi presa após a situação, 
contudo, por injuriar fun-
cionários da Guarda Nacio-
nal Republicana (GNR) que 
tomaram conta da ocorrên-
cia, mas já está solta.

Em entrevista ao Fantás-
tico, no domingo (31), Gio-
vanna e Bruno relembra-
ram a situação, que também 
aconteceu com uma família 
de turistas angolanos e re-
fletiram sobre a dificuldade 
de pessoas pretas se defen-
derem de pessoas brancas. 
“Acho que ela nunca espe-
rava que uma mulher bran-
ca fosse combatê-la como eu 
fui, daquela maneira. Eu sei 
que eu, como mulher bran-
ca, indo lá confrontá-la, a 
minha fala vai ser valida-
da. Eu não vou sair como a 
louca, a raivosa, como acon-
tece com tantas outras mães 
pretas, que são leoas todos 
os dias, assim como eu fui 
nesse episódio”, observou 
Giovanna.

Bruno concordou, ques-
tionando o que teria acon-
tecido se o casal fosse pre-

to. Além disso, ele saiu em 
defesa da atriz, destacando: 
“Minha mulher não agre-
diu, ela reagiu. Não con-
funda a reação do oprimi-
do com a ação do opressor”.

Segundo a atriz, pela 
primeira vez, a filha a viu 
combater o racismo. “A gen-
te fala muito sobre isso com 
eles, mas ela nunca tinha 
me visto combatendo de 
frente como foi feito. Ela 
ficou muito assustada. O 
Bless não percebeu mui-
ta coisa, porque ele estava 
brincando, mas a Titi enten-
deu tudo”, declarou.

Emocionada, ela disse 
ser muito cruel pensar que 
Titi e Bless, que têm 9 e 7 
anos, respectivamente, já te-
nham que ser fortes. “Que 
eles já precisam ser prepa-
rados para combater o ra-
cismo, sendo que com 9 e 7 
anos são duas crianças que 
teriam que estar vivendo 
sem pensar em absoluta-
mente nada”, afirmou.

Atores comentam ataques 
racistas contra os filhos

Giovanna e GaGliasso

No Censo 2022, há dois ti-
pos de questionário: o básico, 
com 26 quesitos e aplicado em 
todos os domicílios, e o ques-
tionário ampliado, com 77 
perguntas, que será respondi-
do por cerca de 11% dos lares. 
A seleção da amostra que irá 
responder o questionário am-
pliado é aleatória e feita auto-
maticamente pelo sistema no 
Dispositivo Móvel de Coleta 
(DMC) do recenseador.

O tempo de duração da 
entrevista varia e depende, 
principalmente, do número 
de moradores do domicílio. 
Por exemplo, em um lar com 

três moradores, a estimativa é 
que o questionário básico seja 
respondido em, aproximada-
mente, 6 minutos, enquanto 
para o da amostra esse tem-
po é de 17 minutos. 

O questionário básico traz 
os seguintes blocos de per-
guntas: identificação do do-
micílio, informações sobre 
moradores, características do 
domicílio, identificação étni-
co-racial, registro civil, edu-
cação, rendimento do res-
ponsável pelo domicílio e 
mortalidade.

Já o questionário da amos-
tra, além dos blocos contidos 

no questionário básico, inves-
tiga também: trabalho, ren-
dimento, nupcialidade, nú-
cleo familiar, fecundidade, 
religião ou culto, pessoas com 
deficiência, migração interna 
e internacional, deslocamen-
to para estudo, deslocamento 
para trabalho e autismo.

Além disso, o IBGE soli-
cita os dados da pessoa que 
prestou as informações, como 
nome, telefone, e-mail e CPF, 
sendo esse último para me-
lhorar a qualidade da cober-
tura da operação. Qualquer 
pessoa, acima de 12 anos, 
capaz de fornecer as infor-

mações, pode responder ao 
recenseador por todos os de-
mais moradores daquele do-
micílio. Ou seja, apenas uma 
pessoa do domicílio respon-
derá por todos os residentes.

Todas as informações co-
letadas são confidenciais, pro-
tegidas por sigilo e usadas 
exclusivamente para fins es-
tatísticos, conforme estabele-
cido por lei – Lei nº 5.534/68, 
Lei nº 5.878/73 e o Decreto nº 
73.177/73. Já a Lei nº 5.534, de 
14 de novembro de 1968, dis-
põe sobre a obrigatoriedade 
de prestação de informações 
estatísticas.

O que será perguntado pelo recenseador?

Além da coleta presencial, 
será possível responder por 
telefone e via autopreenchi-
mento pela internet. Em qual-
quer uma das opções, será ne-
cessário que o recenseador 
visite o domicílio, para cap-
tar a coordenada e fazer o pri-
meiro contato com o morador. 

A partir daí, o cidadão po-
derá realizar ou agendar a en-

trevista presencial, marcar 
com o recenseador uma en-
trevista por telefone ou op-
tar pelo autopreenchimento 
via internet. Se escolher res-
ponder on-line, o informan-
te receberá um e-ticket, com 
validade de sete dias. 

A entrevista por telefone 
também será utilizada para 
aqueles que optarem pelo 

autopreenchimento pela in-
ternet, mas não concluírem 
o questionário. Para isso, o 
IBGE terá uma central tele-
fônica exclusiva, o Centro de 
Apoio ao Censo (CAC), dispo-
nível via 0800 721 8181. 

Os agentes do CAC res-
ponderão dúvidas em ge-
ral sobre o Censo, prestarão 
auxílio conceitual e opera-

cional no preenchimento do 
questionário via internet e, 
mediante aprovação do mo-
rador, poderão preencher o 
questionário em entrevista. 
Essa autorização é concedi-
da por meio de uma contras-
senha, enviada por e-mail ou 
SMS, que permitirá ao agen-
te do IBGE fazer o preenchi-
mento.

Como o questionário pode ser respondido?

Em caso de recusas ou au-
sência do morador, o IBGE tem 
uma estratégia de contingên-
cia. Caso o recenseador não en-
contre o morador na primeira 
visita, ele deixará um bloco de 
recado e/ou tentará o contato 

por telefone, quando houver 
essa informação no sistema. 
Além disso, o recenseador de-
verá retornar ao domicílio, no 
mínimo, mais quatro vezes, 
sendo que uma obrigatoria-
mente em turno diferente.

Depois que o recenseador 
encerra a coleta no setor cen-
sitário, o supervisor retorna-
rá nos domicílios com mora-
dor ausente ou com recusa 
expressa e entregará uma 
carta de notificação, conten-

do um e-ticket válido por 
10dias para o preenchimen-
to pela internet. Se, após essa 
última tentativa, não houver 
resposta, o domicílio será 
posteriormente tratado esta-
tisticamente.

O que acontece se não tiver morador no local

 Com foco na saúde mental 
e no bem-estar dos profissio-
nais de saúde, o Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley 
(HULW-UFPB/Ebserh) ini-
ciou, este mês, o projeto Aco-
lhe HU. A iniciativa é ideali-
zada por integrantes do curso 
de Psicologia da Universidade 
Federal da Paraíba, por meio 

do projeto de extensão Saúde 
do Trabalhador, e conta com a 
parceria da Divisão de Gestão 
de Pessoas do hospital-escola. 

O objetivo é pensar inter-
venções de prevenção, pro-
moção e acompanhamento 
dos trabalhadores que tenham 
demanda relacionadas à saú-
de mental. 

“O projeto surgiu da neces-
sidade de se pensar em ações 
de intervenção na saúde men-
tal dos trabalhadores da saú-
de, até mesmo em virtude do 
impacto causado pela pande-
mia nesse público. Então, este 
ano o projeto de extensão tem 
como foco os profissionais do 
HULW”, destacou a professo-

ra do Departamento de Psico-
logia da UFPB, Thaís Máximo. 

O alvo são todos os traba-
lhadores do Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley que 
atuam na área da saúde, inde-
pendente de vínculo emprega-
tício. Uma das frentes do pro-
jeto será ações de educação em 
saúde mental e trabalho.  

Projeto no HU busca promover saúde mental
atenção ao trabalhador

Foto: Tania Rego/Agência Brasil

Agência Estado

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em entrevista à TV

Foto: Reprodução TV Globo

“Não confunda 
a reação do 
oprimido com 
a ação do 
opressor

Bruno Gagliasso,



Nesta segunda-feira, a 
Paraíba registrou 98 novos 
casos de contaminação 
pela Covid-19, sendo to-
dos os pacientes com qua-
dros leves, que se recupe-
ram em suas residências. 
As cidades com maior con-
centração de casos foram 
João Pessoa, com 78 regis-
tros; seguida por Campi-
na Grande (quatro), Caja-
zeiras (três), Conde (dois) 
e Juazeirinho (um).

De acordo com a Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES), o Estado registrou 
dois falecimentos em de-
corrência do agravamento 
da doença. As vítimas fo-
ram duas mulheres de 80 
anos, residentes em João 
Pessoa e Cabedelo Ambas 
as idosas possuíam histó-
rico de comorbidades as-
sociadas à Covid-19, com 
cardiopatia e hipertensão 
observadas. Outros qua-
tro falecimentos estão em 
investigação pela pasta.

O Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar no-
tificou a hospitalização de 
quatro pessoas entre o do-
mingo e a publicação do 
boletim epidemiológico 
diário de ontem, com isso 
a Paraíba chegou a 85 pa-
cientes internados em uni-
dades públicas de referên-
cia para o tratamento da 
Covid-19. Nos leitos de 
UTI para adultos, a ocu-
pação é de 33% em todo 
o estado. 

Com a atualização 
dos dados, a Paraíba che-
ga ao total acumulado de 
646.239 casos da doença, 
sendo 10.355 vítimas fa-
tais da doença.

Já na imunização con-
tra a doença, a Paraíba 
chegou, de acordo com 

dados do Ministério da 
Saúde, a marca de 89,61% 
da população acima de 
cinco anos vacinada com 
duas doses ou dose única, 
chegando ao encerramen-
to do ciclo primário, com o 
montante de 3.361.529 pes-
soas. Outras 3.523.678 pes-
soas receberam a primei-
ra dose dos imunizantes, 
chegando a 93,94% da po-
pulação estimada acima 
de 5 anos, onde 248.109 
ainda não retornaram às 
salas de vacinação para o 
recebimento das segun-
das doses e estão com o 
ciclo vacinal incompleto. 

Entre as doses de refor-
ço, 2.026.991 pessoas re-
ceberam a primeira dose 
de reforço, representan-
do 54,04% da população 
apta, e 306.551 receberam 
a segunda dose, chegando 
a 54,66%. Outras 57.695 re-
ceberam doses adicionais. 
A população acima de 18 
anos contabiliza 1.966.719 
doses de reforço já aplica-
das, representando 65,96% 
da população desta fai-
xa etária. Em relação à se-
gunda dose de vacina nas 
crianças com idade entre 
5 e 11 anos, a Paraíba tem 
152.357 doses administra-
das, totalizando 38,95% da 
população contemplada. 
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Número de notificações estava em alta nas últimas semanas, mas já voltou a cair, informa a Secretaria da Saúde

Mais de um milhão sem dose de reforço
Na paraíba

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) fez um alerta à po-
pulação sobre as doses de re-
forço da vacina contra a Co-
vid-19 em atraso na Paraíba. 
Até o momento, são 1.190.640 
pessoas, maior ou igual a 12 
anos, que não tomaram o pri-
meiro reforço, conforme dados 
até 1º de agosto. O órgão reforça 
a importância da imunização e 
aponta que no mês de julho fo-
ram regulados 217 pacientes 
para as unidades de referência, 
ocorreram 92 óbitos e 12.657 ca-
sos foram confirmados.   

Conforme o sistema de no-
tificação, houve um acréscimo 
no número de óbitos, mas o Es-
tado já apresenta uma queda. 
Dos mais de 12.600 casos confir-
mados no mês de julho, 12.390 
(97,89%) foram leves ou mode-
rados e 267 (2,11%) foram gra-
ves. As internações também es-
tão em queda, com 24 pacientes 
regulados na semana entre 24 e 
30 de julho. 

De acordo com a secretária 
de Saúde da Paraíba, Renata 
Nóbrega, a SES programou, de 
julho a setembro deste ano, três 
ocasiões para fortalecimento 
das coberturas vacinais no esta-
do. O primeiro momento acon-
teceu no sábado (30 de julho), 
quando 40.139 pessoas toma-
ram a vacina contra a Covid-19. 
Ela disse que o número de do-
ses de reforço em atraso ainda 
é alto e pede que a população 
atualize o esquema vacinal.

“Precisamos que toda a po-
pulação se conscientize para 
tomar as doses de reforço ne-
cessárias para evitar a hospi-
talização e os óbitos pelo agra-
vo, especialmente crianças e 
adolescentes por conta da vol-
ta às aulas. Nós teremos mais 
dois dias de mobilização para 
a vacinação, sendo o próximo 
em 20 de agosto. Mas reforça-
mos que os municípios estão 
abastecidos com os imunizan-
tes e que a população busque o 
posto de saúde para atualizar o 
cartão de vacina com todas as 
doses disponíveis para a faixa 
etária”, pontua.

Estado confirma 98 
casos e duas mortes 

covid-19

n 

Com a 
atualização 
dos dados, 
a Paraíba 
chega ao total 
acumulado de 
646.239 casos 
da doença, 
sendo 10.355 
vítimas fatais

Haverá mais dois dias de mobilização para vacinação, sendo o próximo em 20 de agosto

Os meses de junho e julho 
são marcados por grandes 
festas no Nordeste que, dian-
te do cenário pandêmico, cul-
minaram com grandes aglo-
merações e crescente de casos 
de Covid-19 e outros tipos de 
Síndrome Respiratórias Agu-
das Grave (SRAG). A Paraíba 
voltou a registrar mais de 150 
pacientes hospitalizados de 
forma simultânea nos hospi-
tais de referência na rede pú-
blica de saúde para o trata-
mento da Covid-19, mais de 
dois mil casos diários e até 
oito registros de óbitos diá-
rios em decorrência do agra-
vamento da doença.

Nas últimas duas sema-
nas, no entanto, o Estado vol-
tou a registrar uma queda nos 
números relativos à SRAG de 
Covid-19. O decréscimo é con-
firmado também na tendên-

cia a longo prazo. De acordo 
com dados do novo boletim 
do InfoGripe, divulgado nes-
ta quarta-feira pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
a Paraíba é o único Estado do 
Nordeste com tendência de 
queda de casos acima de 95% 
a longo prazo, e um dos sete 
no país. 

Outras 17 unidades fede-
rativas apresentaram sinais 
de estabilidade ou queda a 
longo prazo. No Nordeste, Pa-
raíba (probabilidade de que-
da acima de 95%), Pernambu-
co (probabilidade de queda 
acima de 75%), Alagoas, Rio 
Grande do Norte e Ceará (es-
tabilidade com possível os-
cilação), Bahia (probabilida-
de de crescimento acima de 
75%), Sergipe, Maranhão e 
Piauí (probabilidade de cres-
cimento de casos acima de 
95%).

A tendência é observada 
e confirmada também pela 

Secretaria de Estado da Saú-
de (SES). “Está acontecendo 
uma estabilização com ten-
dência de queda. Houve um 
aumento no mês de junho, 
acompanhado pelo mês de 
julho, só que nessas últimas 
semanas as regulações e pa-
cientes internados nas nos-
sas unidades. Passado esse 

momento de festividades ju-
ninas, há essa tendência de 
estabilidade no número de ca-
sos, regulamentações e neces-
sidade de internamento hos-
pitalar”, avaliou o secretário 
executivo de Saúde da Paraí-
ba, Jhony Bezerra.

O crescimento durante os 
meses marcados pelos fes-
tejos juninos é identificado 
pelo quantitativo de regula-
ção para leitos de Covid-19 
na Paraíba. Na terceira onda, 
durante a chegada da varian-
te Ômicron, foram registra-
das 640 regulações em janei-
ro e 732 em fevereiro. Março 
teve uma queda de 91,12%, re-
gistrando 65 regulações, se-
guindo a redução em abril 
(45) e maio (41). Já nos meses 
de festa, junho teve o registro 
de 170 regulações e em julho, 
até o dia 24, foram contabili-
zadas 194.

Entre junho e julho, a Pa-
raíba chegou a registrar o 

pico de 82 regulação de leitos 
para o tratamento da doença 
em uma semana, observado 
de 3 a 9 de julho. Na semana 
seguinte, houve a queda para 
59 regulações de 10 a 16 de ju-
lho, seguindo para queda na 
semana de 17 a 23 do mes-
mo mês com 38 internações. 
Uma redução de 53,65% de 3 
a 23 de julho.

Entre as macrorregiões 
de saúde, no entanto, o Ser-
tão apresenta tendência de 
queda de 75% a curto prazo 
e crescimento de 75% a longo 
prazo. Na região sediada por 
Campina Grande, tem pro-
babilidade de queda a curto 
e longo prazo acima de 75% 
a 95%, respectivamente. Em 
João Pessoa, há previsão de 
estabilidade a curto prazo e 
probabilidade de queda aci-
ma de 95% a longo prazo.

Entre todas as SRAG, entre 
elas Covid-19 e Influenza, por 
exemplo, o boletim InfoGripe 

analisou que a curto prazo, 
a macrorregião sediada por 
João Pessoa aparece com esta-
bilidade ou oscilação, enquan-
to as demais macrorregiões, 
Campina Grande e Sertão, 
tem probabilidade de queda 
acima de 75% a curto prazo.

De acordo com a Fiocruz, 
o cenário epidemiológico na-
cional está dividido entre os 
Estados se apresentam com 
probabilidade de queda aci-
ma de 95% (Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Rio de Janei-
ro, São Paulo, Paraná e San-
ta Catarina), acima de 75% 
(Pernambuco, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul), com es-
tabilidade (Alagoas, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Espíri-
to Santo, Mato Grosso, Acre 
e Roraima), forte tendência 
de crescimento (Bahia e Ron-
dônia) e tendência de cresci-
mento acima de 75% (Sergipe, 
Piauí, Maranhão, Tocantins, 
Pará, Amazonas e Amapá).

PB é o único Estado do Nordeste com tendência de queda
casos de síNdromes respiratórias

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com Em baixa
Entre as 

macrorregiões de saúde 
o Sertão apresenta 

tendência de queda 
de 75% a curto prazo e 
crescimento de 75% a 

longo prazo

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Foto: Marcus Antonius
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Partida, que havia sido adiada na 12a rodada por sugestão do Ministério Público, ocorrerá no Almeidão

Botafogo enfrenta o líder da Série C
após empate

Sem tempo para comemo-
rar ou lamentar mais um em-
pate no Campeonato Brasi-
leiro da Série C, o Botafogo 
já retornou ao trabalho, ago-
ra visando o jogo de amanhã, 
contra o líder Mirassol, às 19h, 
no Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. A partida foi adiada 
da rodada 12, por sugestão do 
Ministério Público, em virtu-
de da falta de segurança. Nos 
últimos cinco jogos, o Botafo-
go só venceu um, mas mes-
mo assim, o Belo continua na 
zona de classificação, com 27 
pontos, na quinta colocação. 
No último sábado, a equipe 
empatou de zero a zero com o 
Manaus, em Manaus.

Apesar de enfrentar o me-
lhor time da Série C, o líder 
Mirassol, a expectativa no Bo-
tafogo é de conseguir uma vi-
tória e garantir de vez a clas-
sificação para a próxima fase. 
Os sucessivos empates já co-
meçam a preocupar o torce-
dor, já que o clube não conse-
gue vencer, nem dentro e nem 
fora de casa, em um momen-
to de definição do campeona-
to. Caso se classifique, o Belo 
vai tentar a tão sonhada vaga 
para a Série B, e para isso, terá 
de conseguir voltar a vencer 
no quadrangular.

Mais uma vez, o time não 
mostrou avanço na parte ofen-
siva, no jogo contra o Manaus. 
A equipe criou muito pou-
cas oportunidades de gol e no 
segundo tempo sofreu uma 
grande pressão do adversá-
rio. O goleiro Victor Gola, com 
grandes defesas, evitou a der-
rota da equipe botafoguense. 
Faltando três jogos para encer-
rar a participação do Botafogo 
na primeira fase, a diferença 
do clube para os dois primei-
ros clubes colocados fora da 
zona de classificação é de ape-
nas quatro pontos.

Com o empate contra o 
Manaus, o Belo foi ultrapassa-
do pelo Figueirense, que agora 
tem 29 pontos. A última par-
tida do Belo na fase de clas-
sificação será contra o Apa-
recidense, em Goiás. Hoje a 
diferença entre os dois times 
é de apenas dois pontos.

Para este jogo contra o 
Mirassol, o técnico Itamar 
Schülle vai poder contar com 
o xerife da zaga, Leandro Ca-
milo, que cumpriu suspen-
são contra o Manaus. Ele de-
verá voltar ao time titular no 
lugar de William Alves. Por 
outro lado, o clube não po-
derá mais contar com o ar-
tilheiro Gustavo Coutinho, 
que foi negociado pelo Forta-
leza, clube que tinha os direi-
tos federativos do atleta, com 
o Sport de Recife.
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A última 
partida do 
Botafogo 
da Paraíba 
na fase de 
classificação 
será contra o 
Aparecidense, 
em Goiás

“O torcedor 
vaiou a nossa 
equipe, porque 
o torcedor ama o 
clube, não ama 
o jogador ou o 
técnico

Flávio Araújo

Desde que assumiu o comando do Botafogo-PB, Itamar Schülle acumula quatro empates e apenas uma vitória

Cada vez mais perto do re-
baixamento, a comissão téc-
nica e a diretoria do Campi-
nense ainda não jogaram a 
toalha, apesar de mais uma 
derrota em casa, no último 
sábado, para o Paysandu por 
3 a 1. A Raposa está a quatro 
pontos do primeiro time fora 
da zona de rebaixamento, o 
Floresta, justamente o próxi-
mo adversário do rubro-ne-
gro, no Ceará. Ontem, o clube 
anunciou mais uma contrata-
ção para os dois jogos finais 
da sua participação na Série 
C deste ano. Trata-se do late-
ral direito Cesinha, que veio 
do 4 de Julho, do Piauí. Ele já 
está treinando com o grupo e 
pronto para jogar.

Para o técnico Flávio Araú-
jo, enquanto houver um fio de 
esperança, a equipe vai lutar e 
faz questão de enfatizar que a 
equipe não está quebrando a 

bola e não tem faltado esforço. 
“O torcedor vaiou a nos-

sa equipe, porque o torcedor 
ama o clube, não ama o joga-
dor ou o técnico. Então quan-
do as coisas não estão dando 
certo, eles vaiam e mostram 
toda a sua insatisfação diante 
de qualquer erro. Nós coman-
damos as ações ofensivas a 
maior parte do tempo contra 
o Paysandu, mas infelizmen-
te não conseguimos fazer os 
gols necessários. Em termos 
de futebol coletivo, nós fomos 
bem e os jogadores se dedica-
ram muito. Agora, vamos para 
o tudo ou nada contra o Flores-
ta e vamos acreditar até o úl-
timo momento. Com a vitória 
do Confiança, pioraram as coi-
sas. Agora, são cinco equipes e 
quatro serão rebaixadas. Não 
dependemos mais apenas de 
nós. Temos que ganhar os dois 
jogos e apelar para outros re-
sultados”, afirmou o treinador.

Flávio Araújo falou tam-
bém sobre as vaias ao goleiro 

Campinense se aproxima, cada vez mais, da degola
outra derrota

Jogando no Amigão, o Campinense perdeu para o Paysandu

Mauro Iguatu, que cometeu 
um pênalty. “Olha, o Mauro 
Iguatu é um atleta de muita 
personalidade e errar é huma-
no. Todo mundo erra. Ele ape-
nas foi atrasado para a bola e 
acabou derrubando o adversá-
rio. Não vamos crucificá-lo por 
isso. Ele tem toda a minha con-
fiança e vai ser escalado para 

o jogo do Ceará”, afirmou.
O prazo para novas contra-

tações, por substituição, acaba 
amanhã e tudo indica que o 
clube não trará mais reforços. 
“Nós estamos tentando, mas 
não está fácil. Muitos atletas 
estão parados, outros já tive-
ram dois contratos e não pode 
ter um terceiro e outros não 

acham viável vir para dispu-
tar apenas dois jogos. Não fal-
tou empenho da diretoria em 
contratar, mas não vamos con-
tratar por contratar, para dar 
uma satisfação. Só trazemos 
alguém para somar e jogar, 
ou então preferimos apoiar e 
acreditar nos atletas que nós 
temos”, concluiu o treinador.

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB

A temporada de 2022 ter-
minou para o Sousa no último 
fim de semana. A equipe pa-
raibana voltou a perder para o 
Lagarto-SE, por 2 a 1, no Está-
dio Barretão, em Lagarto-SE, 
pela partida de volta da fase 
de mata-mata do Campeona-
to Brasileiro da Série D.

Depois de ter começado 
a temporada com uma boa 
campanha na Copa do Nor-
deste até chegar às semifinais 
do Campeonato Paraibano, o 
Dinossauro começou a dis-
puta da Série D do Brasileirão 
como uma das equipes can-
didatas a conseguir uma das 
quatro vagas para o acesso à 
terceira divisão do futebol na-
cional, em 2023.

O clube fez jus ao favoritis-
mo, disputou a primeira fase 
da Série D pelo grupo A3 e ga-

rantiu o avanço à fase de ma-
ta-mata de forma antecipada, 
quando ainda restavam duas 
rodadas para o fim da primei-
ra fase. Nos dois jogos, derro-
tas por 1 a 0 e 2 a 1. 

Para o presidente, Aldeo-
ne Abrantes, o sentimento é 
de frustração. De acordo com 
o dirigente, o clube poderia ter 
ido mais longe na competição, 
mas a eliminação não apaga a 
campanha positiva.  “Temos a 
sensação de termos feito qua-
se tudo certo. Mas no decor-
rer da competição o clube per-
deu algo importante que era 
o poder de imposição que ti-
nha quando jogava como man-
dante. A eliminação não apa-
ga toda a campanha brilhante 
da temporada, representando 
a Paraíba nas competições re-
gionais e nacionais ”, pontuou.

Em 2022, o Sousa dispu-
tou quatro competições: Copa 
do Nordeste, Copa do Brasil e 
Campeonato Paraibano e Bra-
sileiro,  no total de 40 partidas, 
sendo 18 vitórias, 13 empates 
e nove derrotas, o que repre-
sentou um aproveitamento de 
52,5%. Findada as atividades es-
portivas da temporada, o clube 
agora passa a articular o projeto 
administrativo para 2023.

“Vamos continuar com o 
projeto de crescimento, pois 
uma hora ou outra as conquis-
tas irão aparecer.  Todas as de-
cisões serão tomadas para bus-
car o melhor do clube, vamos 
analisar a permanência de al-
guns atletas e bem como a im-
plantação de uma nova meto-
dologia de comando técnico 
para a nova temporada”, fina-
lizou Aldeone.

Sousa se despede perdendo para o Lagarto de Sergipe
eliminado

Sousa foi derrotado nas duas partidas do mata-mata

Fo
to

: I
ns

ta
gr

an
/L

FC

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Desafio
Líder Mirassol será o 

adversário de amanhã 
do Botafogo-PB, após 

equipe paraibana 
empatar contra o 
Manaus, em jogo 

realizado na capital 
amazonense
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Há cerca de dois anos, ouvi de um ex-
dirigente da Federação Paraibana de 
Futebol que aqui na Paraíba, alguns 

dirigentes brincavam de fazer futebol e segundo 
ele, futebol é uma coisa muito cara e não é para 
“lisos”. Apesar da forma dura com que falou, 
fui obrigado a concordar com ele em alguns 
aspectos. Vivemos em um mundo capitalista e 
quem tem mais, tende sempre a ganhar, com 
algumas exceções. 

A Paraíba é um dos estados mais pobres do 
país, e por conseguinte, o nosso futebol também é 
um dos mais fracos do Brasil. Não temos nenhum 
clube na Série A, nem na B, e na Série C, o 
Botafogo não consegue subir há muitos anos. O 
Campinense subiu para a C, mas, tudo indica, que 
já está voltando para a D, onde vai se juntar ao 
Sousa e ao Nacional de Patos, no próximo ano. 

Nossos maiores clubes não conseguem, sequer, 
cinco mil sócios-torcedores e não conseguem 
levar aos estádios um público superior a 15 mil 
pessoas, e isso nos grandes jogos e nas decisões. 
A ajuda do poder público é pequena e não 
poderia ser diferente, porque o Estado tem outras 
necessidades mais urgentes do que sustentar 
clubes privados de futebol. Não temos um grande 
comércio e nem uma grande indústria, em outras 
palavras, faltam grandes patrocinadores. 

Além de tudo isto, a maioria dos nossos 
dirigentes de futebol é amador e eles ainda não 
acordaram para a gestão profissional que vem 
fazendo sucesso em todo mundo, sem paixão, 
como um futebol empresa. Nossa FPF é um cabide 
de emprego, que não tem projetos criativos 
voltados para o crescimento dos clubes, e do 
nosso futebol por tabela. A maioria dos clubes 
critica o estado de penúria e a falta de um projeto 
para o desenvolvimento real do futebol paraibano, 
mas na hora das eleições, estão endividados com 
a FPF, e de pires na mão, votam no continuísmo. E 
tudo segue como dantes no quartel de Abrantes.

Do outro lado fica o torcedor a sonhar e a 
cobrar dos clubes que consigam fazer parte da 
elite do futebol nacional, em contrapartida não 
comparecem aos estádios e nem se associam ao 
clube do coração. O resultado de tudo isto é que o 
São Paulo Crystal já foi eliminado da Série D, logo 
na primeira fase. O Sousa só chegou a segunda 
fase e na Série C, e o Campinense tem tudo para 
ser rebaixado.

Sobra, então, o Botafogo, que graças a um 
grupo de abnegados, luta pelo acesso à Série 
B, competindo com clubes com um investimento 
muito superior a ele. O resultado é que quando 
é chegada a hora da decisão, quase sempre os 
clubes de maior poder aquisitivo se sobressaem. O 
Belo vai aos trancos e barrancos, na base da raça, 
se segurando no G8, e nas últimas cinco partidas, 
só conseguiu vencer uma. Se continuar assim, 
pode até se classificar, e acho que vai, mas sem 
vencer continuará na Série C no próximo ano.

Não estou aqui dizendo que o Botafogo não 
vai mais vencer e que o sonho da Série B acabou. 
Estou me baseando nos últimos resultados e 
mostrando que se não houver uma mudança, 
com a volta das vitórias, não adianta estar 
comemorando empates, que somam apenas um 
ponto, porque a vitória vale três pontos. É uma 
matemática simples e subirão de série, aqueles 
que somarem mais pontos.

Depois, caso não dê certo, não adianta sair na 
caça às bruxas, afinal, não existe apenas meia 
dúzia de culpados, a coisa é mais complexa do 
que o torcedor fanático apaixonado imagina. É 
nesta hora que se comete algumas injustiças, 
porque no meio dessas pessoas, há quem deu o 
sangue para superar todas estas adversidades 
que já citei e não conseguiu. 

Como futebol é um esporte, e portanto 
tem também um componente de sorte e 
imprevisibilidade, é possível mostrar que nem 
sempre o dinheiro ganha tudo no futebol e que os 
seres humanos, às vezes, conseguem superar a 
falta de talento, com muito esforço e uma boa dose 
de sorte.

Não é fácil fazer 
futebol na Paraíba

Esta foi a melhor colocação do estado na competição, realizada em Sergipe, com a participação de 260 atletas

Paraíba conquista o terceiro lugar
natação

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

A Seleção Paraibana de 
Natação fez bonito quando 
participou do Campeonato 
Norte-Nordeste de Natação, 
disputado em Aracaju-SE, no 
último fim de semana, garan-
tindo a melhor colocação para 
o estado, na história da com-
petição  e se consolidando 
como uma das referências da 
natação da região Nordeste.

O evento contou com a par-
ticipação de 260 jovens atle-
tas de dez estados, sendo eles: 
Sergipe, Alagoas, Bahia, Cea-
rá, Pará, Paraíba, Pernambu-
co, Rondônia, Roraima e To-
cantins. As 56 provas  nas 
categorias infantil, juvenil, 
júnior, sênior e absoluto  rea-
lizadas no Parque Aquático 
da Unit, consolidaram a se-
leção pernambucana como 
a grande campeã com 3.299 
pontos, seguida por Bahia, 
com 3.281 e a Paraíba que com 
2.889 que alcançou o seu me-
lhor desempenho na história 
da competição.

“Houve um enorme es-
forço da Federação Paraiba-
na de Natação para que os 
nossos atletas colocassem a 
Paraíba como destaque no 
cenário regional. Em partici-
pações anteriores a nossa se-
leção sempre beirava nas últi-
mas posições da classificação 
geral. No entanto, alcança-
mos a melhor marca na com-
petição e, pela primeira vez, 
subimos no pódio com o ter-
ceiro lugar geral. Tudo é  fruto 
de um trabalho que passa pe-
los técnicos, atletas, escolas e 
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O Botafogo garantiu, no 
último fim de semana, o tí-
tulo de Campeão Paraibano 
Sub-20 e de quebra conseguiu 
a participação em três compe-
tições da categoria. Com isso 
o Belo vai disputar a Copa do 
Nordeste e a Copa do Brasil 
Sub-20, ainda nesta tempora-
da, e a Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior, em 2023.

A conquista do Estadual 
nas categorias de base veio 
após o clube reverter uma 
desvantagem de dois gols. 
Na primeira partida, o alvi-
negro havia sofrido uma der-
rota por 2 a 0 para o CSP, mas 
no confronto final “O Beli-
nho” venceu o Tigre por 4 
a 2, no CT da Maravilha do 
Contorno, com gols marca-
dos por Gabriel Vitor, Mos-
quito, Pedro e Clebson. Júlio 
César descontou para o CSP, 
mas não evitou a festa da ga-
rotada alvinegra.

“Durante toda a competi-
ção sempre respeitamos nos-
sos adversários. O título sem-
pre deixa o nome marcado 
na história do clube, princi-
palmente, pelo fato de con-
quistar o quarto título para 
a categoria. A garotada assi-
milou a metodologia de tra-
balho implantada pela dire-
toria e comissão técnica. Faço 
também questão de parabeni-
zar a torcida que nos incenti-

Com título do Paraibano, Botafogo vai 
representar o estado em três competições

sub-20

Federação Paraibana de Nata-
ção”, comentou Antônio Meira 
Leal, vice-presidente da Fede-
ração Paraibana de Natação.

Na Copa Norte-Nordes-
te de Natação a delegação 
paraibana foi representada 
por 42 atletas que garanti-

ram  as segundas colocações 
nas categorias infantil e juve-
nil, bem como o terceiro lu-
gar nas categorias júnior, sê-
nior e absoluto. 

No mês de agosto, a Fede-
ração Paraibana de Natação 
vai realizar na Vila Olímpica 

Parahyba, o Campeonato Pa-
raibano de Natação. A com-
petição estadual vai selecio-
nar os melhores atletas para 
representar o estado na dis-
puta das etapas das compe-
tições nacionais da categoria, 
no mês de outubro.

Na competição, 
em Aracaju, 

foram disputadas 
56 provas nas 
categorias in-
fantil, juvenil, 
júnior, sênior 

e absoluto, 
no Parque 

Aquático da Unit 

vou durante toda a competi-
ção”, comentou o treinador, 
Severino Maia.

Garantido como represen-
tante do futebol paraibano 
nas principais competições 
da categoria, o clube agora ini-
cia o projeto de construção do 
elenco e da comissão técnica 
para tentar fazer bonito nas 
disputas da Copa do Nordes-
te, Copa do Brasil e Copa São 
Paulo de Futebol Júnior. 

“Um time da grandeza do 
Botafogo não pode ficar mui-
to tempo sem participar das 

principais competições regio-
nais e nacionais da categoria. 
Hoje a nossa base tem um gru-
po fortalecido, vamos fazer 
um planejamento junto à dire-
toria do clube para buscarmos 
fortalecer o elenco e represen-
tar bem o futebol paraibano 
nas competições”, finalizou.

O Belo disputa ainda nes-
ta temporada a Copa do Nor-
deste Sub-20 e a Copa do Bra-
sil Sub-20, tendo a competição 
nacional da categoria, a previ-
são para ser iniciada a partir 
do dia 17 deste mês.

n 

O clube foi 
campeão após 
reverter a 
desvantagem de 
dois gols, por 
causa da derrota 
por 2 a 0 para o 
CSP na primeira 
partida da final

Os meninos vão representar a Paraíba em três competições, entre elas a Copa do Brasil Júnior
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Barcelona e Avaí decidem 
copa do Bairro dos Novaes

As equipes do Barcelona e Avaí vão decidir, 
em data ainda a ser marcada, a copa de Fute-
bol do Bairro dos Novaes, após vencerem seus 
jogos, na manhã do domingo (31), realizados 
no campo do Alvorada. 

No primeiro jogo, o Barcelona enfrentou o 
Guimarães, da cidade de Bayeux e venceu por 
1a0, gol marcado por Nino Paraíba, No outro 
jogo, foi um clássico do Bairro dos Novaes, 
envolvendo Avaí e Manchester. 

O Avaí também venceu por 1 a 0 com gol 
de Douglinhas após receber do lado direito 
finalizou forte obrigando o goleiro a fazer boa 
defesa espalmando para o lado. Durante todo 
o jogo, a equipe vencedora teve ótimas chan-
ces com Douglinhas que teve no goleiro adver-
sário uma verdadeira barreira para impedir 
um placar mais elástico.

Curtas
Paulo Victor é contratado 
pelo Vasco para a Série B

Vettel vai substituir Alonso 
na Astor Martin em 2023

Esporte de Patos goleia, na 
estreia na sub-15, por 9 a 0

com o objetivo de retornar à elite do futebol 
brasileiro o Vasco da Gama segue reforçando 
o elenco. Nesse sábado (30), concluiu a 
contratação do lateral-esquerdo Paulo Victor. 
O jogador, de chega por empréstimo junto ao 
Internacional até 31 de julho do próximo ano, 
com opção de compra.

Paulo Victor foi revelado nas categorias de 
base do Nova Iguaçu, depois se transferiu para 
o Botafogo-RJ em 2020 para reforçar a equipe do 
sub-20. No ano seguinte, o atleta, foi promovido 
para o elenco profissional quando assumiu a 
titularidade no início da campanha alvinegra 
que resultou no título do campeonato Brasileiro 
da Série B. Vestir a camisa cruz-maltina, já era 
um sonho de infância do novo jogador vascaíno. 
No domingo, jogando em São Januário, o Vasco 
empatou em 0 a 0 com a chapecoense.

Sem dar tempo para maiores rumores, a 
Aston Martin agiu rápido e confirmou nesta 
segunda-feira o substituto de Sebastian Vettel 
para a temporada 2023 da Fórmula 1. Trata-se 
do espanhol Fernando Alonso, campeão mun-
dial em 2005 e 2006, que era uma das principais 
apostas da imprensa europeia nos últimos dias.

A Aston Martin, portanto, optou pela expe-
riência para seguir crescendo na F-1. Vettel, 
tetracampeão mundial, vai dar lugar a um 
bicampeão mundial após se aposentar. Alonso 
completou 41 anos na sexta-feira e é o piloto 
mais experiente do grid atualmente. 

considerado um dos pilotos mais técnicos da 
F-1 atual, o espanhol é conhecido pela habilida-
de nas pistas, conseguindo extrair boas per-
formances até mesmo de carros considerados 
abaixo da média, como tem feito neste ano, com 
a Alpine. Atualmente, ele ocupa a 10a posição no 
Mundial de Pilotos, com 41 pontos.

O Esporte clube de Patos fez sua estreia 
na copa Paraíba Sub-15 “Raimundo Braga” e 
a garotada conquistou uma expressiva vitória 
sobre a equipe de São José de Espinharas 
goleando pelo placar de 9 a 0.

Os gols do Esporte que tem a frente o trei-
nador Felipe Fernandes foram marcados por 
Ruan campo 3, Antônio 2, Juninho, Gabriel, 
José Arthur 1 e caio 1. O segundo compromis-
so do time de Patos na competição será diante 
da equipe de Teixeira no próxino sábado (6). 
O jogo é o Grupo A da competição.

“Esse time da gente é muito jovem, mais está 
trabalhando muito com muitos jogadores que 
temos certeza que irão Render muitos frutos para 
o Esporte”, finalizou o treinador Felipe Fernandes.

Uefa e Conmebol ainda estão definindo a data e o local do jogo entre as campeãs sul-americana e europeia

Brasil enfrenta Inglaterra após título
Feminina

A Inglaterra, recém-coroa-
da campeã europeia, enfren-
tará o Brasil na primeira “Fi-
nalíssima” feminina, depois 
que a seleção comandada por 
Pia Sundhage conquistou seu 
quarto título consecutivo da 
Copa América com uma vi-
tória de 1 a 0 sobre a anfitriã 

Colômbia no final de semana.
Um pênalti convertido por 

Debinha no primeiro tempo 
foi suficiente para o Brasil se-
lar o oitavo título continental 
em nove anos e marcar um 
confronto com a Inglaterra, 
que venceu a Alemanha por 2 
a 1 na prorrogação em Wem-

bley no domingo para con-
quistar o título europeu, seu 
primeiro grande troféu.

A partida entre as cam-
peãs sul-americana e euro-
peia será disputada na Eu-
ropa, com a Uefa ainda por 
anunciar uma data e o local 
do encontro, organizado em 

cooperação com a Conmebol, 
a entidade máxima do fute-
bol sul-americano. A primei-
ra “Finalíssima” masculina foi 
vencida pela Argentina, com 
Lionel Messi inspirando-os a 
uma vitória por 3 a 0 sobre a 
Itália, vencedora da Euro, em 
Londres, em junho.

Na primeira “finalíssima”, a seleção brasileira vai enfrentar a Inglaterra, campeã europeia

Invicta
A equipe comandada 

por Pia Sundhage 
conquistou o quarto 

título da Copa América, 
vencendo a Colômbia 

por 1 a 0 e sem 
levar gols durante 

a competição

Corinthians e Flamengo 
entram em campo, hoje, às 
21h30, na Neo Química Are-
na, em São Paulo para dispu-
tar o jogo de ida das quartas 
de final da Libertadores da 
América. O rubro negro ca-
rioca, que vem de uma vitó-
ria de 4a1 sobre o Atlético-GO 
pelo Campeonato Brasil eli-
minou o Tolima nas oitavas 
de final, inicia sua caminha-
da em busca do tricampeona-
to do torneio continental.

Para enfrentar o Timão, o 
time comandado por Dorival 
Júnior, vai entrar em campo 
com a força máxima, após uti-
lizar um time reserva na par-
tida contra a equipe de Goiás, 
sábado passado no Maracanã, 
no Rio de Janeiro.

Enquanto isso, o Corin-
thians vem de uma vitória por 
1 a 0 contra o Botafogo, em seu 

estádio. O técnico Vitor Perei-
ra também foi a campo com al-
guns titulares poupados. Na 
Libertadores, o time alvinegro 
chega às quartas depois de eli-
minar o Boca Juniors nos pê-
naltis dentro da Bombonera, 
após dois empates sem gols.

Prováveis escalações
O Flamengo deve ir a cam-

po com Santos; Rodinei, Da-
vid Luiz, Léo Pereira e Filipe 
Luís; Thiago Maia, João Go-
mes (Vidal), Éverton Ribeiro 
e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

O técnico português Vi-
tor Pereira deve mandar o 
seguinte time contra o Fla-
mengo: Cássio, Fagner, Bal-
buena, Gil (Bruno Méndez) 
e Lucas Piton; Cantillo, Du 
Queiroz e Maycon; Willian, 
Adson (Gustavo Mosquito) e 
Yuri Alberto.

Corinthians e Flamengo disputam primeira 
partida das quartas de final da Libertadores

na neo Química arena

Dorival Jr vai utilizar a força máxima em são Paulo
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A temporada começou 
promissora para o Paris Saint-
Germain. Nesse domingo (31), 
comandado pelo brasileiro 
Neymar, autor de dois gols 
e uma assistência, a equipe 
resgatou a hegemonia na Su-
percopa da França, na qual é 
a maior campeã, ao ganhar 
fácil do Nantes, com goleada 
por 4 a 0, e erguer o 11o troféu 
da competição.

Sem o astro Mbappé, sus-
penso, o técnico Christophe 
Galtier apostou todas as suas 
fichas em Neymar e no argen-
tino Messi, que terminaram a 
temporada passada sob des-
confiança da torcida, no Es-
tádio Bloomfield, em Tel Aviv, 

em Israel. E a resposta foi a 
melhor possível.

Presente nas últimas 10 
decisões, o PSG viu a sequên-
cia de oito conquistas inter-
rompida na temporada pas-
sada ao perder a final para o 
Lille, por 1 a 0. Para resgatar 
o prestígio, o time de Paris 
apostou na ofensividade em 
Israel e viu seus astros sul-a-
mericanos deixarem a con-
quista bem encaminhada ain-
da no primeiro tempo.

Linda assistência de 
Neymar em bola cruzada 
pelo meio e finalização per-
feita de Messi para abrir o ca-
minho do título aos 22 mi-
nutos. Antes do intervalo, a 

dupla novamente entrou em 
ação Falta na entrada da área, 
ambos cochicham e o argen-
tino apenas passa pela bola. 
Engana os rivais e vê o brasi-
leiro mandar no ângulo.

Neymar dá soco no ar, faz 
caretas e agradece aos céus 
pelo gol. Apesar das notícias 
de que pode ser dispensado 
pelo clube, ele não se cansa 
de exaltar a vontade de per-
manecer em Paris e dar a vol-
ta por cima após temporada 
passada frustrante.

Outro reforço do ano pas-
sado que ainda não justificou 
o investimento, o zagueiro es-
panhol Sérgio Ramos ampliou 
com 10 minutos do segundo 

tempo. Aproveitou o rebote e, 
de costas, deu toque de classe 
de calcanhar para fazer 3 a 0. 
Abatido e sem forças, o Nan-
tes apenas tentava evitar um 
vexame maior. Mesmo assim, 
ainda sofreu mais um gol do 
herói do dia. Neymar bateu 
pênalti com classe, devagari-
nho, para transformar o resul-
tado em goleada.

A festa foi grande do PSG, 
que viu seus astros renega-
dos se redimirem em um do-
mingo que o torcedor gos-
taria de ver sempre na atual 
temporada. Neymar e Mes-
si começaram bem e a expec-
tativa é pela manutenção do 
alto nível.

Neymar brilha, PSG atropela o Nantes e 
ergue o 11o troféu da Supercopa da França

GoLeaDa

Foto: Foto Thais Magalhães/CBF
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Apesar de ter comprado o protótipo do telefone, cientista britânico passou para a história como o inventor do aparelho

Um século da morte de Graham Bell
CORRIGINDO A HISTÓRIA

Há 100 anos, acometido de diabe-
tes mellitus, morria Alexander Grah-
am Bell, aos 75 anos, em 2 de agosto 
de 1922, em Beinn Bhreagh – nome da 
antiga propriedade do inventor esco-
cês famoso naturalizado norte-ame-
ricano –, no Condado de Victoria, na 
Nova Escócia. Embora historicamen-
te Bell tenha sido considerado como 
o inventor do telefone, o italiano An-
tonio Meucci foi reconhecido como o 
seu verdadeiro inventor, em 11 de ju-
nho de 2002, pelo Congresso dos Es-
tados Unidos, por meio da Resolu-
ção 269. Meucci vendeu o protótipo 

do aparelho a Bell na década de 1870.
Graham Bell nasceu em Edim-

burgo, em 3 de março de 1847. Ele foi 
um cientista, inventor, físico, enge-
nheiro elétrico, empresário, profes-
sor e fonoaudiólogo britânico, fun-
dador da Bell Telephone Company, 
a empresa protagonista dos primei-
ros passos da implantação do tele-
fone como meio de comunicação de 
massas à escala internacional.

O cientista desenvolveu muitas 
outras invenções, entre elas a cons-
trução do hidrofólio (tipo de asa 
que atua como superfície de eleva-
ção dentro da água) e vários estu-
dos de aeronáutica. O seu pai, avô e 

irmão desenvolveram trabalho em 
fonologia e locução, o que influen-
ciou profundamente o interesse de 
Alexander Bell pela investigação 
em som, e as suas experiências em 
aparelhos auriculares.

Em 1888, Alexander Graham 
Bell foi um dos fundadores da Na-
tional Geographic Society e, em 7 
de janeiro de 1898, assumiu a presi-
dência da instituição. Além do tra-
balho como cientista e inventor, Bell 
era favorável à esterilização com-
pulsiva, tendo liderado algumas 
organizações favoráveis à euge-
nia, uma teoria que busca produzir 
uma seleção nas coletividades hu-

manas, baseada em leis genéticas.
Ele teve 18 patentes concedidas 

em seu nome e outras doze que com-
partilhou com seus colaboradores, 
incluindo 14 para o telefone e o te-
légrafo, quatro para o photophone, 
uma para o fonógrafo, cinco para veí-
culos aéreos, quatro para hidroaviões 
e duas para uma pilha de selênio.

Dom Pedro II, imperador do Bra-
sil, foi a primeira pessoa a comprar 
ações da Bell Telephone Company. 
Um dos primeiros telefones em re-
sidência privada foi instalado no 
palácio imperial de Petrópolis, sua 
residência de verão, a cerca de 65 
quilômetros do Rio de Janeiro.

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Obituário

Aforismo
“Ainda que experimentos 

científicos tenham tentado 
fazer com que o ser humano 

no seu aspecto físico 
possa ser imortal, a verdade 

é que nossa passagem 
pela terra é temporal.”

Rui Leitão
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Wellington Jhony
(?)/7/2022 – Aos 14 anos. Estava 
desaparecido desde o dia 23 de 
julho, quando saiu de um jogo de 
futebol, e seu corpo foi encontrado 
com um saco plástico na cabeça 
no sábado (30), na zona rural do 
município de Pocinhos, Agreste da Paraíba. Ele 
morava na cidade de Puxinanã (PB).

Foto: Reprodução

Mikael Gomes
28/7/2022 – Aos 22 anos, na PB-
097, nas proximidades do Distrito 
Floriano, em Lagoa Seca (PB), em 
acidente com motocicleta. Morreu ao 
bater seu veículo a um caminhão.

Foto: Reprodução

Lucas Barbosa Carvalho
28/7/2022 – Aos 22 anos, em Bonito 
de Santa Fé (PB), em acidente de 
motocicleta. Professor morreu no 
Centro da cidade quando perdeu o 
controle do veículo e colidiu contra 
uma mesa e cadeiras de cimento na 
praça central.

Foto: Notícia Paraíba

Mortes na História
257 — Papa Estêvão I
640 — Papa Severino
686 — Papa João V
1921 — Enrico Caruso, tenor italiano
1922 — Alexander Graham Bell, inventor britânico
1934 — Paul von Hindenburg, 
estadista e militar alemão
1957 — Lasar Segall, pintor e escultor lituano
1989 — Luiz Gonzaga, 
músico, cantor e compositor brasileiro
1990 — Adonias Filho, 
jornalista e crítico literário brasileiro
2011 — Ítalo Rossi, ator brasileiro
2021 — Júlio César da Silva Costa, 
médico cirurgião torácico (PB)

Matheus Vieira Figueiredo
27/7/2022 – Aos 22 anos, em 
Campina Grande (PB), em acidente 
com motocicleta. Acidente ocorreu na 
alça sudoeste. Ele era da cidade de 
Puxinanã (PB) e estava voltando do 
trabalho para casa quando sofreu o 
acidente.

Foto: TV Paraíba

Adriana Alves de Sousa
29/7/2022 – Aos 50 anos, em Patos 
(PB). Costureira morreu após passar 
mais de 40 dias internada. Ela foi 
vítima de tiros disparos quando 
estava no trabalho, em Itaporanga 
(PB), no dia 17 de junho, em uma 
fábrica têxtil.

Foto: Diamante Online

Askyn Eduardo de Lima
28/7/2022 – Aos 20 anos, em João 
Pessoa (PB), assassinado. Foi 
baleado e morto no bairro Jardim 
Treze de Maio, quando estava com 
alguns amigos e foi abordado pelo 
autor dos disparos que estava em 
uma motocicleta.

Foto: PB Agora

Foto: Domínio Público

Edmilsinho dos Teclados
27/7/2022 – Aos 57 anos, em 
Campina Grande (PB), de câncer no 
pâncreas. Seresteiro era natural da 
cidade de Itaporanga (PB), nascido 
em uma família de músicos. Chegou 
a se apresentar no Programa Sílvio 
Santos, do SBT. Além de cantor, tocava diversos 
instrumentos.

Foto: Reprodução

Severino Bezerra da Silva (Birino)
29/7/2022 – Em Catolé do Rocha 
(PB). Operário trabalhava numa 
obra da construção civil, no bairro 
Elesbão Gonçalves, morreu vítima 
de um acidente de trabalho, 
quando caiu do primeiro andar da 
construção.

Foto: Reprodução

Wesley Messias Medeiros da Silva
31/7/2022 – Aos 18 anos, em 
Coremas (PB), assassinado. Foi 
morto com dois tiros disparados por 
um motociclista encapuzado, em um 
local conhecido como Mirante.

Foto: Patosonline

Wellinton Medeiros de Araújo
e Talles Gomes da Silva
31/7/2022 – Respectivamente, aos 
25 anos e idade não divulgada, em 
Santa Terezinha (PB), em acidente 
com motocicleta. Os dois estavam 
no veículo que colidiu com uma 
caminhonete que estava dando ré.

Foto: Reprodução

Maiara dos Santos (mãe),
Odair (pai) e Ester Geovana (filha)
31/7/2022 – Em João Pessoa (PB), em 
acidente de trânsito. As três pessoas 
da mesma família (a criança tinha 6 
anos) estavam em uma motocicleta 
que colidiu com um carro, na 
Ladeira do Cuiá.

Foto: Reprodução

Vanildo Pereira da Silva
31/7/2022 – Aos 79 anos. Assessor 
do Conselho Deliberativo Estadual 
do Sebrae Paraíba. Também era 
vice-presidente do Sistema Faepa/
Senar-PB e presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Alagoa 
Grande. Natural de Alagoa Grande (PB), nasceu 
em 16 de fevereiro de 1943.

Foto: Sebrae-PB

Antônio Enrique da Silva
30/7/2022 – Aos 62 anos, em São 
José de Piranhas (PB), vítima de 
homicídio. Pastor foi morto com 
um tiro durante uma tentativa de 
assalto, quando retornava de Monte 
Horebe (PB) para o Sítio Trapiá, no 
município de Bom Jesus (PB), onde residia. Ele e o 
filho de 16 anos foram abordados por uma dupla 
em uma motocicleta.

Foto: Reprodução

Miró da Muribeca
(João Flávio Cordeiro da Silva)
31/7/2022 – Aos 61 anos, em Recife 
(PE), de câncer. Poeta performático 
das ruas. Publicou mais de 15 livros 
e tem poemas traduzidos para o 
espanhol e para o francês.

Foto: Weslwy D’Almeida

Alexander Graham Bell era eugenista

Cosme Marques Dionízio
28/7/2022 – Aos 40 anos, em 
Soledade (PB), assassinado a 
facadas. Policial penal da Secretaria 
de Estado da Administração 
Penitenciária (Seap), lotado na 
Cadeia Pública de Remígio (PB). Havia trabalhado 
no Serrotão, presídio de Campina Grande (PB). Foi 
encontrado morto na sexta-feira (29) em um quarto 
de sua residência, no bairro Bela Vista.

Foto: Secom-PB

João Batista Gonçalves da Silva
30/7/2022 – Aos 43 anos, no Sítio 
Açude Velho, em Areial (PB), por 
afogamento. Ele estava bebendo 
com amigos quando todos 
resolveram entrar em um açude.

Foto: Reprodução

Manoel Miguel de Araújo
30/7/2022 – Em Patos (PB). Morador 
de São Mamede (PB), ele era 
membro da Igreja Presbiteriana 
Independente do Brasil. Era casado, 
pai de Mozart, Mozália, Mosalva e 
Mazani e avô de Lívia Alves.

Foto: Patosonline

Maria Fernanda
30/7/2022 – Aos 96 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), em decorrência de uma 
pneumonia bacteriana. Atriz nasceu 
na capital fluminense em 25 em 
outubro de 1925. Era uma das três 
filhas da poetisa Cecília Meireles, 
todas Marias (Maria Mathilde e Maria Elvira já 
falecidas), com o pintor português Fernando Correia 
Dias, que se suicidou quando a atriz tinha 10 anos 
de idade. Na televisão, interpretou personagens 
marcantes em novelas históricas como ‘Gabriela’ 
(1975) e ‘Pai Herói’ (1979), da Globo.

Foto: Arquivo da TV Globo
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Segundo psicóloga, uso abusivo dos “games” entre os jovens brasileiros está acima da média mundial

Vício atinge 28% dos adolescentes
videogames e jogos eletrônicos

Agência Estado

Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto de Psicologia 
(IP) da Universidade de São 
Paulo (USP) identificou que a 
cada quatro adolescentes, um 
apresenta uma relação exces-
siva com videogames e jogos 
eletrônicos. O estudo entre-
vistou mais de 7,5 mil estu-
dantes, a maioria entre 12 e 14 
anos, e constatou que 85% da 
amostra é adepta dos games. 
Contudo, 28% dos entrevis-
tados, de acordo com a pes-
quisa, atingiu os critérios do 
Transtorno de Jogo pela Inter-
net (TJI), recentemente classi-
ficado como doença pela Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS).

A psicóloga Luiza Chagas 
Brandão, doutora em Psicolo-
gia Clínica pelo IP e autora do 
estudo, explica que embora o 
costume de jogar videogame 
no país, em geral, seja pare-
cido com a média mundial, o 
uso problemático é mais alto 
no Brasil em comparação aos 
outros países, onde essa mé-
dia oscila entre 1,3% a 19,9%. 
Ela supõe que isso se justifica 
pela dificuldade de os brasi-
leiros se envolverem com ou-
tras atividades por conta da 
falta de acesso a serviços de 
lazer e esportes públicos e pe-
los altos índices de violência 
que afetam os encontros pre-
senciais.

De acordo com os espe-
cialistas, tanto o manual psi-
quiátrico da Associação Ame-
ricana de Psiquiatria como a 
OMS categorizam o trans-
torno de jogos pela internet 
como transtorno psiquiátrico, 
mas não estabelecem parâ-
metros absolutos para a cons-
tatação do problema. Ou seja, 
a identificação do uso excessi-

vo não passa apenas por cri-
térios objetivos, mas subjeti-
vos também.

“Não há um limite de ho-
ras em que a gente pode pen-
sar que não há risco, porque 
existem fatores etiológicos 
(causas de doenças) que po-
dem ter influência”, diz o 
psicólogo clínico Igor Lins 
Lemos, especialista em de-
pendências tecnológicas da 
Universidade de Pernambu-
co (UPE).

“É necessário observar se 
a família do garoto tem dis-
funções a nível comporta-
mental, problemas de rela-
cionamento familiar, brigas, 
agressões, superproteção, 
abandono, violência domés-
tica. Se há alguma base ge-
nética de transtorno psiquiá-
trico, tudo isso deve estar em 
pauta antes de se pensar, por 
exemplo, que cada faixa etá-
ria tenha um uso delimita-
do. Quanto mais vulnerabili-
dade, menor deve ser o uso”, 
afirma Lemos.

Como perceber os sinais do uso excessivo de videogames
n Perda de interesse
Um dos sinais mais evidentes é a perda de interesse e empolgação por atividades, antes vistas como prazerosas, para ficar mais 
tempo no celular. Isso inclui desde a prática de esportes e hobbies, até momentos em família.
n Perda de qualidade
Além do interesse, é importante observar se há perda e queda na qualidade sobre algo que é realizado cotidianamente, como 
trabalhos escolares, lição de casa, ou demais obrigações extracurriculares, como atividades esportivas e artísticas.
n Irritabilidade
Demonstração de frustração, irritabilidade e tristeza por parte da criança e do adolescente quando se pede a eles que inter-
rompam o jogo e se afastem dos aparelhos eletrônicos também é um sinal de que os videogames podem estar sendo pratica-
dos de forma excessiva.
n Cansaço ao acordar
É comum os adolescentes usarem a madrugada para jogar, o que faz os especialistas entenderem que uma demonstração cons-
tante de cansaço ao acordar pode indicar que o jovem tem substituído horas de sono e descanso pelos videogames. Trocar os mo-
mentos de dormir e de repouso, sobretudo em dias de semana, também apontam para uma relação não saudável com os jogos.

n 

A pesquisa foi 
realizada pelo 
Instituto de 
Psicologia (IP) da 
Universidade de 
São Paulo (USP)

Oque fazer para o hábito não se tornar excessivo
n 0 a 3 anos: Longe das telas
Para os especialistas, é importante que crianças de zero a dois ou três anos não façam nenhum uso de telas ou tecnologia, em 
função dos distúrbios que isso pode causar no desenvolvimento do pequeno.
n Uso supervisionado
Igor Lins entende que, a partir dos 4 anos, uma hora de uso de videogames não é contraindicado, mas desde que seja supervi-
sionado. O psicólogo acredita que deve se dar maior liberdade a partir dos seis anos, mas ainda restringindo o tempo de jogos 
eletrônicos para uma hora.
“Quando passa dos 4 aos 6 anos, uma hora de uso supervisionado está OK. Dali aos 10 anos, mantém-se uma hora, com mais 
liberdade. Dos 11 aos 14 anos, duas horas para entretenimento por dia são aceitáveis. No final da adolescência, o adulto jovem 
pode ter até três horas de uso para os jogos. Não há um limite de horas em que a gente pode pensar que não há risco porque 
existem aqueles fatores etiológicos que devem ser considerados”, diz Lins.
n Controle parental
Outra medida prática é usar aplicativos de controle parental e de bloqueio por tempo, como o family link. As ferramentas aju-
dam a impedir o jogar excessivo. Os pais podem também combinar com os filhos de ter acesso ao aparelho celular sempre que 
necessário.
n Estabelecer combinados
Os especialistas afirmam que, apesar da fiscalização, é importante evitar abordagens que sejam violentas, totalitárias, e pau-
tadas em discussões acaloradas. “Devemos lembrar que um dos motivos que levam esses jovens para os jogos no celular, 
como indicou a pesquisa, é para aliviar problemas da vida real. Quanto mais a vida familiar for aversiva, há uma tendência de 
que esses jovens vão para o jogo”, alerta Luiza Chagas, psicóloga autora do estudo.
n Vida familiar harmoniosa
Buscar ter uma vida familiar harmoniosa, e que apresente aos adolescentes outras possibilidades de atividades e interesses, 
também contribui para manter o hábito do jogo saudável, e não excessivo. E, caso os pais considerem que as estratégias não 
estejam funcionando, é importante considerar também ajuda profissional e especializada.
“Os amigos com quem (os adolescentes) jogam tendem a jogar muito também, então eles ficam sem parâmetro, por isso, se há 
percepção de um quadro mais grave, a ajuda de um profissional de saúde mental torna-se necessária.”, diz a psicóloga.

Pesquisa
Estudo da Universidade 
de São Paulo com mais 
de 7,5 mil estudantes, 
a maioria entre 12 e 14 

anos, constatou que 85% 
é adepta dos games

O manual da AAP e a OMS categorizam o transtorno de jogos pela internet como transtorno psiquiátrico

Foto: Jessica Lewis/Pexels

Relatório do Instituto 
Trata Brasil mostra que, 
nos primeiros seis meses 
de 2022, 40% de toda água 
potável captada no país 
foi perdida. Dados do re-
latório mostram uma pio-
ra se comparado à pes-
quisa anterior, em 2019, 
que registrava um des-
perdício de pouco mais 
de 39%. Na região Norte 
do país, a pesquisa reve-
lou que o índice de des-
perdício de água é ainda 
pior já que 51% de toda 
água produzida escorre 
pelas falhas dos sistemas 
de tratamento e distribui-
ção de água.

Segundo estudo do Mi-
nistério do Meio Ambien-
te, em 2008 o Brasil possuía 
12% de toda água doce do 
planeta. Por mais que esse 
número impressione, para 
os especialistas, o mito da 
riqueza hidrográfica do 
Brasil precisa ser reexami-
nado já que o estudo “Ve-
getação nativa perde es-
paço para a agropecuária 
nas últimas três décadas”, 
do instituto de pesquisas 
Mapbiomas, de janeiro de 

2021, mostra que cerca de 
15% da superfície de água 
do país secou nos últimos 
30 anos. Em 1991, a super-
fície coberta por água era 
de 19,7 milhões de hecta-
res. Em 2020, esse espaço 
baixou a 16,6 milhões de 
hectares.

De acordo com Luis 
Arís, gerente de desen-
volvimento de negócios 
da Paessler Latam, o estu-
do do Instituto Trata Bra-
sil, toda essa água potável 
desperdiçada daria para 
suprir as necessidades hí-
dricas de 66 milhões de 
pessoas no Brasil por um 
ano.

Arís explica que segun-
do a Agência Nacional 
de Águas e Saneamento 
(ANA), dos 5.570 municí-
pios brasileiros, somente 
2.007 cidades contam si-
multaneamente com Es-
tações de Tratamento de 
Água (ETA) – plantas que 
tratam a água antes de 
seu consumo – e Estações 
de Tratamento de Esgoto 
(ETE), unidades dedicadas 
ao tratamento de efluentes 
industriais e domésticos.

Desperdício supriria 
66 milhões de pessoas

água potável no Brasil 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NO MUNICÍPIO 
DE ARARA–PB. LICITANTES HABILITADOS: APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; COEN – 
CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA; CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA; DIAS 
CONSTRUCOES LTDA; FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.; LUIZ GONZAGA 
DE MEDEIROS JUNIOR; MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI; N & S CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS 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 
09/08/2022, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser ob-
tidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

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

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GENÉRICO E SIMILAR) EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Arara: 06.00 
FUNDO MUN DE SAUDE – S.M.S. 10.122.2001.2022 MANTER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMEN-
TO A COVID–19 602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 10.301.2001.2023 MANTER OUTROS PROGRAMAS – RECURSOS FUNDO A FUNDO 
FNS 600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco 
de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.2001.2024 MANTER ASPS – BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA 600. Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00138/2022 - 29.07.22 - ATACAMED COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 53.430,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MAIOR PER-
CENTUAL DE DESCONTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE BELÉM–PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FERNANDO AUTO PEÇAS 
LTDA - R$ 314.000,00; MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 511.500,00.

Belém - PB, 01 de Agosto de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

 Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MONICA BARROS DA SILVA - R$ 12.000,00.

Belém - PB, 01 de Agosto de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - ADITAMENTO DE PRAZO Partes: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e D I T CONSTRUCÕES, IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI 
CNPJ nº 18.547.219/0001-70. Ref. TP 00001/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO 
RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ANITA DE 
MELO BARBOSA LIMA - BELÉM/PB Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00054/2022, 
passando sua vigência perdurar de 01.08.2022 até 01.01.2023 com a empresa acima mencionada, 
correspondente: 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  12.361.0188.1009 AMPLIAR E/OU RE-
FORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS  500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS  85.4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES  540 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 
– IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  86.4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇOES 
542 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT 87.4.4.90.51.01 
OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 01/08/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 hs do dia 04 de Agosto 

de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00024/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para o fornecimento KITS visando atender as necessidades 
da Secretaria de Educação do município. conforme termo de referência. Justificativa: Razões de 
interesse público. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - 
PB. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 01 de Agosto de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 022/2022-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. Data de abertura: 17/08/2022 às 
10h00min (horário local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no 
Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro 
Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão-PB, 01 de Agosto de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS
AVISO DE EDITAL
LEILÃO Nº 01/2022

OBJETO: Alienação de bens móveis considerados inservíveis para a Administração Municipal, 
conforme anexo I do Edital. Data e Local, às 09:00 horas do dia 18/08/2022, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Admilson Leite de Almeida, 80 - Centro - Cajazeirinhas - PB. 

Cajazeirinhas/PB, 01 de agosto de 2022.
EDUARDO ALENCAR SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua João 

Queiroga, 18 - Centro - Caturité - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Agosto de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA 
NO MUNICIPIO DE CATURITÉ–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no en-
dereço supracitado. Telefone: (83) 33451073. E-mail: licitacaturite@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caturité - PB, 01 de Agosto de 2022
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00018/2022, para o dia 12 de Agosto de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 
12 de Agosto de 2022 às 10:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 12:00 Às 
18:00 horas dos dias úteis, na Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB. 
Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Conde - PB, 28 de Julho de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de equipamentos e materiais 
de informática diversos – computador, notebook, impressora, projetor, smartphone, estabilizador, 
teclado, mouse, monitor dentre outros. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 16 de Agosto 
de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 16 de Agosto 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 Municipal nº 
0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 
08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 01 de Agosto de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações 
futuras, para: Aquisição de móveis diversos – armário em aço, cadeira ergonômica, conjunto de mesa, 
estante em aço, longarina, mesa escrivaninha, mesa inox e tenda sanfonada. Abertura da sessão pública: 
14:00 horas do dia 17 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 17 de Agosto 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 
Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 
08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 
Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 01 de Agosto de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Agosto de 2022, licitação moda-
lidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para 
executar a pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas neste Município – correspondendo 
apenas a mão de obra. 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 12:00 as 18:00 horas – de Segunda 
a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 01 de Agosto de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORMAÇÃO CONTINUADA, OFI-
CINAS RÁPIDAS E CURSO DE QUALIFICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS 
DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE; RA-
TIFICO o correspondente procedimento em favor de: RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - R$ 129.858,40.

Coxixola - PB, 01 de Agosto de 2022
NELSON JOSÉ NEVES HONORATO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORMAÇÃO CONTINU-
ADA, OFICINAS RÁPIDAS E CURSO DE QUALIFICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS 
OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTA 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022 - Ata de 
Registro de Preços nº 00005/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 00005/2022, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPALD E SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO/
PB. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Coxixola: 03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.0017.2050 AÇÕES DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS FNDE – OUTROS RECURSOS 569. 
Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS 
12.361.0017.2067 DESPESAS FUNDEB OUTRAS 30% 540. Transferências do FUNDEB – Impostos e 
Transferências de Impostos 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS 04.00 SECRETARIA 
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 10.301.0013.2014 ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% 500. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS 10.301.0013.2028 
AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS 600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Go 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 05.00 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL/FMAS 08.244.0008.2016 ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL 500. RECURSOS ORDINÁ-
RIOS 08.244.0008.2038 ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. 
660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F 3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS. VIGÊNCIA: até 01/08/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Coxixola e: CT Nº 80101/2022 - 01.08.22 - RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - R$ 129.858,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE DE 100(CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO 
PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, NA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO 
DE ESPERANÇA/PB.

LICITANTES HABILITADOS:
- MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 18.920.924/0001-71
LICITANTES INABILITADOS:
- APN CONSTRUTORA - CNPJ 08.317.848/0001-50: não comprovou atendimento dos itens 

4.2.17, 7.15, 7.21, 7.23 e 7.24 do Edital;
- CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI - CNPJ 10.744.571/0001-94: não 

comprovou atendimento dos itens 4.2.17 e 7.24 do Edital;
- FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 13.570.141/0001-91: não 

comprovou atendimento do item 7.25 do Edital;
- PRIIMEE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO EIRELI EPP - CNPJ 20.949.329/0001-00: 

não comprovou atendimento do item 7.25 do Edital.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109 da 

Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações.
Eventuais recursos deverão ser protocolados via Central de Atendimento desta Comissão Especial 

através do endereço eletrônico: esperanca.pb.certames@gmail.com .
Encontra-se franqueado o acesso aos documentos constantes dos autos. Não serão disponi-

bilizados documentos de habilitação de forma eletrônica, considerando se tratar processo regido 
pela Lei Federal 8.666/1993, não se aplicando ao certame, portanto, a Lei Federal 10.024/2019.

A Ata da Sessão de Julgamento da Habilitação estará disponível na página da licitação no site 
da Prefeitura Municipal de Esperança – no endereço www.esperanca.pb.gov.br .

Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos a Sessão Pública para abertura 
dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 11/08/2022, às 09h no mesmo local da 
primeira reunião.

Maiores informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico esperanca.
pb.certames@gmail.com ou junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, nº 
837 -  Centro Administrativo, Esperança – PB, no horário das 08h às 13h dos dias úteis. Telefone: 
(83) 3361-3801.

Esperança – PB, 01 de agosto de 2022.
Chirlene Bárbara Torres Rodrigues

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de eletro eletrônicos para atender as necessidades do Hospital 
Municipal e CAPS de Esperança – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.016–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02016.10.301.1017.1018 – AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 4.4.90.52.00.00 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-
MANENTE 601 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 631. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: 
CT Nº 00103/2022 - 05.04.22 - ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - R$ 59.631,63.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Livros destinados aos alunos do Ensino Infantil e EJA deste Município de 
Esperança – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Esperança: 02007.12.361.1003.2014 – MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES COM FUNDEB 30% 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 540 
02007.12.361.1003.2015 – MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 33.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 500. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00194/2022 - 23.05.22 - EUREKA 
- SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA - R$ 219.272,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Livros destinados aos alunos do Ensino Infantil e EJA deste Município de 
Esperança – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Esperança: 02007.12.361.1003.2014 – MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES COM FUNDEB 30% 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 540 
02007.12.361.1003.2015 – MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 33.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 500. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00194/2022 - 23.05.22 - EUREKA 
- SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA - R$ 219.272,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00002/2022
OBJETO : Construção do  Centro de apoio Frei Damião sítio Mata Limpa - Capela Mãe Rainha. 
CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – DIT CONSTRUÇÕES, IMOBILIÁRIA EIRELI, CNPJ: 18.547.219/0001-70-  Valor: R$ 

445.778,60 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).
2º lugar – CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA EPP, CNPJ: 17.490.708/0001-70 

Valor: R$ 493.300,81 (Quatrocentos e noventa e três mil, trezentos reais e oitenta e um centavos).
3º lugar – VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 15.002.982/0001-28-  Valor: R$ 

497.875,09 (Quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e nove centavos).
4º lugar – ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ: 37.566.790/0001-87  Valor: R$ 544.464,08 

(Quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos).
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

01 de Agosto  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00001/2022
OBJETO : Construção do  Centro de apoio Frei Damião sítio Mata Limpa - Capela Mãe Rainha
CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – DIT CONSTRUÇÕES, IMOBILIÁRIA EIRELI, CNPJ: 18.547.219/0001-70-  Valor: R$ 

445.778,60 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).
2º lugar – CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA EPP, CNPJ: 17.490.708/0001-70 

Valor: R$ 493.300,81 (Quatrocentos e noventa e três mil, trezentos reais e oitenta e um centavos).
3º lugar – VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 15.002.982/0001-28-  Valor: R$ 

497.875,09 (Quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e nove centavos).
4º lugar – ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ: 37.566.790/0001-87  Valor: R$ 544.464,08 

(Quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos).
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

01 de Agosto  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

FUNDO  MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00087/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 09h00min, do dia 15 de Agosto  de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,  Aquisições parceladas de Coffe Break con-
forme termo de referência para melhor atender a demanda da administração municipal e demais 
secretarias. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 01 de Agosto  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gov. 

Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 12 de agosto de 2022, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando 
contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK-UP, 0 KM, CABINE DUPLA, 4X4, 
DIESEL, COMPLETA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: 
licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 29 de julho de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia para construção de Feira de Animais vivos com currais 
para bovino, caprino e suínos a ser realizado no Município de Ibiara–PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. 
E-mail: cplibiara@hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 01 de Agosto de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00075/2021, em 17.08.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Empresa NÚBIA INÁCIO DE QUEIROZ – ME
OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE VEÍCULO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRE-

TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO DO ADITIVO: Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Pregão Presencial Nº 00039/2019. Contrato: 00142/2019. Aditivo: 003. Objeto 
da Licitação: SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM TIPO ULTRASONOGRAFIA, SEM USO DE 
IRRADIAÇÃO, OBSTÉTRICO, MEDICINA INTERNA, MÚSCULO ESQUELETICO, OFTALMOLO-
GICO, DOPPLLER, TRANSFONTANELA, GINECOLÓGICO, ENDORETAL COM EQUIPAMENTO 
INCLUSO. Condições de Pagamento: Conforme Contrato. Valor Global: R$ 108.000,00 (CENTO 
E OITO MIL REAIS). UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios, Federais e Outros do Mu-
nicípio de Itapororoca: 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 3390.39 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca. 
Contratada: JOSE EURIDES LIBERALINO. Data da Assinatura do Contrato: 24 de Julho de 2019. 
Data da Assinatura do Aditivo: 15 de Julho de 2022. Vigência do Contrato: 24 de Julho de 2023.  

Itapororoca - PB, 1 de Julho de 2022.
Ronaldo Mascena de Oliveira

Gestor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação dos Serviços de Assessoria Jurídica, destinada a Secretaria de 
Planejamento e Administração do Município de Itapororoca/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Ine-
xigibilidade de Licitação nº IN00013/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS 
DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até 29/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 
00293/2022 - 29.07.22 - PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCA - R$ 48.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00013/2022. OBJETO: Contratação dos Serviços 
de Assessoria Jurídica, destinada a Secretaria de Planejamento e Administração do Município 
de Itapororoca/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeita, 
em 28/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONTINUIDADE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00005/2022

Torna público que, não houve interposição de recursos, dessa forma a sessão pública para 
abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 04/08/2022, às 11:00 horas, no 
mesmo local da primeira reunião. Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia para 
construção de creche padrão tipo a integra paraíba, no município de lagoa de dentro–pb. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com.  

Lagoa de Dentro - PB, 28 de junho de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 08h00min HORAS DO DIA 15 DE 
AGOSTO DE 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADO DE 
ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA SECA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: 
www.lagoaseca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 01 de Agosto de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais odontológicos para melhor atender as necessidades 
da administração municipal no exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00021/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Logradouro e: CT Nº 00105/2022 - 07.06.22 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 4.459,85; CT Nº 00106/2022 - 07.06.22 - M & R CO-
MERCIO EIRELI - R$ 3.842,00; CT Nº 00107/2022 - 07.06.22 - ODONTOMASTER COMERCIO 
DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 2.603,57; CT Nº 00108/2022 - 07.06.22 - ORTOSHOP 
COMERCIO LTDA - R$ 33.712,32.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 06.2022 (REALINHAMENTO DE PREÇOS – SUPRESSÃO)
REF: PREGÃO PRESENCIAL 01.2022.
REF: TERMO DE CONTRATO 00009/2022
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CONTRATADO: LG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA
CNPJ: 31.920.977/0001-50.
OBJETO DO TERMO: Redução para o litro de gasolina comum, passando para o preço de R$ 

6,45 (Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos).
DATA RATIFICAÇÃO: 29.07.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 06.2022: 01.08.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo especializado para construção de campo de fute-
bol na Vila Descoberta, Logradouro/PB, conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00002/2022. RECURSOS PRÓPRIOS / EMENDAS / OUTROS - Dotação 
consignada no orçamento vigente  - Elemento de despesa - 44.90.51.00 – Obras e Instalações. 
PRAZO EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte dias). PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE LOGRADOURO/PB e RF - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ sob o 
nº 29.878.872/0001-39 - CT Nº 00142/2022 – 29/07/2022 – R$ 359.124,11 (Trezentos e Cinquenta 
e Nove Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Onze Centavos)

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição 
de luminárias em led, destinados a secretaria de infraestrutura do município de Marizópolis – PB. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de agosto de 2022. Início da fase de lances: 
09:01 horas do dia 10 de agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previs-
tos 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 009/15; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 01 de Agosto de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:00 horas do 
dia 12 de Agosto de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa especializada visando aquisição e o fornecimento parcelado 
de medicamentos listados na revista do ABC FARMA (CMED – Tabela Anvisa), última edição 
e atualizada, com pronta entrega para o exercício de 2022, destinado ao Fundo Municipal 
de Saúde de Marizópolis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 28 de Abril de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de Equipamentos para Apoio a Produção do município de Marizópolis 
– PB. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 12 de Agosto de 2022. Início da fase 
de lances: 13:31 horas do dia 12 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas nor-
mas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 28 de Julho de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, POR MEIO DE SUA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS CREDENCIA-
DAS E QUE PROTOCOLARAM SEUS ENVELOPES PARA O PROCESSO LICITATÓRIO  NA 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2022 PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 
DE HABILITAÇÃO NO DIA 11/08/2022, ÀS 08:00 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO DE LICI-
TAÇÃO. OS ENVELOPES SERÃO ABERTOS COM A PRESENÇA OU NÃO DE PARTE OU 
DE NENHUM DOS LICITANTES.  

PEDRA BRANCA-PB, 01 DE AGOSTO DE 2022
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
A prefeitura municipal de Pedra Branca, por meio de sua comissão de licitação, torna público 

a convocação de todas as empresas que credenciaram e protocolaram seus envelopes para o 
processo licitatório na modalidade tomada de preços nº 00010/2022 para abertura dos envelopes 
de habilitação no dia 09/08/2022, às 14:00 horas, na sala da comissão de licitação. Os envelopes 
serão abertos com a presença ou não de parte ou de nenhum dos licitantes.  

Pedra Branca-PB, 01 de agosto de 2022 
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, torna público a realização da licitação na modali-

dade Pregão Presencial nº 00028/2022, do tipo menor preços por item, com objeto, serviços de 
vulcanização e troca de pneus, cuja abertura será no dia 10/06/2022 às 08:00 horas, a Rua Pres. 
João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br e 
www.tce.pb.gov.br. OBS: REPUBLICADO POR INCORREÇAO 

Pedra Branca - PB, 30 de Maio de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2022
Torna público o aviso da publicação do Pregão Presencial nº 0029/2022. cujo objeto: Aquisição 

de combustíveis para abastecimento em trânsito, na região de Campina Grande e Joao Pessoa-PB. 
Abertura dia 23/06/2022. às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br. OBS REPUBLICADO POR INCORREÇAO 

Pedra Branca - PB, 06 de junho de 2022 
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

PREGOEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00007/2022, por menor 
preços por item, com objeto, Aquisição de Equipamentos permanentes, destinada a várias Secretarias do 
Município de Pedra Branca-PB. Abertura dia 12/08/2022 às 09:00 horas, no endereço eletrônico: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília. O Edital Completo poderá ser obtido pelos inte-
ressados no Setor de Licitações, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou pelos endereços eletrônico: www.
pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 01 de agosto de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00023/2022
Objeto: aquisição de móveis e eletrodomésticos destinados a diversas secretarias do município 

de Piancó-PB.
Vencedoras: BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA–CNPJ 

35.237.304/0001-51, com o valor global de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais); GO VENDAS 
ELETRONICAS EIREL–CNPJ o 36.521.392/0001, com o valor global de R$ 3.990,00 (três mil, 
novecentos e noventa reais); NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS–CNPJ o 03.829.590/0001, 
com o valor global de R$ 42.650,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais); OBJECT 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD–CNPJ 25.462.154/0001, com o valor global de R$ 15.499,67 
(quinze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos); TECMIX TECNOLOGIA 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI–CNPJ 05.301.712/0001, com o valor global de R$ 625.470,00 
(seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta reais); VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI–CNPJ 20.008.831/0001, com o valor global de R$ 36.242,50 (trinta e seis mil, duzentos e 
quarenta e dois reais e cinquenta centavos); VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE 
ESCRITORIO EIRELI–CNPJ 35.458.953/0001-8, com o valor global de R$ 9.000,00 (nove mil reais). 

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 01 de agosto de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00035/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa J V L AGUIAR – ME - CNPJ Nº 
46.108.273/0001-55, com o valor mensal de R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais), 
e Valor Global R$ 8.625,00 (oito mil seiscentos e vinte e cinco reais), com objeto a Contratação de 
empresa para prestação dos serviços especializados de odontólogo para o atendimento na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA), referente a Chamada Pública 00001/2022.

Piancó-PB, em 20 de julho 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00035/2022, em favor da empresa PORTO SEGURO COMPANHIA 
DE SEGUROS GERAIS, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 61.198.164/0001-60, tendo como objeto a 
Contratação de Seguro Total para 5 (cinco) veículos do tipo Ambulância (SAMU-192) do Município 
de Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de R$ 34.794,20 (trinta e quatro mil setecentos e 
noventa e quatro reais e vinte centavos), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o 
termo contratual, conforme Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2021.  

Piancó- PB, em 29 de julho de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00035/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, inscrita no CNPJ/

CPF sob n° 61.198.164/0001-60.
OBJETIVO: Contratação de Seguro Total para 5 (cinco) veículos do tipo Ambulância (SAMU-192) 

do Município de Piancó-PB.    
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 34.794,20 (trinta e quatro mil setecentos e noventa e quatro 

reais e vinte centavos). 
Piancó- PB, em 29 de julho de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidade n° 00035/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: J V L AGUIAR – ME - CNPJ Nº 46.108.273/0001-55.
OBJETIVO: Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de odontó-

logo para o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), referente a Chamada Pública 
00001/2022.

VALOR MENSAL: R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais).
VALOR GLOBAL: R$ 8.625,00 (oito mil seiscentos e vinte e cinco reais).

Piancó-PB, em 20 de julho 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Décimo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00163/2019, em 30.09.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa EMPROTEC ENGENHARIA – EMPRESA 

DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas do 

município de Piancó-PB, com sinalização vertical e horizontal, CT 1040283-25/2017-MCIDADES, 
CT 1040284-40/2017-MCIDADES e CT 1061276-44/2018-MCIDADES.  

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 01 de Agosto de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 23 
de agosto de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFORMA DO 
SOBRADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, Nº 29, CENTRO, PICUÍ–PB, 
CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. 
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 20 de Julho de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
 AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da lei 10.520/02 e disposições da lei 8.666/93 e 

suas alterações, lei complementar n.º 123/2006 alterações, decreto n.º 7.892/2013 e alterações, decreto 
municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade pregão eletrônico sistema de registro de preço do tipo menor preço, objetivando 
o registro de preço para Aquisição parcelada de gênero alimentícios, destinados a manutenção das 
atividades do Fundo Municipal de saúde de Pitimbu, Fundo Municipal de Assistência Social e diversas 
secretarias e departamentos do Município de Pitimbu,  a reunião que ocorreria no dia 10 de Agosto de 
2022 às 14:01hs, ocorrerá no dia 17 de Agosto de 2022 às 14:01hs, em sessão pública, no Endereço 
eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br O edital e seus anexos 
poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br e no sítio eletrônico 
da Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal Demais 
informações na sede da prefeitura municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na rua pe. José João, 
31 – centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 01 de Agosto de 2022.
Cláudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 

e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações, 
Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, objetivando a Registro de Preço para Aquisição parcelada de 
materiais de expediente e didático, destinados a manutenção das atividades das diversas secretarias 
municipal de Pitimbu, em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que 
realizar-se a as 9:00hs do dia 15/08/2022, na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na CPL 
localizado na Rua Pe. José João, 31 – Centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. Maiores informações 
através do https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal ou na Prefeitura Municipal no 
horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 01 de Agosto de 2022.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 28 de 

Janeiro, 20 - Centro - Puxinanã - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA ESPECÍFICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA 
MODALIDADE A HIBRIDA, COMPOSTA POR TABLETS INTERATIVO CONTENDO APLICATIVOS E 
GAMES PARA USO DOS ALUNOS E NOTEBOOK INTERATIVO PARA USO DOS PROFESSORES, 
AMBIENTE WEB PARA PROFESSORES E ADMINISTRADORES ESCOLARES, COM SUAS RESPEC-
TIVAS LICENÇAS DE USO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TREINAMENTO 
PARA O USO DOS SISTEMAS NA MODALIDADE EAD PARA OS AGENTES DE EDUCAÇÃO ENVOL-
VIDOS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO 
E APERFEIÇOAMENTO PERIÓDICO DOS SISTEMAS. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 
15 de Agosto 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 Comple-
mentar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33801007. E-mail: cml.puxinana@gmail.com. 
Edital: https://www.puxinana.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Puxinanã - PB, 01 de agosto de 2022
GISLEY MORAIS SOUTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00027/2022
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 DV00027/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL PARA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NO SEGUINTES ESTABELECIMENTOS: CEO, CAPS, 
POLICLÍNICA E FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JAIR FLORENCIO BEZERRA 03843539405 - R$ 6.941,60.

Remígio - PB, 28 de Julho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00033/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM TRAÇÃO 4 X 2 ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE Nº 
911785/2021; ADJUDICO o seu objeto a: MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 
419.000,00.

Remígio - PB, 26 de Julho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00033/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM TRAÇÃO 4 X 2 ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE Nº 
911785/2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS TRUCK 
COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 419.000,00.

Remígio - PB, 29 de Julho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00027/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA 
NO SEGUINTES ESTABELECIMENTOS: CEO, CAPS, POLICLÍNICA E FARMÁCIA BÁSICA NO 
MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 28/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL PARA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NO SEGUINTES ESTABELECIMENTOS: CEO, CAPS, 
POLICLÍNICA E FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00027/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 
02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 
4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recursos 15001002 Recursos não 
Vinculados de Impostos – Saúde. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00222/2022 - 29.07.22 - JAIR FLO-
RENCIO BEZERRA 03843539405 - R$ 6.941,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE

Santa Rita - PB, 01 de agosto de 2022. 
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO 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 nº 074/2022, que obje-

tiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE – DIVISÃO 
DE ATENÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponentes vencedores:

- BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA
CNPJ: 31.969.144/0001-84
Valor R$: 484,26
- CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 22.526.394/0001-59
Valor R$: 126.693,00
- DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ: 07.245.458/0001-50
Valor R$: 2.611,00
- HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 20.873.342/0001-23
Valor R$: 19.251,50
- LAZARO BEZERRA SOARES
CNPJ: 06.088.333/0001-09
Valor R$: 7.168,50
- MJ COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 07.631.411/0001-24
Valor R$: 5.505,90
- VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456
CNPJ: 44.132.269/0001-05
Valor R$: 3.733,90
- VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 20.008.831/0001-17
Valor R$: 27.200,00 
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 01 de agosto de 2022.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 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 nº 080/2022, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO DE SINA-
LIZAÇÃO EXTERNA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CIEIS, (CENTRO 
INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA
CNPJ: 07.220.883/0001-94
Valor R$: 89.610,00
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE

Santa Rita - PB, 01 de agosto de 2022. 
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO 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 nº 084/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO SAMU-192 E AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos ele-
mentos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ: 10.242.466/0001-57
Valor R$: 28.800,00
- R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA
CNPJ: 22.226.670/0001-63
Valor R$: 16.850,00
- RD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 46.671.750/0001-96
Valor R$: 36.900,00
- VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 07.358.710/0001-37
Valor R$: 720,00
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA 1° ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL 
NO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, CONFORME 
O SICONV N° 916041/2021 E OP: 1078688–75; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - R$ 391.214,10.

São João do Tigre - PB, 28 de Julho de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA DE SANTA INÊS
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
A Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Inês, através do seu Presidente, torna 

público aos interessados o Resultado do Julgamento de Habilitação que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para construção de creche com capacidade para 50 crianças, com base no Programa Para-
íba Primeira Infância, conforme plano de trabalho, projeto básico e Convênio nº 505/2021. Considerações 
da Comissão: Licitante Habilitado por cumprir as exigências do edital: GR CONSTRUÇÕES CNPJ Nº 
27.450.426/0001-0. O Presidente da Comissão ainda informa que a sessão de abertura do envelope de 
Proposta de Preços fica agendada para o dia 04 de agosto de 2022, às 10:30hs. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal, situada na 
Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês - PB, no horário 08:00 às 13:00hs dos dias úteis. 

Santa Inês, PB, 01 de agosto de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de creche com capacidade 

para 100 (cem) crianças, com base no Programa Paraíba Primeira Infância no município de Santa 
Luzia/PB, conforme Convênio Nº 370/2022.

DATA DA ABERTURA: 19/08/2022 - HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 01 de agosto de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -EPI’S, DIRECIO-
NADOS A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA APLICAÇÃO DE PRAGUICI-
DAS NO CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA PARA APRIMORAR E 
ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA NO PROCESSO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS 
DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 29/06/2022, e observa-
das as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 087/2022, que obje-

tiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -EPI’S, DIRECIONADOS 
A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA APLICAÇÃO DE PRAGUICIDAS NO 
CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA PARA APRIMORAR E ASSEGURAR 
A INTEGRIDADE FÍSICA NO PROCESSO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA 
AMBIENTAL, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

-  MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 18.274.923/0001-05
Valor R$: 7.234,00
-  R.P FERRAGENS LTDA
CNPJ: 29.309.583/0001-19
Valor R$: 12.216,00

Santa Rita - PB, 01 de agosto de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 100/2022
A pregoeira e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 100/2022, cujo 

objeto é a  Aquisição de Caixa térmica com termômetro digital à prova d’água -PARA ATENDER AO 
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA/PB, para às 09h00m do dia 16 de agosto de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 01 de agosto de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 101/2022
A pregoeira e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 101/2022, cujo 

objeto é a  Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos e fornecimento 
de insumos e reagentes, para uso em BIOQUÍMICA / IONOGRAMA / UROANÁLISE/ HEMATOLO-
GIA / COAGULOGRAMA / IMUNO–HORMÔNIOS, para a população do Município de Santa Rita 
e população referenciada, para às 11h00m do dia 16 de agosto de 2022. Edital: https://licitacoes.
santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 01 de agosto de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE CONSULTORIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 
DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação torna 
público que, considerando o disposto no § 2º, do artigo 109 da Lei 8.666/93, foi atribuído efeito suspen-
sivo, restando suspenso o certame em epígrafe até decisão do pedido pela autoridade competente.

Santa Rita - PB, 01 de agosto de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00001/2022, que objetiva: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE ENGENHARIA NA 
EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE 
SÃO BENTINHO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

São Bentinho - PB, 01 de Agosto de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
soro fisiológico para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de São Bentinho/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

São Bentinho - PB, 28 de Julho de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE CARNES, 
DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MANOEL MISSIAS BARBOSA - R$ 81.600,00; SAULO JOSÉ CONRADO GUENES - R$ 120.000,00.

São João do Tigre - PB, 29 de Julho de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Pedro 

Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Pre-
ços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE VEICULOS 0KM, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE 
OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO 
JOÃO DO TIGRE – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de Agosto de 2022. Início 
da fase de lances: 09:01 horas do dia 12 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 01 de Agosto de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Pedro 

Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 09:30 horas do dia 22 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ADÃO LEOPOLDINO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE SÃO 
JOÃO DO TIGRE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: 
www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 01 de Agosto de 2022
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 05.000 – SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA – 15 122 2035 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
– 09.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM – 08 244 2014 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 
2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRA-
CAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 
SECRETARIA DE EDUCACAO – 04 306 2005 2012 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE – 12 
365 2017 2017 MANUTENÇÃO DA CRECHE – 12 366 2018 2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
EJA – FNDE – 12 306 2005 2076 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE – 33.90.30 –MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 01/08/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 06801/2022 - 01.08.22 - MANOEL MISSIAS BARBOSA - R$ 81.600,00; CT Nº 
06802/2022 - 01.08.22 - SAULO JOSÉ CONRADO GUENES - R$ 120.000,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA 1° ETAPA DO CAMPO 
DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, 
CONFORME O SICONV N° 916041/2021 E OP: 1078688–75. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00005/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PROVENIENTES DO SICONV N° 916041/2021, OP: 
1078688–75: 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 451 1008 1008 – AMPLIAÇÃO E 
REFORMA DOS PREDIOS PÚBLICOS – 190 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 29/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do 
Tigre e: CT Nº 05701/2022 - 29.07.22 - NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - R$ 391.214,10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00019/2022. OBJETO: Aquisição de portas, portões de ferro, 

ferragem em geral e consertos em geral para as secretarias do Município de São José do Bonfim-PB, e 
aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município, conforme especificações e quanti-
tativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de 
incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores F. 
CARLOS DA SILVA, CNPJ  38.820.815/0001-90, Valor R$: R$ 49.650,00. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL - São José de Espinharas – PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

São José do Bonfim - PB, 01 de Agosto  2022.
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 11001/2022

OBJETO: Aquisição de cestas básicas destinadas as famílias em vulnerabilidade social acompa-
nhadas pelo CRAS do município de São José de Espinharas –PB.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00010/2022.DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.081 FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 3015 2067 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32 00 1500.0000 MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e BEETHOVEN DOS 
SANTOS DA SILVA -Valor R$ 119.880,00.

São José de Espinharas - PB, 01 de Agosto de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 11101/2022

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de refeições prontas (tipo Quentinha), destinadas a 
diversas secretarias e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José de 
Espinharas-PB. UNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇA-
MENTÁRIA: 02.010 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO GABINETE DO PREFEITO; 02.020 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - 04 124 3002 2004 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO; 02.030 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 04 122 3002 2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DA 
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; 02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS E SER-
VIÇOS DE TESOURARIA - 04 123 3002 2006 MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA; 02.050 SECRETARIA DE SAÚDE - 10 301 3006 2007 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 02.060 SEC. DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 3002 2029 MANUT. DA SEC. DE 
AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS; 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E TURISMO - 12 368 3012 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO; 12 365 3012 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE; 
13 392 3002 2052 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS; 27 812 3002 2054 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER; 02.080 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, 
CIDADANIA E HABITAÇÃO - 08 244 3015 2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL; 14 244 3015 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL; 14 244 3015 
2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR; 14 244 3015 2085 MANUTENÇÃO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; 14 244 3015 2086 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOS; 02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-
ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS; 15 122 3002 2070 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, 
INFRAESTRURA E SERV. URBANOS; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA; 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São José de Espinharas e FRANCISCA ARAUJO VITAL - Valor: R$ 140.000,00.

São José de Espinharas - PB, 01 de Agosto de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

Pregão Presencial Nº 071/2022
O pregoeiro, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 17 DE AGOSTO DE 2022, ás 10:00 horas, na sala de reuniões na  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOUSA, Situada a Rua Coronel José Gomes de Sá, nº. 27 , 1º andar - Centro 
– Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, objeto: Contratação de 
empresa especializada para os serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica, 
(incineração), e destinação final das cinzas e dos resíduos sólidos provenientes dos serviços de 
saúde pública municipal (Grupos A, B e E), obedecendo as normas de legislações vigentes, com 
coletas semanais em todas as unidades de saúde deste município, atendendo as necessidades da 
Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes no Termo de Referência no Anexo I deste 
Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que encontra-se disponível na sala da CPL no 
horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado 
ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, 1º de Agosto de 2022.
Fellipe Ruan Lima Mendes

Pregoeiro Substituto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17 de 

Agosto de 2022, ás 08:30 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
procedimento licitatório na modalidade Pregão objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO BAÚ, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES EM EDITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
D EEDUCAÇÃO. Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, 
através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais 
e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 
08h00 às 12h00, em todos os dias úteis na sala da CPL

Sousa, 1º de Agosto de 2022
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00049/2022, para o dia 12 

de Agosto de 2022 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Primeiro de 
Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 01 de Agosto de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av Carlos 

Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Agosto de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada em construção 
civil para construção de uma Creche Padrão Tipo B Integra Paraíba no município de Umbuzeiro PB, 
conforme Convênio nº 0210/2022 Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia Estado 
da Paraíba Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de uma Creche 
Padrão Tipo B Integra Paraíba no município de Umbuzeiro PB, conforme Convênio nº 0210/2022 Se-
cretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia Estado. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 028/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 29 de Julho de 2022
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE 2022

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em assembleia geral ordinária, a 
ser realizada no dia 09/08/2022, às 09:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano 
Cirne n° 220, nesta Capital, para na forma do Artigo 17 do Estatuto Social, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. Eleição de membro titular e suplente do Conselho Fiscal da Companhia;
2. Outros assuntos de interesse dos acionistas.
Os documentos relativos à matéria a ser discutida encontram-se à disposição dos acionistas, na 

sede da Companhia, em conformidade com o artigo 135, §3º da Lei 6.404/1976.
João Pessoa, 28 de julho de 2022 

LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA
Presidente do Conselho de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE  Nº 02/2022

Registro CGE Nº 22-01397-6
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica 
aos participantes da CONVITE  Nº 02/2022 (Construção de um Bueiros Duplo Celular de Concreto  BDCC 
3,0x2,5, no Município do Conde/PB ), que após análise detalhada na documentação, respaldada na 
legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera inabilitada a empresa: KM ENGENHARIA 
LTDA, por não cumprir: o item 10.4.subitem 10.4.1-“b”, não apresentou atestado técnico operacional: 
para alínea: “a” -  CONCRETO ESTRUTURAL EM OBRAS D’ARTE ESPECIAIS fck≥ 25Mpa.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 01 de agosto de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 03/2022

Registro CGE Nº 22-00563-2
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

ERRATA
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 03/2022 (Obras de Pavimentação do 
Acesso ao Distrito de Pindurão, com aproximadamente 1,98 km.), após a apresentação de novas do-
cumentações e  análise detalhada, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, 
considera habilitada a Empresa: CONPASA CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA e acata, embasado 
no Parecer  Jurídico Nº 427/2022, a desistência de participação na licitação feito através do Processo 
DER-PRC-2022/03844 do dia 28/07/2022, pela empresa ZACCARA ENGENHARIA EIRELI – EPP  

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta de Preços, se não 
houver interposição de recurso, fica marcada para o dia 09/08/2022, às 12:00 horas, em vez de 
08/08/202, às 10:00 hs

João Pessoa, 01 de agosto de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022 – DER/PB
REGISTRO CGE N° 22-01498-1

Em cumprimento ao art. 26 da lei n° 8.666/93, RATIFICO a dispensa de licitação, de acordo 
com o que consta no processo DER-PRC-2022/03288 e com base no parecer da Procuradoria 
Jurídica n° 385/2022, nos termos do art. 24 IV da Lei n° 8.666/93 suas alterações posteriores e 
Legislação pertinente. Objeto: Aquisição de filtros a serem ulitizados na manutenção preventiva 
de máquinas e veículos do DER/PB. Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA-
GENS DA PARAIBA – DER/PB. Contratado: Valor Total: LAAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ: 31.462.087/0001-42  R$ 31.073,35 (trinta e um mil, setenta e três 
reais e trinta e cinco centavos).

João Pessoa, 01 de agosto de 2022.
Carlos Pereira de Carvalho e Silva

Diretor Superintendente

CONCORRÊNCIA  Nº 18/2022
Registro CGE Nº 22-01070-8

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 18/2022 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia   PB-275, Trecho: São José de Espinharas/Entr. BR-110, com  9,83 km de extensão), o 
resultado do julgamento dos recursos impetrados, na fase de habilitação, pelas Empresas: COSAMPA 
PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA   através do processo DER-PRC-2022/03639 e MAC MESQUITA 
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA através do processo DER-PRC-2022/03606, foram denegados 
pela  Comissão Permanente de Licitação e pelo Sr. Diretor Superintendente.

Em virtude disto, a Comissão ratifica sua decisão,  considerando as Empresas inabilitadas: 
COSAMPA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA  e MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES 
LTDA, por não cumprirem o exigido no edital no item: 10.4.subitem 10.4.1. letra “c” (não apresentou 
Atestado(s) de capacidade técnico-operacional para  CONCRETO ESTRUTURAL fck ≥30Mpa (EM 
PONTES E/OU VIADUTOS) na quantidade mínima de 735m³)

 Como todas foram inabilitadas e em face da decisão superior que determinou a continuidade 
do certame, a Comissão respaldado no artigo 48 § 3º da Lei federal Nº 8.666/93 e alterações, fixa 
aos licitantes, o prazo de oito dias úteis para a apresentação de novas documentações escoimadas 
das causas referidas.

João Pessoa, 01 de agosto de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 10/2022
Registro CGE Nº 22-00647-4

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da da CONCORRÊNCIA Nº 10/2022 (Obras de Implantação e Pavimen-
tação da Rodovia   PB-317, Trecho: São Bento/Distrito de Barra de Cima, com aproximadamente 
7,33 km), que após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada 
na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 consi-
dera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º lugar: CLPT CONSTRUTORA EIRELI - R$ 
5.939.081,92  e  2º lugar– SIGA  CONSTRUTORA EIRELI –  R$  6.134.297,50 e desclassificada a 
empresa: CONSTRUTORA LORENZONI LTDA por não atender ao item 11.2 em consonância com 
o 11.1 (apresentou a proposta de preços “letra a” do 11.1 sem a menção explicita do responsável 
técnico e sua respectiva assinatura)

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 01 de agosto de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2022
PROCESSO Nº 19.000.020090.2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM RESMAS, destinado 
a SEAP, SUDEMA, PBPREV, DETRAN, SEG, SUPLAN e FUNDAC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 16/08/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01493-0
João Pessoa, 01 de agosto de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2178491 CPF: 025282964XX, CONTRATO: 2157384 CPF: 130637414XX, 
CONTRATO: 2613053 CPF: 070878454XX, CONTRATO: 2612618 CPF: 163915484XX, 
CONTRATO: 2605856 CPF: 168969264XX, CONTRATO: 2700965 CPF: 138899304XX, 
CONTRATO: 4101343 CPF: 067634414XX, CONTRATO: 2121306 CPF: 070305234XX, 
CONTRATO: 2228388 CPF: 053560304XX, CONTRATO: 2605419 CPF: 704296164XX, 
CONTRATO: 5102826 CPF: 070800184XX, CONTRATO: 2500042 CPF: 705626504XX, 
CONTRATO: 2219496 CPF: 057742814XX, CONTRATO: 2239192 CPF: 104492264XX, 
CONTRATO: 2154670 CPF: 062839384XX, CONTRATO: 2165117 CPF: 120711647XX, 
CONTRATO: 2242659 CPF: 826830504XX, CONTRATO: 2600500 CPF: 027389364XX, 
CONTRATO: 2238070 CPF: 174445484XX, CONTRATO: 2172970 CPF: 090252174XX, 
CONTRATO: 2223594 CPF: 056859064XX, CONTRATO: 2106391 CPF: 103326214XX, 
CONTRATO: 2603733 CPF: 014188014XX, CONTRATO: 4102346 CPF: 839860064XX, 
CONTRATO: 2177735 CPF: 105949804XX, CONTRATO: 2606843 CPF: 299699994XX, 
CONTRATO: 21102057 CPF: 119751534XX, CONTRATO: 2607120 CPF: 171167664XX, 
CONTRATO: 2203065 CPF: 105589294XX, CONTRATO: 2108871 CPF: 107172224XX, 
CONTRATO: 2195572 CPF: 052107874XX, CONTRATO: 5300107 CPF: 185963634XX, 
CONTRATO: 2607661 CPF: 065617324XX, CONTRATO: 4200465 CPF: 046360674XX, 
CONTRATO: 2173191 CPF: 107125164XX, CONTRATO: 6202656 CPF: 097190894XX, 
CONTRATO: 2211035 CPF: 119145124XX, CONTRATO: 2210241 CPF: 109471714XX, 
CONTRATO: 2176682 CPF: 056884334XX, CONTRATO: 2170044 CPF: 706034904XX, 
CONTRATO: 2216867 CPF: 700509824XX, CONTRATO: 2161467 CPF: 110554874XX, 
CONTRATO: 2613047 CPF: 376863214XX, CONTRATO: 2230753 CPF: 057946554XX, 
CONTRATO: 2613058 CPF: 161207674XX, CONTRATO: 2239882 CPF: 137145944XX, 
CONTRATO: 2613046 CPF: 036625634XX, CONTRATO: 2702526 CPF: 099624404XX, 
CONTRATO: 0303564 CPF: 395831984XX, CONTRATO: 21104067 CPF: 035606874XX, 
CONTRATO: 2610030 CPF: 153079674XX, CONTRATO: 2602266 CPF: 137014544XX, 
CONTRATO: 2242597 CPF: 090683494XX, CONTRATO: 2137343 CPF: 322033142XX, 
CONTRATO: 2199592 CPF: 139161464XX, CONTRATO: 2212123 CPF: 117889004XX, 
CONTRATO: 2610691 CPF: 159237514XX, CONTRATO: 2231628 CPF: 083346044XX, 
CONTRATO: 2615560 CPF: 062012674XX, CONTRATO: 2102502 CPF: 129098344XX, 
CONTRATO: 2117694 CPF: 113474134XX, CONTRATO: 6201988 CPF: 620786074XX, 
CONTRATO: 2610328 CPF: 174158434XX, CONTRATO: 2105254 CPF: 460206404XX, 
CONTRATO: 2111864 CPF: 074705584XX, CONTRATO: 2109665 CPF: 379746964XX, 
CONTRATO: 2608016 CPF: 712663984XX, CONTRATO: 2110535 CPF: 704331094XX, 
CONTRATO: 2195762 CPF: 568058104XX, CONTRATO: 4103878 CPF: 022332394XX, 
CONTRATO: 0213444 CPF: 714694944XX, CONTRATO: 2232512 CPF: 144588564XX, 
CONTRATO: 2600009 CPF: 883879502XX, CONTRATO: 4102430 CPF: 054746364XX, 
CONTRATO: 2142313 CPF: 928263184XX, CONTRATO: 2201113 CPF: 115326064XX, 
CONTRATO: 6106727 CPF: 064758134XX, CONTRATO: 2152831 CPF: 131913744XX, 
CONTRATO: 2139615 CPF: 072711014XX, CONTRATO: 2237483 CPF: 168944014XX, 
CONTRATO: 2237003 CPF: 131821244XX, CONTRATO: 5102994 CPF: 068254304XX, 
CONTRATO: 2606828 CPF: 141958104XX, CONTRATO: 21101300 CPF: 620111113XX, 
CONTRATO: 2604093 CPF: 714394734XX, CONTRATO: 2608083 CPF: 172080464XX, 
CONTRATO: 2110955 CPF: 043805164XX, CONTRATO: 4200046 CPF: 299314104XX, 
CONTRATO: 2140897 CPF: 107485104XX, CONTRATO: 2605017 CPF: 349769574XX, 
CONTRATO: 2233931 CPF: 096973134XX, CONTRATO: 2614270 CPF: 153023574XX, 
CONTRATO: 2609541 CPF: 173543114XX, CONTRATO: 2614261 CPF: 126171784XX, 
CONTRATO: 0212388 CPF: 075246664XX, CONTRATO: 2107587 CPF: 121818434XX, 
CONTRATO: 2103749 CPF: 569137614XX, CONTRATO: 2237031 CPF: 007900984XX, 
CONTRATO: 6105527 CPF: 026613634XX, CONTRATO: 2210190 CPF: 125583444XX, 
CONTRATO: 2121139 CPF: 126246394XX, CONTRATO: 2142829 CPF: 103259354XX, 
CONTRATO: 6107622 CPF: 007460214XX, CONTRATO: 2400078 CPF: 076444424XX, 
CONTRATO: 2134830 CPF: 104945924XX, CONTRATO: 2236068 CPF: 083571574XX, 
CONTRATO: 21104294 CPF: 152630204XX, CONTRATO: 2613206 CPF: 083810584XX, 
CONTRATO: 6202865 CPF: 054996514XX, CONTRATO: 2700651 CPF: 163674734XX, 
CONTRATO: 2219556 CPF: 449428424XX, CONTRATO: 2608980 CPF: 173145724XX, 
CONTRATO: 2611734 CPF: 167508234XX, CONTRATO: 2615552 CPF: 120456514XX, 
CONTRATO: 2198156 CPF: 110554984XX, CONTRATO: 2106994 CPF: 055686024XX, 
CONTRATO: 2233428 CPF: 711466214XX, CONTRATO: 2205238 CPF: 074224174XX, 
CONTRATO: 2132809 CPF: 760746334XX, CONTRATO: 2200149 CPF: 840551624XX, 
CONTRATO: 2212668 CPF: 701154614XX, CONTRATO: 4101305 CPF: 057474564XX, 
CONTRATO: 2219617 CPF: 029078854XX, CONTRATO: 2152976 CPF: 066604814XX, 
CONTRATO: 4200384 CPF: 475354904XX, CONTRATO: 2229969 CPF: 096842274XX, 
CONTRATO: 2700751 CPF: 717755624XX, CONTRATO: 0230673 CPF: 072584454XX, 
CONTRATO: 2236971 CPF: 161117934XX

EMPRESA-EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A
CNPJ-09.138.462/0001-44

Capital Autorizado....................................R$25.000.000,00
Capital Subscrito/Integralizado.................R$ 6.546.750,79

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas da Empresa – Empresa de Premoldados  S/A,  a 

se reunirem em Assembléia  Geral  Ordinária a se realizar no dia 04 de agosto de 2022 às 10:00 
horas, em sua sede social situada rua Severino Bento de Morais s/n no Funcionários II – João Pes-
soa – Paraíba, afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1-Assembléia Geral Ordinária: 
Aprovação das contas da Administração, exame, decisão e votação das demonstrações financeiras 
relativas  balanços encerrados em 31 de dezembro. Assuntos correlatos e de interesse social, 
Outrossim informamos que se encontra  à disposição na sede social da empresa os documentos 
a que se referem o art.133 da Lei 6.404 de 15/12/1976. José Geraldo de Medeiros. Presidente do 
Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO03/2022
ELEIÇÕES SINDICAIS 

O Sindicato dos Funcionários Municipais de São João do Rio do Peixe- SINFUMSPE, convoca 
todos os servidores sócios aptos a votarem e serem votados, para participarem das eleições de 
escolhada nova diretoria do SINFUMSPE, para o quadriênio 2022-2026, que acontecerá no dia 30 de 
Agosto de 2022,das8:00hs às 17hs, com uma urna fixa na sede do SINFUMSPEe ainda a Comissão 
Eleitoral disponibilizará mais 3 urnas itinerantes para coletar os votos dos sócios. Informamos ainda 
que o prazo para registro de chapa será de 15 dias após a publicação deste edital,das 07:30hs 
as 17:00hs, narecepção da sede do SINFUMSPE, situada a Rua Francisco Vieira da Silvanº01, 
Centro, São João do Rio do Peixe -PB, CEP 58910-000. Após o prazo para inscrição de chapasa 
Comissão Eleitoral terá 5 dias para publicação do registro de chapas, e após abrirá o prazo de 
3 dias corridos para impugnação após o registro da(s) chapa(s). Concorrendo 02 (duas) ou mais 
chapas, será declarada vitoriosa a que obtiver 50% + 1 dos votos válidos, desde que, também, o 
pleito tenha alcançado o “quórum eleitoral”, que é a presença de 50% + 1 dos eleitores aptos a 
votarem (Art. 46). A posse da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Suplentes está prevista para 
o dia 28 de Outubro de 2022,às 19hs00min, na sede do SINFUMSPE.

São João do Rio do Peixe, 30 deAgosto de 2022. 
Maria Eliane Adelino Dantas- Presidente da Comissão Eleitoral

Jeová Dantas de Almeida - 1º Membro
José Junot Duarte - 2º Membro

SINDICATO DOS MOTORISTAS E AJUDANTES DE ENTREGAS DO ESTADO DA PARAÍBA 
– SINDMAE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDICATO DOS MOTORISTAS E AJUDANTES DE ENTREGAS DO ESTADO 

DA PARAÍBA - SINDMAE, CNPJ n. 16662131/0001-74, no uso de suas atribuições estatutárias con-
voca os trabalhadores Motoristas Profissionais de transporte rodoviários de cargas e a categoria dos 
trabalhadores avulsos na atividade de movimentação de mercadoria em geral. EXCETO a categoria 
dos condutores e empregados em empresas de transporte de combustíveis e de produtos perigosos 
e de derivados de petróleo, no estado da Paraíba, nos termos do art. 25, inciso II, da Portaria n.º 
326/2013, com abrangência territorial em PBrepresentados pelo SINDMAE para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de Agosto de 2022, às 16h00min, em 
primeira convocação, ou às 17:h00min, em segunda convocação, conforme quórum estatutário, na 
Sede do Sindicato, sito a Rua da Republica nº830, Centro, João Pessoa, Paraíba.Com a seguinte 
ordem do dia: 1- Autorização para Fundação da Federação Nordeste de Sindicatosde Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários de Cargas - FENTTROCAR. João Pessoa - PB,02de agostode 2022.
MARCOS ANTONIO RODRIGUES, Presidente do SINDMAE/PB.

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO NORDESTE – 
SICOOB CENTRAL NE

CNPJ: 70.116.611/0001-85
NIRE: 25400004144

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Central das Cooperativas de Crédito do Nor-
deste - Sicoob Central NE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as 
12 (doze) Filiadas,em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 12 de agosto de 2022 às 07h00, com a presença de 2/3 (dois terços) das 
Filiadas, em primeira convocação; às 08h00, com a presença de metade mais um das Filiadas, 
em segunda convocação; ou às 09h00, com a presença de no mínimo 03 (três) das Filiadas, em 
terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária:
1. Reforma do Estatuto Social.
A Assembleia Geral ocorrerá de forma VIRTUAL, transmitida da sede do Sicoob Central NE, 

situada na Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, Edifício DCT – Duo Corporate Towers, 16º 
andar, Torre B, Bairro dos Ipês, CEP: 58.028-873, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível 
gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e por meio do Moob Web disponível em 
https://www.sicoob.com.br/web/moobweb, acessível a todas as filiadas, que poderão participar e 
votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente na Extranet do Sicoob NE.

João Pessoa/PB, 01 de agosto de 2022.
José Evaldo Campos

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA - PB
Rua Juvino Sobreira de Carvalho, 39 – Centro – São Sebastião de Lagoa de Roça – PB.

CNPJ: 09.129.909/0001-19
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

No DOU Nº 140, pág. 170 Seção 3, em Edital publicado em 26/07/2022, onde se lê: todos os 
membros da categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares, Ativos e 
aposentados, proprietários ou não, do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça – PB; Leia-
-se: 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 São Sebastião de Lagoa de Roça – PB.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de agosto de 2022.
GERALDO GERMINIO CABRAL

Presidente

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU A 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1675/2022 em João Pessoa, 11 de julho de 2022 – Prazo: 540 dias. 
Para a atividade de: Conjunto Habitacional Popular com 20 unidades habitacionais, com sistema de 
esgotamento sanitário, Município: CABACEIRAS – UF: PB. Processo: 2022-000519/TEC/LI-8331.

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA – CNPJ Nº 02.343.132/0001-41, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operações nº 1381/2022 
em João Pessoa, 09 de junho de 2022 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: INSTALAÇÕES 
PORTUÁRIAS, COMPREENDENDO A CARGA E DESCARGA DE NAVIOS, ARMAZENAMENTO 
DE CARGA EM GERAL, GRANÉIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS . Na Rua Presidente João Pessoa, s/n, 
Centro, Município de Cabedelo-PB. Processo nº 2022-001385/TEC/LO-3784.

LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A – CNPJ/
N° 60.869.336/0229-43 Torna público que a 
Sudema- Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração n° 1594/2022 em João Pessoa, 04 de 
Julho de 2022- Prazo 1095 dias. Para a ati-
vidade de: LAVRA E BENEFICIAMENTO DE 
CALCÁRIO E ARGILA, NUMA ÁREA EFETI-
VA DE EXTRAÇÃODE 94,4594 HECTARES 
COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 29.000 
M². PROCESSO ANM N° 805.923/1974 
COM ÁREA TOTAL DE 222,05 HECTARES. 
na Zona Rural do município de Caaporã/PB. 
.  Na (o) – Fazenda Catolé S/N Zona Rural 
Municício: Caaporã- UF: PB. Processo: 2020-
000407/TEC/L0-0269. 

PB CampinaGde/JoãoPessoa Jornal União (6col) 29,8 x 12cm

Contrato: 3010J325728 CPF: 049548044,
Contrato: 3010J273874 CPF: 070807814,
Contrato: 3010J328713 CPF: 070892474,
Contrato: 3010J306000 CPF: 095226394,
Contrato: 3010I607177 CPF: 096372604,
Contrato: 0700D800688 CPF: 097452504,
Contrato: 3010J334349 CPF: 176111724,
Contrato: 3010J312289 CPF: 008726054,
Contrato: 3010J234073 CPF: 010546994,
Contrato: 30100722015 CPF: 010767024,
Contrato: 3010J066494 CPF: 011512894,
Contrato: 3010I345591 CPF: 011664794,
Contrato: 3010J040121 CPF: 013175344,
Contrato: 3010I735299 CPF: 014470834,
Contrato: 3010J130818 CPF: 014732187,
Contrato: 3010J255480 CPF: 015595484,
Contrato: 3010I898042 CPF: 016377252,
Contrato: 3010J338982 CPF: 018305764,
Contrato: 3010J308963 CPF: 022330064,
Contrato: 3010J106312 CPF: 026945554,
Contrato: 3010J292453 CPF: 030696654,
Contrato: 3010J241008 CPF: 035839584,
Contrato: 3010J216019 CPF: 036457194,

Contrato: 3010J181842 CPF: 037324784,
Contrato: 3010J297014 CPF: 039682534,
Contrato: 3010I337995 CPF: 053426414,
Contrato: 3010J300440 CPF: 054767834,
Contrato: 3010J335350 CPF: 055492934,
Contrato: 3010J326141 CPF: 058901474,
Contrato: 30100579882 CPF: 059419254,
Contrato: 3010J302849 CPF: 059581374,
Contrato: 3010J313117 CPF: 063354144,
Contrato: 3010J302013 CPF: 064764394,
Contrato: 3010J277963 CPF: 065192344,
Contrato: 3010I312855 CPF: 066555474,
Contrato: 3010J310364 CPF: 068770694,
Contrato: 3010J194342 CPF: 070331394,
Contrato: 3010I403515 CPF: 072025484,
Contrato: 3010J198133 CPF: 073208994,
Contrato: 3010J264179 CPF: 073871937,
Contrato: 3010J203551 CPF: 074077094,
Contrato: 3010J329310 CPF: 074762784,
Contrato: 3010J291058 CPF: 076084324,
Contrato: 3010I816574 CPF: 076960244,
Contrato: 3010J334091 CPF: 077008074,
Contrato: 3010I557405 CPF: 080200454,

Contrato: 3010J160012 CPF: 080257724,
Contrato: 3010I699012 CPF: 081038814,
Contrato: 3010J262800 CPF: 082606964,
Contrato: 3010J313380 CPF: 083242014,
Contrato: 3010J298036 CPF: 088423184,
Contrato: 3010J307145 CPF: 090467304,
Contrato: 3010J213747 CPF: 092802364,
Contrato: 3010J323034 CPF: 094114074,
Contrato: 3010J324195 CPF: 094114074,
Contrato: 3010J158219 CPF: 094373884,
Contrato: 3010J230324 CPF: 096249384,
Contrato: 3010J210144 CPF: 097450194,
Contrato: 3010J317260 CPF: 097752954,
Contrato: 3010I915053 CPF: 098923674,
Contrato: 0700D291808 CPF: 099962394,
Contrato: 3010J308198 CPF: 101180064,
Contrato: 3010J194639 CPF: 101632854,
Contrato: 3010J199180 CPF: 102021104,
Contrato: 3010J193490 CPF: 102609654,
Contrato: 3010J080844 CPF: 103336524,
Contrato: 3010I865535 CPF: 103892114,
Contrato: 3010J291469 CPF: 103911354,
Contrato: 3010J108017 CPF: 104617514,

Contrato: 3010J327707 CPF: 105502174,
Contrato: 3010J225924 CPF: 105953284,
Contrato: 3010J298258 CPF: 106194504,
Contrato: 3010J287954 CPF: 107824254,
Contrato: 3010J264580 CPF: 108586174,
Contrato: 3010J072026 CPF: 108609664,
Contrato: 3010I632440 CPF: 109831694,
Contrato: 3010I734597 CPF: 110300594,
Contrato: 3010J122404 CPF: 110300594,
Contrato: 3010J292265 CPF: 110946124,
Contrato: 3010J226660 CPF: 112506604,
Contrato: 3010J329081 CPF: 113473634,
Contrato: 3010J291612 CPF: 114860474,
Contrato: 3010I696124 CPF: 117522754,
Contrato: 3010J275870 CPF: 117659064,
Contrato: 3010J270887 CPF: 117778434,
Contrato: 3010J263173 CPF: 118549614,
Contrato: 3010J310945 CPF: 121348494,
Contrato: 3010J203307 CPF: 128582514,
Contrato: 3010J311560 CPF: 129135054,
Contrato: 3010J191495 CPF: 131459554,
Contrato: 3010J334568 CPF: 131576364,
Contrato: 3010J288175 CPF: 135989084,

Contrato: 3010J288455 CPF: 135989084,
Contrato: 3010J180079 CPF: 202855074,
Contrato: 3010I720557 CPF: 425482254,
Contrato: 3010J263545 CPF: 700024664,
Contrato: 3010J104539 CPF: 700253294,
Contrato: 3010J263513 CPF: 702066524,
Contrato: 3010J141267 CPF: 703837024,
Contrato: 3010J176325 CPF: 704602794,
Contrato: 3010J172483 CPF: 704820884,
Contrato: 3010J135303 CPF: 705226064,
Contrato: 3010J240065 CPF: 711281604,
Contrato: 3010J204577 CPF: 712043064,
Contrato: 3010J258042 CPF: 712614774,
Contrato: 3010J218330 CPF: 712639614,
Contrato: 3010J333690 CPF: 715546114,
Contrato: 0700D875587 CPF: 736841801,
Contrato: 3010J304541 CPF: 854179044,
Contrato: 3010J295601 CPF: 878736484,
Contrato: 3010J332582 CPF: 929821074,
Contrato: 3010I793964 CPF: 954151814,
Contrato: 3010I682719 CPF: 965086804,
Contrato: 3010J228684 CPF: 989640541.

A operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., com registro na ANS sob o nº 36.825-3, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art. 13 da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, 
em face das tentativas sem sucesso de notificação pessoal, vem, por meio do presente Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, entrem em contato 
com esta operadora de saúde, para tratar assunto referente ao seu plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer à sede da empresa, situada na Av. Júlia Freire, 
1058, Expedicionários – João Pessoa/PB ou entrar em contato com a mesma através dos números 4020-9093 e 08002809130 (SAC). Vale destacar que o desinteresse do beneficiário no prazo acima conferido, acarretará na adoção 
das medidas previstas na legislação supramencionada. A HAPVIDA JOÃO PESSOA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.
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