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PB não registra 
hospitalização 
por Covid-19 
em 24 horas

PSB escolhe 
Pollyanna Dutra  
para disputar 
vaga ao Senado

Número de pacientes 
internados caiu 19,56% 
em apenas uma semana, 
segundo dados da SES. 
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Chapas encabeçadas por 
MDB, PSDB, Rede/Psol, 
PRTB, PL e PSTU já haviam 
definidos pré-candidatos. 
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Visita de parlamentar a Taiwan 
eleva tensão entre China e EUA

mais uma guerra?

Nancy Pelosi é pivô de crise diplomática, em que ameaças militares emergem dos dois lados. Página 16

Massacre do 
Carandiru: PL 
pode anistiar 
policiais

Equipamentos 
eram utilizados 
para fraude do 
Auxílio Brasil

Iniciativa foi aprova-
da, ontem, na Comissão 
de Segurança Pública da 
Câmara dos Deputados. 

Página 15

Em Campina Grande, 
Polícia Federal apreendeu 
computadores e celulares 
usados no crime.
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Foto: Divulgação/UFPB

Iniciativa da UFPB permite, por exemplo, que usuários localizem as áreas que apresentam melhor qualidade de vida. Página 5

Projeto reúne mapas interativos de João Pessoa

Gestor do espaço, Valtecio 
Rufino tem empreendido, 
pessoalmente, pequenas 
reformas. Agora, luta para 
ampliar o acervo, que tem 
obras raras do autor de ‘O 
Auto da Compadecida’.
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Taperoá, cidade de Ariano Suassuna, 
possui biblioteca com sete mil livros

n “Já visitei poetas como T. S. 
Eliot, Augusto dos Anjos, Walt 
Whitman hoje e pedi-lhes que me 
ensinassem um pouco mais de 
paciência e resiliência à dor. Mas 
eles ainda não me atenderam”.

Vitória Lima
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Paraibanos dão dicas de alimentação consciente e nu-
tricionista ajuda a montar cardápio saudável e prático.
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Planejamento evita o 
desperdício de alimentos

n “Excelência, nesses tempos 
sombrios, nossa gente precisa 
de muita oração e um pouco 
de alegria. (...) A volta dela, em 
seu lugar de costume, trará paz, 
mistério e alegria”.

Luiz Augusto de Paiva
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Foto:  Valtecio Rufino/Divulgação

Foto: Edson Matos

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

646.265

33.890.290

577.355.630

10.358

679.063

6.400.312
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.288.768

450.109.075 

12.350.872.042

Há dez anos o 
Brasil perdia 
o maestro 
Severino Araújo

Músico pernambucano 
esteve à frente da paraiba-
na Orquestra Tabajara por 
quase 70 anos.
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Mês da conscientização pelo fim
da violência contra a mulher

Ligue 180

NÃO SE
CALE!

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Não bastasse a recente invasão da Ucrânia pela Rússia, além de outras 
dezenas de conflitos armados - de curto, médio e longo curso e de variada 
natureza - que impossibilitam a concretização do acalentado sonho de um 
mundo em paz, tratam agora os Estados Unidos da América de afrontar os 
chineses, autorizando o desembarque, em Taiwan, da presidente da Câma-
ra dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi.

Ora, a China considera Taiwan uma extensão de seu território, e a pre-
sença de Nancy Pelosi, à revelia de entendimento diplomático anterior à vi-
sita da parlamentar, naquele departamento ou país insular, está sendo con-
siderada, pelo governo chinês, uma afronta passível de retaliação militar. 
Desavenças políticas entre potências econômicas armadas até os dentes é 
coisa muito séria, e pode não acabar muito bem.

A “invasão” de Taiwan acontece pouco dias após o presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, anunciar o assassinato, por forças especiais esta-
dunidenses, do comandante da al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, considera-
do o principal mentor dos atentados de 11 de setembro de 2001. Como sabe, 
a ação terrorista teve, como ponto alto, a destruição das torres gêmeas do 
World Trade Center, na ilha de Manhattan, em Nova York.

As relações internacionais vivem um momento de grave tensão desde 
que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu invadir a Ucrânia, por 
entender que estava na hora de seu país reagir ao cerco político, econômi-
co e militar protagonizado pelas potências signatárias da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (Otan). Jogou pesado, e o planeta inteiro sofre 
as consequências da presença russa em solo ucraniano.

Vários países-membros da OTAN, entre eles, Estados Unidos, Alemanha, 
França e Inglaterra, condenaram, peremptoriamente, o “ato impensado” da 
Rússia, e saíram em socorro da Ucrânia, seja com retaliações econômicas, 
seja com o envio de armamentos, de modo a dar ao presidente ucraniano 
Volodymyr Zelensky um mínimo de chance de fazer frente ao poderoso 
exército da outrora “pátria socialista”.

Ao que parece, a morte de Ayman al-Zawahiri e a visita de Nancy Pelo-
si são parte de um plano de Joe Biden, no sentido de se contrapor à expan-
são imperialista, que teria, como cabeças-de-ponte, a Rússia e a China. Esse 
o perigo. A história mostra que a dilatação de um núcleo de poder sofre 
represálias dos eixos econômicos que se sentem ameaçados. Ontem como 
hoje, armas não faltam, nem a vontade de brigar.

Crônica

Ontem como hoje
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

A bola
De papel, couro, plástico, pano... Es-

fera mágica de valor inquestionável, ca-
paz de criar e destruir sonhos, derru-
bar muros, fabricar sorrisos e compor 
lágrimas. Objeto ímpar, dona de uma 
força descomunal. A bola de futebol. E 
não importa a precisão do seu formato, 
que seja até mais oval que circular, po-
rém ainda capaz de rolar, girar, viajar e 
conquistar o mundo.

Do inglês “foot-ball”, cujo “foot” é pé 
e “ball” é “bola”. Por que não magia, en-
cantamento, alegria, felicidade e deze-
nas de outros sinônimos e antônimos 
também?

Paixão nacional, sonho de conquis-
ta, sobretudo pelos pés que buscam ter 
com ela infinidade. Desejo de pequenos 
corações espalhados pelos rincões. Poli-
glota ao falar uma única língua chama-
da encantamento.

E não importa o tamanho. Ao ser chu-
tada, ela ganha nova dimensão. Sim, o 
chute, o contato do matrimônio perfei-
to entre pé e objeto esférico. Tudo bem, 
a cabeça, o joelho e o calcanhar bailam 
quando colocados a chocar-se com força 
e fúria contra a bola e se tornam poesia, 
arte. Definitivamente não se banaliza!

O instante da explosão do encontro 
entre o corpo humano e a bola é como 
uma recriação da existência. Deus sabe 
o que faz. Não é apenas um jogo, mas 
jamais deve se transformar em guerra.

O melhor é jogar bola. O correr e dis-
putá-la, criar jogadas, dividi-la, escorre-
gar em meio à lama, à poeira, na grama 
irregular ou tapete, campos desnivela-
dos de várzea, com peito aberto, sem 

camisa, cabelo ao vento. Pés protegidos 
ou não pelo requinte de uma chuteira, 
meião e caneleira.

E ir até próximo ao gol, sentir a sen-
sação da vitória. Pode ser a defesa me-
morável. Instantes gravados na memória 
do garoto. Infalível remédio para quem 
é apresentado à senhora bola desde pe-
queno. Sim, sentir-se um craque, incor-
porar o ídolo, comemorar com os com-
panheiros de time.

Mágica sem varinha, a bola é um so-
nho a ser chamada de você e com intimi-
dade colocá-la em repouso numa rede. E 
mais uma vez voltar a correr, pular, es-
corregar para dominá-la. Até o apito fi-
nal, para descanso da bola.

Por sugestão de amigos, admiradores e, 
sobretudo, dos que se envaidecem da iden-
tidade, das distinções e vocações da Paraí-
ba de todos os tempos,  o fotógrafo Antô-
nio David se dispôs a selecionar e reunir 
em álbum tudo ou quase tudo do que sur-
ge e ressurge da saga do vaqueiro na me-
mória ufanista nordestina. Guardo, de al-
gum tempo, duas ou três dessas fotos, e 
nunca pude deixar de revê-las. Cada vez 
descubro e redescubro, como se fosse a pri-
meira. Ora é a paisagem, noutra a fúria de 
tudo, do boi, do vaqueiro inteiro desde a 
tempestade do rosto aos ímpetos de agi-
lidade e força dos braços, das pernas, dos 
seus tentáculos reagindo à galharia seca e 
à quebradeira. Por piedoso que possa ser o 
olhar em favor do animal, termina rendi-
do ao espetáculo brutal que tentamos su-
blimar no trato civilizado da vida. Trato 
que nos deixa aguçados de apetite e fome 
na hora do grelhado. 

Com uma das fotos de encanto supe-
rior ao descritivo, apelei, em texto de al-
guns meses, para “o óleo de cores sobre 
tela que lembra Frans Post, tão exuberan-
te de luz e de força quanto muitas que os 
pintores holandeses deixaram, nos meados 
do 1600.  David agora neste século exage-
radamente fotográfico”.

Por que vaqueiros? Por representar a 
região onde nasceu o país. O país da Bah-
ia para cima tendo como ponto mais equi-
distante a Paraíba. Não teria sido por ou-
tra que Assis Chateaubriand simbolizava 
as vantagens da impetuosidade ou desas-
sombro do seu destino a essa figura cen-
tral do ciclo pastoril do Brasil-Nordeste. 
Embaixador, encenou apresentar-se à ra-
inha da Inglaterra nas mesmas véstias de 
couro do cowboy nordestino. 

E recorrendo a Cascudo leio este acha-
do: “Na criação do gado, a lida unificou os 
homens ricos e pobres. Os donos e os es-
cravos na mesma linha tenaz de coragem 
e de batalha. Não pode haver diferencia-
ção específica nas missões de dar cam-
po, para o moço branco e o negro escravo. 
São dois vaqueiros. Vestem a mesma vés-

tia de couro. Encontraram o mesmo peri-
go, o mesmo carrascal (...) vão os dois, pa-
trão e servo, para a mesma batalha, lado a 
lado, ao encontro do mesmo fim, com dis-
posições idênticas e nas veias a mesma he-
rança orgulhosa de vaqueiro e de cavalo 
sem derrotas”.

É como vê um homem de linhagem cer-
tamente senhorial. Num dos meus velhos 
escritos restritos à freguesia, com os olhos 
no chão, achei que essa camaradagem en-
tre senhor e servo sertanejos se devia à 
meia no algodão. Se a terra não era dividi-
da, já não se dava o mesmo com o plantio 
histórico do algodão. Limpando, plantan-
do e tratando, o escravo ou servo, nas ver-
sões de sempre, ganhava a meia. As rela-
ções sociais não se extremavam como no 
plantio da cana na zona brejeira. Tanto as-
sim que, chegando com um Rolim depu-
tado em sua fazenda de Cajazeiras, os vi, 
fazendeiro e vaqueiro ou camponês se tra-
tarem à distância. Os moradores sentados 
estavam e sentados ficaram: “Bom dia, vo-
cês / Bom dia, Epitácio”. Meu pai, modes-
to dono de uma engenhoca de rapadura, 
era tratado de major. 

Mais do que álbum feito para os olhos, 
esse dos Vaqueiros é a sagração de uma 
memória, de um povo nas cores vivas de 
suas lutas presentes e mais remotas. 

Vaqueiros 
Gonzaga Rodrigues

gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
Crônica
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“Foi um  
erro grave”

está de  
volta à base   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Com Pollyanna, sertão se une ao  
litoral e ao agreste na ChaPa de João 

mais visibilidade na PolítiCa 

atentos à Figura do viCe 

na antessala da PresidênCia    

Seja como candidatas a vice seja como candi-
datas a senadora, as mulheres têm ganhado 
visibilidade. E o fato de que elas formam a 
maioria do eleitorado do país, só potencializa a 
busca dos partidos por candidaturas femininas 
para chapas majoritárias. Há que se dizer que 
Mara Gabrilli, que é cadeirante, traz uma pauta 
relevante para a campanha de Simone Tebet: 
políticas para pessoas com deficiência.  

A maioria dos eleitores brasileiros afirmou, 
em pesquisa do Datafolha de 2018, que avalia 
também a figura do vice na hora de definir o 
seu voto numa eleição: à época, 70% respon-
deram isso. Embora a pesquisa seja um retrato 
daquela eleição, especialistas consideram que 
esse cenário não se alterou, significativamente, 
após quatro anos.  

Um fator que faz com que o eleitor esteja atento 
ao candidato a vice tem relação com a possibi-
lidade de ele assumir a Presidência, na hipótese 
de o titular ficar em impedimento. Após o período 
de redemocratização do país, três vices assumi-
ram em definitivo: José Sarney, após a morte de 
Tancredo Neves; Itamar Franco, após o impeach-
ment de Fernando Collor, e Michel Temer, após 
o impeachment de Dilma Rousseff.   

Após deixar a base 
governista para tentar 
viabilizar candidatu-
ra ao governo, a vi-
ce-governadora Lígia 
Feliciano (PDT) está 
de volta – a direção na-
cional do PDT barrou a 
postulação dela após 
a saída do deputado 
Damião Feliciano da 
legenda. “Essa rea-
proximação política 
foi possível porque 
sempre mantivemos o 
respeito e o diálogo”, 
explicou o governador 
João Azevêdo (PSB). 

Presidente nacional do 
PSB, Carlos Siqueira 
avaliou como “um erro 
grave” do PT ter optado 
pelo apoio formal à 
candidatura de Vene-
ziano Vital do Rêgo. 
“Acho que foi um erro 
do presidente Lula ter 
feito a opção pelo pa-
lanque mais fraco, por-
que o nosso é muito 
mais forte [em termos 
de representatividade 
e de aliados]”, disse. 
Siqueira, porém, reafir-
mou o apoio do PSB à 
candidatura do petista.   

Com a escolha de Pollyanna Dutra como can-
didata a senadora, o grupo governista contem-
plou, geograficamente, três regiões de grande 
densidade eleitoral: João Pessoa e o Litoral, por 
extensão, com João Azevêdo; Campina Grande 
e o Agreste, com Lucas Ribeiro, e o Sertão, com 
a deputada estadual. “A sua experiência como 
parlamentar atuante na ALPB já nos diz muito 
sobre sua competência. Assim como nós, Pollyan-
na sabe o que é cuidar das pessoas”, escreveu 
o governador nas redes sociais. 

Com Pontuação PíFia nas Pesquisas,  
Candidaturas de terCeira via miram  
no voto Feminino Para se viabilizar  

É fato que os chamados candi-
datos de terceira via à Presidên-
cia da República não alcança-
ram a meta à qual se impuseram 
e para a qual foram talhados 
por seus partidos: somar 
apoios expressivos que 
pudessem lhes dar uma 
perspectiva de segun-
do turno, nas eleições 
2022. É no período de 
pré-campanha que as 
candidaturas precisam 
se viabilizar, eleitoralmente, e daí então mostrar fô-
lego para seguir em frente. Não foi o caso da terceira 
via. Entre os partidos de maior envergadura e repre-
sentatividade, nenhum dos nomes que se mantêm na 
disputa pelo Palácio do Planalto conseguiu ameaçar 
a polarização que se estabeleceu entre as candidatu-
ras de Lula (PT) e Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) 
não consegue chegar sequer aos 10 dígitos, enquanto 
que a neófita – em campanhas presidenciais – Simo-
ne Tebet (foto, do MDB) não ultrapassa os 2%. Agora, 
acertadamente, ambas as candidaturas se agarram 
a um nicho do eleitorado: o voto feminino. Tebet, após 
cortejar Tasso Jereissati (PSDB), formou chapa 100% 
feminina, com a tucana Mara Gabrilli. Ciro Gomes, 
à falta de alianças, tenta uma solução caseira: Leila 
do Vôlei, cuja preferência pessoal, porém, é disputar 
o governo do Distrito Federal.        

Entidades defendem o livre  jornalismo e o respeito aos resultados eleitorais

Associações divulgam nota 
em apoio à Justiça Eleitoral 

pela democracia e liberdade de imprensa

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

n 

Texto reafirma 
o compromisso 
“com o Estado 
de Direito e as 
decisões soberanas 
das eleições, 
referendadas por 
uma Justiça Eleitoral 
cuja atuação tem 
sido reconhecida 
internacionalmente”

O projeto Radiotelescópio 
Bingo realiza hoje uma cole-
tiva de imprensa para anun-
ciar a publicação de sete arti-
gos científicos na prestigiosa 
revista Astronomy & As-
trophysics. A coletiva será 
transmitida a partir das 11h 
na plataforma Zoom através 
do link: bit.ly/bingotelesco-
pio e poderá ser acompanha-
da ao vivo através do canal 
do Radiotelescópio Bingo no 
Youtube.

Essas publicações são um 
marco na ciência do Brasil e 
representam a consolidação 
e respaldo do projeto Bingo 
junto a comunidade científi-
ca internacional.

A coletiva de impren-
sa terá transmissão aberta. 
Na ocasião, os artigos serão 
anunciados pelo professor 
Élcio Abdalla (USP), coorde-
nador geral do projeto Bingo, 
em conferência voltada para 
o público geral, em seguida 
ocorrerá a sessão de pergun-
tas e respostas. Além do coor-
denador geral, também esta-
rão presentes nesse evento 
os professores Alex Wuens-
che (Inpe), vice-coordenador 

Projeto Radiotelescópio Bingo se consolida
na comunidade científica internacional

do projeto, Amílcar Rabelo 
(UFCG), coordenador do pro-
jeto na Paraíba, Luciano Ba-
rosi (UFCG), coordenador do 
projeto na Paraíba, e Rubens 
Freire (UFPB), secretário de 
Ciência e  tecnologia do Esta-
do da Paraíba.

O Bingo é um projeto cien-
tífico internacional, liderado 
pelo Brasil, para a constru-
ção de um radiotelescópio no 
município de Aguiar, no Ser-
tão da Paraíba. Esse telescópio 
tem o objetivo de estudar cos-
mologia e astrofísica usando 
a faixa de rádio, inaugurando 

uma nova janela de observa-
ções do nosso Universo. Com 
esse ambicioso projeto, espe-
ramos desvendar algumas 
questões em aberto na cos-
mologia e astrofísica, como as 
questões envolvendo energia 
escura e matéria escura.

Com liderança do Brasil 
e tecnologia predominante-
mente nacional (USP, Inpe e 
UFCG), esse telescópio repre-
senta um importante projeto 
para a ciência brasileira que 
queremos compartilhar.

O Bingo é uma colabora-
ção internacional liderada 

pelo Brasil com fundamental 
participação da China, além 
de Reino Unido, França, Itália, 
Espanha, Alemanha e outros.

Acesse o QR Code 
acima para assistir à 

coletiva a partir das 11h

Acesse o QR Code 
acima para ler a nota 

na íntegra

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) recebeu, 
ontem, uma equipe da Fun-
dação Oswaldo Cruz - Fio-
cruz, que foi recepcionada 
pelo reitor Valdiney Gouveia, 
pelos diretores dos Centros 
de Educação e de Ciências 
Humanas, Letras e Artes e 
pelos diretores da Escola téc-
nica de Saúde da UFPB. O 
grupo da Fiocruz integra o 
projeto Pela Reconquista das 
Altas Coberturas Vacinais 
(PRCV).

O reitor Valdiney Gou-
veia ponderou que tem ha-
vido uma redução da imuni-
zação em todo o mundo e é 
importante elevar novamen-
te os índices. “A pandemia, o 
isolamento social em muito 
contribuiu com essa ausên-
cia das pessoas nos postos 
para se vacinar, provavel-
mente com medo do contato 

pessoal, e a gente precisa res-
gatar o índice elevado que o 
Brasil e o mundo tinham de 
cobertura vacinal e que hoje 
caiu bastante”, disse o rei-
tor. Para isso, segundo ele, é 
preciso promover ações nas 
mais diversas áreas e con-
tribuir com ações extensio-
nistas e de ensino, de for-
ma a estimular a vacinação. 
Contudo, ressaltou o reitor, a 
UFPB tem envergadura para 
também contribuir com pes-
quisas científicas.

Maria de Lurdes Sousa 
Maia, gerente da Assessoria 
Clínica do Instituto de tec-
nologia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos/Fiocruz) e 
coordenadora geral do proje-
to, falou sobre o encontro: “A 
reunião com o reitor e os coor-
denadores dos centros das 
áreas de ciências humanas, 
CCSA, CCHLA, CE e EtS, 

possibilitou uma discussão 
rica e bastante oportuna so-
bre a importância de recupe-
rarmos as taxas de cobertura 
vacinal e o papel fundamen-
tal da universidade assumin-
do protagonismo conforme 
desejo do reitor Valdiney 
Gouveia. Hoje o Brasil tem 
pela frente grandes desafios e, 
sem dúvida, é fundamental a 
colaboração de todos os seto-
res da sociedade para promo-
ver ações sinérgicas e coor-
denadas nas mais diversas 
áreas. Precisamos falar sobre 
vacinas e vacinação. Precisa-
mos reconquistar altas taxas 
de cobertura. Precisamos mo-
bilizar, precisamos dialogar 
com toda a sociedade e hoje 
vimos na fala de todos os pre-
sentes que este é um tema ab-
solutamente fundamental. As 
ciências humanas têm muito 
a contribuir para a saúde pú-

blica brasileira”, disse. 
Para a diretora do Centro 

de Educação da UFPB, Pro-
fa. Adriana Diniz, a ideia é 
disseminar a importância e 
a necessidade de ampliar a 
cobertura vacinal. “São 20 
tipos de doenças diferentes, 
constata-se a diminuição da 
cobertura vacinal no Brasil 
como um todo e eles vêm pe-
dir à UFPB um engajamen-
to ativo, em uma parceria, 
no sentido de levar essa in-
formação para a sociedade, 
no sentido de comunicar, de 
educar, para que a gente pos-
sa contribuir na elevação da 
cobertura vacinal. O Centro 
de Educação se engaja nesse 
tipo de mobilização porque a 
gente entende que a Univer-
sidade é a casa da ciência, da 
educação e da comunicação, 
então é seu papel social”, dis-
se a docente.

Equipe da Fiocruz discute cobertura vacinal
na ufpb

n 

Com esse 
ambicioso 
projeto, é 
esperado se 
desvendar 
algumas 
questões na 
cosmologia e 
astrofísica

O Bingo é um projeto para a construção de um radiotelescópio em Aguiar, na PB

Foto: Divulgação

A Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e te-
levisão (Abert), a Associação 
Nacional de Editores de Re-
vistas (Aner) e a Associação 
Nacional de Jornais (ANJ) di-
vulgaram ontem uma nota 
conjunta em defesa da demo-
cracia e da liberdade de im-
prensa. O objetivo do texto é 
reafirmar a importância de 
combater a desinformação e 
reforçar o compromisso das 
instituições referidas “com o 
Estado de Direito e as deci-
sões soberanas das eleições, 
referendadas por uma Justi-
ça Eleitoral cuja atuação tem 
sido reconhecida internacio-
nalmente.”

O texto foi divulgado em 
sincronia pelas três identida-

des, que ressaltam a impor-
tância da atividade ampla e 
independente da imprensa 
no combate à desinforma-
ção. As associações defen-
dem que o livre exercício do 
jornalismo e o respeito aos 
resultados eleitorais são fun-
damentais para exercer a de-
mocracia.

De acordo com a nota, a 
democracia e a liberdade de 
imprensa estão diretamente 
vinculadas, e precisam uma 
da outra para o pleno exercí-
cio, negativamente afetado 
pela desinformação. Nesse 
contexto, faz parte do dever 
do jornalismo apresentar in-
formações com honestidade 
e clareza, para garantir ao 
povo conhecimento para a 

formação de opinião. “Ape-
nas em ambientes de liber-
dade política, de solidez das 
instituições e de pleno res-
peito à Constituição a missão 
jornalística pode ser levada 
aos brasileiros com a abran-
gência e transparência que as 
democracias exigem”, escre-
vem as associações.
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Benefício terá o valor dobrado por causa da emenda constitucional que elevou benefícios sociais até dezembro

Auxílio Gás será de R$ 110 este mês
Caixa informa

Wellton Máximo 

Agência Brasil

Cerca de 5,6 milhões de 
famílias receberão R$ 110 de 
Auxílio Gás este mês, anun-
ciou ontem a Caixa Econô-
mica Federal. Até dezembro, 
o benefício terá o valor dobra-
do por causa da emenda cons-
titucional que elevou benefí-
cios sociais.

O pagamento ocorrerá de 9 
a 22 do corrente mês, com base 
no dígito final do Número de 
Inscrição Social (NIS). As datas 
são as mesmas datas das parce-
las do Auxílio Brasil, que teve o 
calendário de pagamento deste 
mês antecipado.

Tradicionalmente, os dois 
benefícios são pagos nos últi-
mos 10 dias úteis do mês, sendo 
que o Auxílio Gás é bimestral, 
pago a cada dois meses. Origi-
nalmente, a parcela de agosto 
seria paga entre os dias 18 e 31, 
mas foi antecipada.

Com a emenda constitucio-
nal que elevou benefícios so-
ciais, o Auxílio Gás teve o valor 
dobrado, equivalendo a 100% 
do valor médio do botijão de 13 
quilos nas parcelas de agosto, 
outubro e dezembro. Em 2023, 
o benefício voltará a valer me-
tade do preço médio do botijão.

Cálculo
Para calcular o benefício, a 

Caixa Econômica Federal ba-

seia-se nas pesquisas da Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), que até o décimo dia 
útil de cada mês divulga o pre-
ço médio dos seis meses ante-
riores do botijão de 13 quilos de 
gás liquefeito de petróleo (GLP). 
Dessa forma, a cada dois meses, 
o benefício muda de valor.

O Auxílio Gás totalizou R$ 
52 em janeiro, R$ 51 em abril e 
R$ 53 em junho, quando equi-
valia a 50% do preço médio do 
botijão. Tradicionalmente, o be-

nefício é pago a cada dois me-
ses, mas a parcela de feverei-
ro foi antecipada para janeiro.

Duração
Com duração prevista de 

cinco anos, o programa bene-
ficiará 5,6 milhões de famílias, 
até o fim de 2026, com o paga-
mento de 50% do preço médio 
do botijão de 13 quilos a cada 
dois meses (100% de agosto a 
dezembro). Para este ano, o Au-
xílio Gás tinha orçamento de 
R$ 1,9 bilhão, mas a verba su-

biu para R$ 2,95 bilhões com a 
emenda constitucional.

Só pode fazer parte do pro-
grama quem está incluído no 
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Fe-
deral (CadÚnico) e tenha pelo 
menos um membro da família 
que receba o Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC). A lei 
que criou o programa definiu 
que a mulher responsável pela 
família terá preferência, assim 
como mulheres vítimas de vio-
lência doméstica.

Caixa Tem
O Auxílio Gás é pago com 

os mesmos cartões e as mes-
mas senhas do Auxílio Brasil, 
podendo ser sacado em lotéri-
cas, terminais de autoatendi-
mento e correspondentes ban-
cários Caixa Aqui. O benefício 
também pode ser depositado 
nas contas poupança digitais, 
criadas para o pagamento do 
Auxílio Emergencial em 2020, e 
movimentado por meio do apli-
cativo Caixa Tem.

O beneficiário precisa ficar 

atento. Caso não saque o Au-
xílio Gás em 120 dias após a 
data do pagamento, o dinhei-
ro volta para a conta do gover-
no. Quem tiver dúvidas sobre 
a situação do benefício pode 
fazer uma consulta nos aplica-
tivos Caixa Tem e Auxílio Bra-
sil ou ligar para a central de 
atendimento da Caixa, no nú-
mero 111. Caso tenha dúvidas 
sobre o cadastro ou sobre o pa-
gamento, o cidadão pode ligar 
para o Ministério da Cidada-
nia, no telefone 121.

Com duração de cinco anos, o programa beneficiará 5,6 milhões até o fim de 2026, com o pagamento de 50% do preço médio do botijão
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As federações de futebol 
de Argentina, Chile, Paraguai 
e Uruguai oficializaram, em 
cerimônia realizada ontem, 
uma candidatura conjunta 
para sediar a Copa do Mun-
do de 2030, quando o evento 
completará 100 anos de sua 
criação. O lançamento foi rea-
lizado no Estádio Centená-
rio de Montevidéu, palco da 
maioria dos jogos do primeiro 
mundial da história, em 1930, 
inclusive das semifinais e da 
final, vencida pelos anfitriões 
diante da seleção argentina.

Autoridades políticas e es-
portivas foram recepcionadas 
no lendário estádio pelo pre-
sidente uruguaio Luis Lacalle 
Pou. Reunidos, eles concreti-
zaram uma candidatura que 

vem sendo planejada desde 
2017. Inicialmente, a união era 
apenas entre Argentina e Uru-
guai, mas Chile e Paraguai 
se juntaram ao bloco, com o 
apoio da Conmebol.

“Este é o sonho de um con-
tinente. A América do Sul en-
tende que o futebol tem que 
reconhecer e não disputar, 
porque vão haver mais mun-
diais, porém é apenas uma vez 
que se completa 100 anos. Em 
uma ocasião como essa, é pre-
ciso voltar para casa”, afirmou 
o presidente da Conmebol, 
Alejandro Domínguez, em co-
letiva de imprensa. ”Acredi-
tamos que o motivo seja mais 
que o suficiente para que a Fifa 
aceite esta como uma só can-
didatura”.

Depois da estreia no Uru-
guai, a Copa do Mundo teve 

mais quatro edições na Amé-
rica do Sul, duas delas no Bra-
sil (1950 e 2014), uma no Chi-
le (1962) e uma na Argentina 
(1978). Entre os países da can-
didatura conjunta, o Paraguai 
é o único que jamais recebeu o 
evento em seus estádios.

A Fifa espera definir a 
sede da Copa de 2030 até 
2024, e a proposta sul-ame-
ricana deve ter concorrência. 
Em junho de 2021, Portugal 
e Espanha também se lança-
ram juntos em uma tentati-
va de sediar a edição cente-
nária. Reino Unido e Irlanda 
cogitaram entrar na briga, 
mas desistiram do lançamen-
to. Também foram especula-
das propostas de países como 
Marrocos e Israel.

Depois da Copa do Ca-
tar, em novembro deste ano, 

Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai lançam 
candidatura única para Copa do Mundo de 2030

futebol

Agência Estado n 

O lançamento 
foi realizado 
no Estádio 
Centenário de 
Montevidéu, 
palco da maioria 
dos jogos do 
primeiro mundial 
da história, 
em 1930

a edição de 2026 será realiza-
da conjuntamente por Méxi-
co, Canadá e Estados Unidos. 
Marrocos concorreu com o 
bloco norte-americano na vo-
tação realizada em 2018 e teve 
32% dos votos contra 66% dos 
vencedores.

O Uninassau – Centro Uni-
versitário Maurício de Nas-
sau João Pessoa realizará, na 
quarta-feira (17), às 19h, o wor-
kshop gratuito “Conexão com 
a Empregabilidade”. Na pro-
gramação, serão abordadas as 
temáticas “O que o Mercado 
espera de você”, “Stress tecno-
lógico e o valor da educação” 
e “Dicas preciosas para con-
seguir e/ou manter seu traba-
lho”. Para se inscrever na ini-
ciativa, acesse o site https://
extensao.uninassau.edu.br.

Segundo o coordenador 
do curso de Administração 
da Instituição, Sérgio Fer-
reira, o intuito do evento é 
promover um debate sobre 
o atual mercado de trabalho, 
além de oferecer dicas e ideias 
que possam melhorar a per-
formance dos participantes. 
A atividade também trará in-
sights para que os participan-
tes possam aprimorar suas 
perspectivas sobre determi-
nados comportamentos do 
mercado atual. 

“Com a alta do desemprego 
no Brasil, vimos uma demanda 
crescente do público em busca 
de trabalho, assim como desen-
volver habilidades que possam 
aprimorar suas atribuições. 
Com esse contexto em men-
te, no nosso encontro, segui-
remos um roteiro voltado es-
pecificamente para este nicho, 
trazendo temas importantes 
para o cenário atual e noções 
de comportamento essenciais 
para atuar em cada profissão”, 
pontuou Sérgio Ferreira.

Uninassau João Pessoa realiza workshop 
gratuito e debaterá o mercado de trabalho

“Conexão Com a empregabilidade”

Para se inscrever no 
workshop, o interessado deve 
acessar o site através do QR 

Code acima

Ser mulher não é uma 
tarefa fácil, principalmen-
te no Brasil. Silenciadas, 
reduzidas, violentadas e 
mortas diariamente, as 
mulheres sofrem por con-
ta de uma cultura em que 
a figura masculina se apre-
senta como superior, de-
tentor dos direitos e ocu-
pando os espaços de poder 
e decisão. Ano após ano, a 
luta das mulheres avança 
na busca pela equidade de 
gênero em todos os aportes 
da sociedade. 

No entanto, ainda há 
muito para ser feito na ten-
tativa de evitar que as mu-
lheres tenham medo diu-
turnamente para viver. 
Para a psicóloga e filósofa 
Valeska Zanello, a educa-
ção é o caminho para que 
o Brasil do futuro seja cada 
vez menos machista e mi-
sógino.

“É possível que a gen-
te transforme a sociedade. 
E para isso, a gente preci-
sa levar a sério a educação 
não só como um local de 
informação, mas de for-
mação de futuros cidadãos. 
Então é muito importante 
que a gente retome a edu-
cação como um projeto po-
lítico, como projeto de ci-
dadania e como projeto de 
garantia da construção de 
uma verdadeira democra-
cia. Enfrentando, de frente, 
o racismo e o sexismo, isso 
é fundamental. Se a gente 
não passar isso a limpo, di-
ficilmente teremos uma so-
ciedade democrática e me-

lhor daqui a alguns anos”, 
afirmou Valeska Zanello.

A filósofa lembrou que 
os homens são formados, 
em uma sociedade machis-
ta e misógina que forma 
os meninos, desde os pri-
meiros anos de vida. Para 
estes, a posição hierárqui-
ca superior às mulheres 
é dada de forma natural, 
além de objetificar as mu-
lheres e seus corpos.

“Da mesma maneira 
que a gente não nasce mu-
lher, a gente se torna, os ho-
mens também não nascem 
homem. O que ficou evi-
dente é o quanto a objetifi-
cação sexual é a principal 
emocionalidade interpela-
da nos homens. O que eles 
aprendem é uma forma de 
relação marcada pela hie-
rarquia e pela subjugação 
das mulheres, ou seja, a 
transformação das mulhe-
res em coisas ou pedaços 
de coisas. É muito difícil 
desconstruir essa objetifi-
cação e para isso precisa-
mos da educação. A gen-
te precisa pensar o quanto 
essa masculinidade está 
adoecida e o quanto isso 
que é aprendido no tornar-
se homem impacta em vá-
rias esferas, não só na rela-
ção com mulheres, mas na 
política e discussão de te-
mas fundamentais”, rela-
tou a filósofa.

Observando o compor-
tamento geral da popula-
ção, a filósofa observa que 
a construção do futuro me-
lhor para mulheres passa 
também pelo letramento 
da população em geral so-
bre as questões de gênero. 

Educação diminui o 
machismo e misoginia

na soCiedade

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

 Preço
O Auxílio Gás totalizou 

R$ 52 em janeiro, R$ 
51 em abril e R$ 53 em 

junho, quando equivalia 
a 50% do preço médio 

do botijão
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Plataforma tem por objetivo divulgar as ações da pesquisa e informações sobre a capital paraibana

Projeto lança mapas interativos de JP
iniciativa na ufpb

O projeto de extensão Peda-
gogia Urbana da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) lan-
çou uma plataforma com ma-
pas interativos de João Pessoa. 
O objetivo da ferramenta é di-
vulgar as ações do projeto e 
disponibilizar informações de 
João Pessoa em mapas.

“No futuro, creio que no pró-
ximo semestre, iremos abrir um 
link para o usuário oferecer in-
formações da cidade. Mas esta-
mos organizando metodologia 
de rotina e checagem ainda”, es-
clarece a coordenadora do pro-
jeto de extensão Andréa Porto, 
também professora e pesquisa-
dora da UFPB.

Ela explica que os primeiros 
mapas interativos foram reali-
zados a partir de informações 
existentes nas instituições do 
Governo Federal, de dados co-
munitários e de pesquisas exe-
cutadas no âmbito da UFPB.

“Eles evidenciam áreas da 
cidade que precisam de mais 
investimentos e servem não só 
para informar a população so-
bre a realidade de João Pessoa, 
mas também para orientar o po-
der público municipal para te-
mas e áreas que deveriam ser 
prioritários nos projetos de in-
vestimento e reestruturação ur-
bana”, afirma a docente, que 
também é integrante do Núcleo 
de Políticas Públicas e Desenvol-
vimento Sustentável da UFPB.

Em um dos mapas interati-
vos, é possível verificar, através 
das cores, as áreas que ofertam 

uma melhor qualidade de vida 
e aquelas que oferecem as pio-
res condições. Em outro mapa, 
constatam-se os trechos de rios 
poluídos, regiões que foram des-
matadas na última década para 
dar lugar a empreendimentos 
que beneficiam pequenos gru-
pos econômicos da cidade, além 
de áreas de risco por tipo e nível 
de vulnerabilidade.

“Ao clicar nos polígonos, ob-
têm-se orientações dadas pelo 
Serviço Geológico do Brasil para 
a gestão municipal. O usuário 
tira suas próprias conclusões”, 
pontua Andréa Porto.

A equipe do projeto de ex-
tensão sugere que, para uma 
melhor navegação e compre-
ensão, o usuário faça cliques 
em cima dos mapas interativos, 

para obter informações detalha-
das. Conforme a professora, os 
mapas são um mecanismo de 
defesa, transparência e acesso à 
informação. Sua criação envolve 
pesquisa, ação e arte. Trazem co-
nhecimento, informações do co-
tidiano e muita cultura.

Para os colaboradores do 
projeto de extensão, a leitura 
da realidade proporcionada 
por dados geoespaciais é fun-
damental para mobilizar inte-
ligência coletiva para promo-
ver ações de reparação histórica 
para comunidades, para fomen-
tar movimentos de vizinhan-
ças para melhorar as condições 
de habitabilidade, mais infraes-
trutura, equipamentos comuni-
tários e serviços para atender às 
necessidades diárias.

Além disso, a compreen-
são do cotidiano por meio des-
ses dados georreferenciados é 
imprescindível para catalisar 
oportunidades de negócios para 
comunidades e pequenos em-
preendedores e fazer incidên-
cia política em temas prioritá-
rios. Atualmente, a equipe está 
trabalhando com os temas mo-
bilidade urbana e desmatamen-
to em suas ações.

“Um bom mapa é indispen-
sável na hora de fazer escolhas 
para a nossa cidade, para garan-
tir o controle social, a participa-
ção da sociedade civil na for-
mulação e monitoramento de 
políticas públicas diversas e de-
finir as nossas ações “, garante 
Andréa Porto.

Primeiros mapas interativos do projeto foram desenvolvidos com base em informações de órgãos do Governo Federal, de dados comunitários e de pesquisas executadas pela própria UFPB

Visualização
Em um dos mapas 

interativos, é possível 
verificar, através das 

cores, as áreas de João 
Pessoa que ofertam 

uma melhor qualidade 
de vida e aquelas que 

oferecem as piores 
condições

Para melhorar as for-
mas de viver em João Pes-
soa, através de ações de pro-
jetos de extensão da UFPB, 
a iniciativa reúne também 
vizinhanças, comunidades, 
ONGs, empresas, grupos 
de pesquisa e de extensão, 
artistas, ativistas e profes-
sores, porque acredita que, 
bem-informados e engaja-
dos, as pessoas podem cata-
lisar e desenvolver projetos 
que melhorem a qualidade 
de vida e fortaleçam as co-
munidades.

Os achados de pesqui-
sa do projeto de extensão 
da UFPB indicam que João 
Pessoa é um centro regio-
nal do Nordeste brasileiro 
que se conecta diretamen-
te com a metrópole do Reci-
fe e, embora não seja consi-
derada uma metrópole, foi o 
principal centro urbano da 
Região Metropolitana mais 
desigual do país em 2020, 
de acordo com pesquisado-
res do Observatório das Me-
trópoles.

No entanto, tem uma clas-
se média com melhores con-
dições de vida que Natal, no 
Rio Grande do Norte, e em 
Maceió, em Alagoas, confor-
me pesquisa sobre tipologia 
intraurbana de 2017, do Ins-

Melhoria da qualidade de vida e 
fortalecimento das comunidades

Mapas contribuem para entender melhor o perfil da região

tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

O projeto de extensão Pe-
dagogia Urbana está entrando 
no seu quinto ciclo. Ao longo 
desses anos, foram realizadas 
diferentes ações em João Pes-
soa, na esfera do espaço urba-
no, rendendo inúmeras pu-
blicações científicas, entre as 
quais a de cicloturismo.

Manter a sinalização viá-
ria em dia nas ruas da cidade 
é mais uma das medidas que a 
Prefeitura de João Pessoa pro-
move para manter a seguran-
ça no trânsito para população. 
E é com este objetivo, que a Su-
perintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob-JP) 
trabalha diariamente, não ape-
nas pela implantação de novas 
placas, mas também, pela ma-
nutenção das que estão desgas-
tadas e precisam ser renovadas.

De acordo com a Divisão 
do Sistema Viário (DSV/Se-
mob-JP), apenas nos últimos 
dois dias, foram retiradas das 
vias 60 placas de sinalização 
que apresentavam falhas e ne-

cessitavam de revitalização 
devido ao tempo de uso ou 
por ações de vandalismo. To-
das elas foram revitalizadas 
na manhã de ontem e recebe-
rão nova adesivagem para que 
voltem a ser usadas nos logra-
douros públicos.

De acordo com Expedito 
Leite Filho, superintendente 
de Mobilidade da capital, o re-
aproveitamento destas placas 
reduz os gastos com aquisi-
ção de novas. “Aqui mesmo na 
nossa sede, através do traba-
lho de recuperação feito pela 
nossa equipe de excelência da 
DSV, conseguimos revitalizar 
as placas e economizamos com 
a compra de novas, já que ape-

Placas de trânsito desgastadas são retiradas para revitalização
em joão pessoa

Em dois dias, 60 placas danificadas foram para revitalização

Foto: Secom JP

nas uma destas, custaria em tor-
no de R$ 180”, explica o superin-
tendente da Semob-JP. 

Pablo Fragoso, chefe da 
DSV/Semob-JP, afirma que o 
processo de revitalização é rá-
pido e feito através de uma má-
quina de plotagem. “Com a im-
pressão dos adesivos, fazemos o 
corte e colocamos a nova roupa-
gem na placa, logo em seguida, 
ela já está pronta para ser reins-
talada para sinalizar o trânsito 
para todos”.

A Semob-JP disponibiliza à 
população canais de comunica-
ção para que em caso de obser-
vação de placas que necessitem 
ser trocadas, a demanda pos-
sa ser enviada ao órgão. Basta 
acessar o site servicos.semob-
jp.pb.gov.br, clicar em “Fale Co-
nosco” e protocolar a solicitação.

Duração
O projeto de 

extensão Pedagogia 
Urbana da UFPB 

está entrando no seu 
quinto ciclo

Fotos: Divulgação UFPB

“Conseguimos 
revitalizar 
as placas e 
economizamos 
com a compra 
de novas

Expedito Leite

Imagem: Divulgação UFPB
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Pela primeira vez desde a alta de casos da doença, estado passa 24 horas sem novas hospitalizações de pacientes

PB não registra novas internações 
covid-19

Ana Flávia Nóbrega 

anaflavianobreg@gmal.com

No mês de aniversário da 
cidade de João Pessoa, a popu-
lação passa a contar com um 
serviço de urgência odontoló-
gica 24 horas. Isso acontece com 
a inauguração do Centro de 
Especialidades Odontológicas 
(CEO) de Mangabeira, na ma-
nhã de ontem, pelo prefeito Cí-
cero Lucena. Na ocasião ainda 
foi lançado o projeto “Cuidan-
do da Saúde do Trabalhador”.

“Não existe na iniciativa 
privada uma clínica de emer-
gência 24 horas. A Prefeitura de 
João Pessoa está fazendo isso. 
O CEO garante também aten-
dimento completo em três tur-
nos, beneficiando aqueles que 
trabalham durante o dia”, afir-
mou o prefeito.

Nos CEOs são ofertados 
serviços de odontopediatria, 
cirurgia bucomaxilofacial, en-
dodontia, dentística, radiolo-
gia, periodontia, estomatolo-
gia, serviços de diagnóstico 
bucal, realização de biópsias e 
prótese dentária, além do aten-
dimento especializado a pa-
cientes com necessidades es-
peciais.

Para o secretário municipal 
de Saúde, Luis Ferreira, a inau-
guração representa mais um 
avanço para a saúde da Capi-
tal. “Em Mangabeira, estamos 
entregando um centro com-
pletamente novo, com mate-
rial odontológico de primeira 
linha e dos mais modernos que 

Serviço de urgência odontológica 
24h é inaugurado em Mangabeira

Nos dias 10 e 11 de agos-
to, o pesquisador Massimi-
liano Grava, da Universidade 
de Pisa, na Itália, vai ministrar 
uma oficina na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
onde atualmente se encontra 
como professor convidado. 
As inscrições para as aulas, 
promovida pelo Programa de 
Pós-Graduação da UFPB e in-
titulada “Como produzir car-
tografia histórica digital com 
o software SIG? - Uma intro-
dução”, encerraram em ape-
nas duas horas. Agora, a co-
ordenação do Departamento 
está trabalhando, junto com 
o professor Massimiliano, a 
possibilidade de uma segun-
da turma, que já conta com 
uma grande demanda dos es-
tudantes.

“A ideia é mostrar como 
funciona esse software e 
quais são as potencialida-
des desse software”, explica o 
professor Massimiliano. Para 
isso, na oficina, ele vai utilizar 
dados coletados em João Pes-
soa, ao longo de uma pesqui-
sa sobre a cartografia antiga 
da cidade, que se desdobrou 
após a descoberta de uma sé-
rie de documentos do sécu-
lo 19, encontrados na Câmara 
Municipal em 2018. 

Aliados a uma série de 
mapas e registros da antiga 
Parahyba, esses documen-
tos têm auxiliado o professor 
Massimiliano a montar ma-
pas digitais 2D, que são capa-
zes de oferecer diversas infor-
mações e análises pertinentes 
ao objeto de estudo, como o 
contexto geográfico, sistemas 
de produção, obras realiza-
das e alterações na estrutura 
da capital. Assim, com a tec-
nologia SIG (Sistema de Infor-
mação Geográfica), será pos-
sível assistir as mudanças que 
ocorreram em João Pessoa, 

Professor italiano ministra oficina 
de cartografia histórica na UFPB

da universidade de pisa

temos no mercado, incluindo 
tecnologias como laserterapia, 
para cicatrização de feridas na 
boca, e anestesia gasosa, o que 
não existe em muitas clínicas 
privadas”, destacou.

O prédio do CEO Manga-
beira havia sido entregue em 
dezembro de 2020 pela ges-
tão anterior. O espaço, que fica  
na Rua Romário C. de Mora-
es, no entanto, não tinha con-
dições de funcionar, pois não 

estava equipado para receber 
usuários.

“Esta é uma área populo-
sa que estava descoberta para 
o atendimento de urgências, 
sobrecarregando o CEO Tor-
re. A partir de agora, teremos 
dois pontos na cidade para 
dividir o atendimento de ur-
gências odontológicas 24 ho-
ras”, destacou Camila Caste-
lo Branco, coordenadora de 
Saúde Bucal de João Pessoa. 

Os Centros da Torre e 
Mangabeira iniciarão o pro-
jeto “Cuidando do Sorriso do 
Trabalhador’ visando atin-
gir o público que trabalha 
nos turnos da manhã e tar-
de e não consegue compare-
cer a uma consulta especiali-
zada durante o dia. Por isso, 
o Centro atenderá este públi-
co das 17h às 21h, com horário 

marcado e encaminhado pela 
Unidade de Saúde da Família 
(USF) de referência.

Além do CEOs de Man-
gabeira, a Rede Municipal de 
Saúde conta com mais três 
centros, localizados nas poli-
clínicas do Cristo e Jaguaribe 
e na Torre. Para ter acesso aos 
atendimentos especializados 
nos CEOs, o usuário deve se 

dirigir primeiramente à sua 
USF, onde receberá o encami-
nhamento.

Estiveram presentes no 
evento o vereador Luís da Pa-
daria, a secretária executiva 
da Saúde, Janine Lucena; o se-
cretário municipal do Plane-
jamento, José William Monte-
negro e outros auxiliares da 
gestão municipal.

“Cuidando do Sorriso do trabalhador” 
tem horário de atendimento diferente

Nalim Tavares 

Especial para A União

ao longo de mais de 150 anos, 
acontece gradualmente dian-
te dos olhos.

O pesquisador estava em 
Brasília à trabalho quando re-
cebeu o convite da UFPB. Na 
época, o Departamento de 
História da faculdade já tinha 
tido acesso aos documentos 
descobertos na Câmara Muni-
cipal, e procuraram o profes-
sor italiano, pensando justa-
mente em aplicar o Sistema de 
Informação Geográfica com 
que ele trabalha à pesquisa 
que estava sendo desenvolvi-
da. O convite foi feito por Tia-
go Bernardon, professor da 
UFPB e coordenador do Ge-
pehto, um grupo de História 
do Trabalho da universida-
de. Depois de passar sema-
nas estudando a capital parai-
bana com o professor Ângelo 
Pessoa, historiador da UFPB, 
Massimiliano conta: “Estou 
aprendendo muitas coisas que 
não poderia aprender se não 
viesse para cá, e isso é uma 
passagem muito importante 
para qualquer investigador. 

Mesclar as diferentes pros-
pectivas a respeito de um ob-
jeto de estudo é fundamental. 
Por isso, quando a oferta me 
foi feita, aceitei de imediato.”

Para Massimiliano, a tro-
ca de conhecimentos é essen-
cial, e um dos seus maiores 
interesses ao contribuir com 
a pesquisa sobre a cartogra-
fia local é, também, ajudar a 
produzir dados que auxiliem 
futuras investigações sobre a 
história e geografia paraiba-
na. “Temos essa ideia de fazer 
com que os dados conversem 
entre si no sistema. Eles tem 
que ser úteis para as pessoas 
que vivem aqui, e que traba-
lham com esses dados.”

A oficina com o professor 
Massimiliano Grava está sen-
do ofertada pelo Gepehto, em 
conjunto com o Programa de 
Pós-Graduação em História 
da UFPB, e com o apoio do 
Departamento de História e 
do Centro de Ciências Huma-
nas, Letras e Artes (CCHLA) 
da Universidade Federal da 
Paraíba.

Professor Massimiliano Grava realiza pesquisa na capital

Foto: Marcos Russo

Fotos: Secom-JP

Centro de Especialidades Odontológicas funcionará nos três turnos

Unidade possui equipamentos novos e tecnologias modernas

O avanço na vacinação 
tem permitido que a Paraí-
ba volte a regredir nos índi-
ces da Covid-19. Ontem, o Es-
tado não registrou nenhuma 
nova internação no interva-
lo de 24h entre a publicação 
dos boletins diários pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES). Além disso, o número 
total de pessoas internadas, 
segundo aponta o Centro Es-
tadual de Regulação Hospi-
talar, apresentou queda no 
período de uma semana. On-
tem, ao todo, 74 pessoas se 
encontravam hospitalizadas 
para o tratamento da doença 
em leitos de referência para 
Covid-19 na Paraíba. No mes-
mo período da semana ante-
rior, o número era de 92, com 
uma queda de 19,56%.

Ainda segundo a SES, o 
Estado registrou novos 26 ca-
sos de contaminação pela do-
ença, sendo 20 pacientes com 
quadros leves e seis que de-
senvolveram quadros modera-

dos ou graves e se encontram 
hospitalizados. Os casos ocor-
reram nas cidades de Itabaia-
na (15), João Pessoa (7), Cam-
pina Grande (2), Santa Luzia 
(1) e Cajazeiras (1). A Paraíba 
acumula 646.265 casos da do-
ença, sendo 10.358 vítimas fa-
tais da doença.

Três mortes por Covid-19 
foram registradas ontem, aco-
metendo dois homens e uma 
mulher de 51 a 93 anos. As ví-
timas residiam nas cidades de 
João Pessoa, Santa Rita e Ca-
pim, e possuíam histórico de 
cardiopatia, hipertensão, do-

ença neurológica, doença he-
pática, imunossupressão, dia-
betes, etilismo e edema agudo 
de pulmão como fatores de ris-
co associados a Covid-19. Ou-
tros quatro falecimentos estão 
em investigação pela SES.

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, a Paraí-
ba chegou a marca de 89,64% 
da população acima de cin-
co anos vacinada com duas 
doses ou dose única, chegan-
do ao encerramento do ciclo 
primário, com o montante 
de 3.362.353 pessoas. Outras 
3.524.051 pessoas receberam a 
primeira dose dos imunizan-
tes, chegando a 93,95% da po-
pulação estimada acima de 5 
anos, onde 247.659 ainda não 
retornaram às salas de vaci-
nação para o recebimento das 
segundas doses e estão com o 
ciclo vacinal incompleto.

Entre as doses de reforço, 
2.029.692 pessoas receberam 
a primeira dose de reforço, re-
presentando 54,11% da popu-
lação apta, e 314.048 receberam 
a segunda dose, chegando a 
55,99%. Outras 57.797 recebe-
ram doses adicionais. 

n 

Um posto de 
vacinação 
foi instalado 
na Festa das 
Neves para 
atender 
todos os 
públicos sem 
agendamento

A Prefeitura de João Pessoa 
inicia, hoje, a vacinação contra 
a Covid-19 para as crianças a 
partir dos 3 anos, sem comorbi-
dades ou deficiência. Para esse 
público, é necessário realizar o 
agendamento. Os imunizantes 
estarão disponíveis, das 8h às 
22h, nas unidades de saúde da 
família (USFs), policlínicas mu-
nicipais, Centro Municipal de 

Imunização, no bairro da Tor-
re, e no Mangabeira Shopping.

Uma outra novidade para 
hoje é que a Secretaria Munici-
pal de Saúde manterá uma equi-
pe para imunização do público 
4+ contra a Covid-19, das 17h às 
22h, na Festa das Neves. Todas 
as doses estarão disponíveis e 
esse ponto funciona sem agen-
damento.

Demais públicos 
Estão disponíveis as primei-

ras doses para crianças a partir 
dos 3 anos sem comorbidades 
ou deficiência; além de segun-
das doses de todas as vacinas. 
Quem tem 40 anos ou mais, em 
condições para tomar a quarta 
dose, não necessitam agendar, 
assim como os trabalhadores de 
saúde e os imunossuprimidos.

JP inicia vacinação para crianças a 
partir de 3 anos sem comorbidades

Boletim
De acordo com os 
dados divulgados 
ontem pela SES, 

três novas mortes 
provocadas pela 
Covid-19 foram 

registradas

As vacinas contra a Covid-19 estarão disponíveis no horário das 8h às 22h

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

saúde da boca
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A Polícia Federal apreen-
deu na manhã de ontem, em 
Campina Grande, disposi-
tivos eletrônicos (computa-
dores e celulares) que eram 
utilizados para emissão de 
boletos bancários pagos com 
recursos de contas fraudadas 
do Auxílio Brasil. O montan-
te de fraudes bancárias ele-
trônicas investigadas totali-
za R$ 18.158.221,90. De acordo 
com a delegada Luciana Pai-
va, na cidade paraibana, fo-
ram cumpridos três manda-
dos judiciais.

A operação realizada pela 
PF, denominada de “Não Seja 
Um Laranja” teve como obje-
tivo a desarticulação de es-
quemas criminosos organi-
zados voltados para a prática 
de fraudes em contas eletrôni-
cas mantidas em diversas ins-
tituições bancárias do país. 

Além da Paraíba, foram 
cumpridos 43 mandados de 
busca e apreensão em 13 es-
tados (Bahia, Distrito Fede-
ral, Goiás, Maranhão, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Piauí, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Santa Catari-
na e São Paulo) e no Distrito 
Federal. A ação é resultado de 
uma iniciativa da Força-Tare-
fa Tentáculos da Polícia Fede-
ral para a repressão a fraudes 
bancárias eletrônicas, a qual 
envolve esforço cooperativo 

De acordo com as investigações, boletos bancários eram pagos com recursos do programa do Governo Federal

PF apreende equipamentos em CG
fraude no auxílio brasil

e integração com as institui-
ções bancárias, por meio da 
Febraban. 

Nos últimos anos, a Polí-
cia Federal detectou um au-
mento considerável da parti-
cipação consciente de pessoas 
físicas em esquemas crimino-
sos, para os quais “empres-
tam” suas contas bancárias, 
mediante pagamento. Este 
“lucro fácil”, com a cessão das 
contas para receber transa-
ções fraudulentas, possibi-
lita a ocorrência de fraudes 
bancárias eletrônicas que vi-
timam uma infinidade de ci-
dadãos. Tais pessoas são co-
nhecidas, no jargão policial, 
como “Laranjas”.

Fraude
As contas bancárias 
fraudadas do Auxílio 
Brasil, investigadas 
durante a operação, 

provocaram um 
prejuízo que 
ultrapassa os 

R$ 18,5 milhões

Foram apreendidos computadores e celulares que eram utilizados para emissão de boletos bancários, segundo a Polícia
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A justiça concedeu aos 
três policiais militares – um 
sargento, um cabo e um sol-
dado o direito de responde-
rem ao processo em liberda-
de. Eles estavam recolhidos 
ao xadrez do 4o Batalhão, em 
Guarabira, após serem fla-
grados, fardados, com sin-
tomas de embriaguez alcoó-
lica. Eles terão que cumprir 
algumas medidas cautelares 
não detalhadas.

A prisão dos três milita-
res aconteceu nesse domin-
go (31), no centro de Rio Tin-
to, Litoral Norte do estado 
após se envolverem em con-
fusão, provocarem danos a 
veículos que estavam estacio-
nados com a viatura policial, 
além de provocarem agres-
sões contra moradores da-
quela cidade. Um oficial que 

atendeu a ocorrência, deu voz 
de prisão aos três policiais.

O tenente-coronel Már-
cio Bergson Fernandes, cor-
regedor da Polícia Militar, 
não descartou a possibilida-
de dos militares serem ex-
cluídos da Corporação. Eles 
prestavam serviço na Com-
panhia Independente de 
Mamanguape.

Para a imprensa, o tenen-
te-coronel Bergson classifi-
cou como “isolado” a condu-
ta dos três policiais, flagrado 
embriagados por câmeras de 
monitoramento, como tam-
bém através dos aparelhos 
celulares de moradores da ci-
dade. O caso foi levado ao co-
nhecimento do comandante-
geral da corporação, coronel 
Sérgio Fonseca, que determi-
nou rigor na apuração.

Policiais vão responder 
processo em liberdade

sintomas de embriaguez

A polícia está solicitando 
a ajuda da população para 
identificar a dupla suspeita 
de assassinar o pastor Antô-
nio Enrique da Silva, 62 anos, 
na estrada PB-400, na saída 
de São José de Piranhas para 
Cajazeiras, próximo ao ter-
minal rodoviário, no Sertão 
do estado. Os assaltantes que-
riam roubar a moto conduzi-
da pelo pastor.

O assassinato aconteceu 
na noite do dia 30 do mês pas-
sado. O pastor era casado, re-
sidia no sítio Trapiá, em Bom 

Jesus, e voltava de Monte Ho-
rebe com seu filho, um ado-
lescente de 16 anos, em sua 
moto, quando foram aborda-
dos pela dupla de ladrões que 
estava em uma moto Honda 
Bros de cor vermelha. Os as-
saltantes forjaram um aci-
dente, bateram as duas mo-
tos, vindo ambos a caírem ao 
solo. Com a queda, um dos 
assaltantes efetuou um dis-
paro contra o pastor que foi 
atingido na testa. Os assal-
tantes fugiram em direção ao 
bairro Arcôncio Pereira.

Polícia procura dupla 
que matou pastor a tiros

investigação

A Polícia Militar pren-
deu um suspeito de comer-
cializar ilegalmente uma 
arma de fogo e capturou 
um foragido da Justiça, 
nessa segunda-feira (1o). 
As duas ações foram regis-
tradas na cidade de Cam-
pina Grande e resultaram 
também na apreensão de 
uma espingarda calibre 12, 
munições e porções de en-
torpecentes.

No bairro do Mutirão, 
policiais da Força Tática do 
2o Batalhão receberam de-
núncias e encontraram um 
suspeito que estava comer-
cializando uma espingarda. 
Na abordagem, o homem 
de 24 anos de idade apontou 
o paradeiro da arma, que 

Suspeito de comercializar arma é 
flagrado com foragido da justiça

tráfico

estava em uma mochila ver-
melha, em sua residência. 
A PM também apreendeu 
três munições, e porções 
de substância semelhante 
à cocaína com o suspeito. O 
homem foi apresentado na 
Central de Polícia.

Já no Complexo Aluí-
sio Campos, policiais do 10o 
BPM faziam rondas e abor-
dagens quando encontra-
ram um homem que estava 
sendo procurado pela Jus-
tiça. Contra ele havia um 
mandado de prisão em aber-
to expedido pela 5a Vara de 
Família de Campina Gran-
de. Ele foi apresentado na 
Central de Polícia e depois 
encaminhado para o presí-
dio do Monte Santo.

n 

Com o 
suspeito, 
os policiais 
apreenderam 
arma, droga 
e dinheiro 
da venda dos 
entorpecentes

Uma espingarda, dinheiro e outros materiais foram apreendidos pela Força Tática

O Tribunal do Júri da 
Comarca de Monteiro, no 
Cariri do estado, conde-
nou, por unanimidade, 
a 17 anos e seis meses de 
prisão o acusado de ma-
tar a facadas a ex-namora-
da de apenas 15 anos. Ma-
theus Bezerra dos Santos, 
de 22 anos, ao ser ouvido 
pelo juiz, confessou o cri-
me, disse que estava arre-
pendido, mas negou que 
agredia a adolescente.

Ana Clara Teixeira 
foi assassinada com vá-
rios golpes de faca nas 
costas e no pescoço, no 
dia 9 de agosto de 2020, 
no município de Zabelê, 
Cariri paraibano. O júri 
aconteceu nessa segun-
da-feira (1o). Matheus foi 
preso dois dias após o 
crime, na cidade de Ser-
tânia (PE). O delegado 
Jorge Luiz disse que ele 
pediu ajuda a uma pes-
soa da cidade, que achou 
a atitude dele suspeita e 
acionou a Polícia Militar.

O pai da adolescente 
foi ouvido e afirmou que 
sua filha era vítima de 
agressões por parte de 
Matheus, inclusive che-
gou a aconselhar a ado-
lescente a se separar. O 
motivo do crime, como 
o acusado confessou, te-
ria sido porque ele não 
aceitava o fim do relacio-
namento. Após a leitura 
da sentença, o juiz deter-
minou o recolhimento 
de Matheus à cadeia pú-
blica de Monteiro para 
cumprir a pena.

Acusado 
de crime 
recebe pena 
de 17 anos

condenação

Foto: PMPB
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Enquanto 14,7 milhões de brasileiros passam fome, país joga fora, por ano, cerca de 26,3 milhões de toneladas de comida

Planejamento previne o desperdício
alimentação consciente

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com 

O Brasil ocupa a 10ª po-
sição na lista dos países que 
mais desperdiçam alimentos 
no mundo. Enquanto 14,7 mi-
lhões de brasileiros passam 
fome, o país joga fora cerca 
de 26,3 milhões de toneladas 
de alimentos por ano (dados 
de 2013). O desperdício de ali-
mentos está diretamente li-
gado à falta de planejamen-
to alimentar, mas também à 
questão cultural. 

Na época da universida-
de, a gerente de banco Marce-
la Paulino, 38 anos, tinha uma 
rotina de estudos muito inten-
sa. Ela fazia dois estágios e es-
tudava administração à noi-
te. Isso acabava refletindo na 
qualidade da sua alimentação. 
“Eu saia de casa às 7h e volta-
va às 23h. Eu não tinha quali-
dade alimentar, comia pouco 
e ruim”, declarou.

A falta de planejamento 
alimentar gerava desperdício 
de comida na geladeira. “A co-
mida sem ser congelada estra-
ga com muita facilidade. Eu 
comprava sem planejamento 
porque não tinha orientação 
nutricional”, afirmou. Em 2012 
Marcela estava com 20 quilos 
acima do peso. Atualmente, 
está com uma aparência bem 
mais jovem, embora 10 anos 
mais velha. 

A mudança de perspec-
tiva veio quando a bancária 
percebeu que estava negligen-
ciando sua saúde. A virada 
de chave foi quando passou 
a ter consciência alimentar. 
Além da economia de dinhei-
ro, Marcela passou a otimizar 
o tempo preparando a comi-
da, semanalmente.

“Hoje, eu tenho um rit-
mo de trabalho mais puxa-
do, mas a minha saúde se 
tornou prioridade. Os pila-
res para a minha alta perfor-
mance profissional são ali-
mentação saudável, atividade 
física e terapia”. Agora, a ge-
rente de banco vive a melhor 
fase de sua vida, tanto pesso-
al quanto profissionalmen-
te. A nutricionista Thamires 
Soares enfatiza a importân-
cia do acompanhamento clí-
nico no processo de reeduca-
ção alimentar, orientando o 
paciente, inclusive, na quanti-
dade ideal para cada refeição.

“O profissional da nutrição 
vai levar em consideração to-

dos os detalhes da rotina do 
paciente: os alimentos comuns 
consumidos em sua casa, os 
costumes pessoais (de prefe-
rência ou aversão), os utensí-
lios que ele utiliza no dia a dia, 
desde a geladeira a colher de 
sopa. Todos esses fatores aju-
dam no entendimento da roti-
na alimentar”, afirmou.

Ela revela ainda que o des-
perdício de alimentos está pre-
sente na fala do paciente nos 
atendimentos nutricionais. “É 
cada vez mais comum as pes-
soas trazerem a necessidade 
de unir o saudável ao práti-
co. Um dos hábitos que pro-
curo combater é o desperdí-
cio de frutas e legumes. Uma 
estratégia é listar os alimentos 
mais consumidos naquela fa-
mília”, orientou.

A jornalista Caroline Quei-
roz, 27 anos, foi criada em uma 
casa que nunca teve desperdí-
cios. Sua família sempre apro-
veitava os alimentos e não dei-
xava que se perdessem pela 
falta de consumo. “Aprendi 
desde cedo e quando passei 
a cozinhar na minha própria 
casa, segui esse exemplo”, con-
tou. Com a correria da rotina 
e muitas responsabilidades, 
precisou ajustar sua organi-
zação para ter comida à dis-
posição. Ela começou a de-
senvolver estratégias para se 
alimentar melhor e não des-
perdiçar comida. “Faço com-
pras semanais no mercado. 
Compro apenas o que está fal-
tando e o que de fato vou con-
sumir. Congelo em pequenos 
potes os alimentos que vou 
comer durante a semana; pla-
nejo as refeições; corto frutas, 
verduras e folhas para facilitar 
o consumo”, elucidou.

“Um dos hábitos 
que procuro 
combater é o 
desperdício de 
frutas e legumes. 
Uma estratégia é 
listar os alimentos 
mais consumidos

Thamires Soares

A nutricionista Laís Costa 
orienta os pacientes a identifi-
carem o que tem no armário/
geladeira antes de ir ao super-
mercado. “Fazer uma lista dos 
itens que tem em casa, verifi-
cando se os alimentos estão 
dentro da validade e comprar 
apenas o essencial para a se-
mana”, aconselhou. Outra dica 
importante é definir quais re-
feições serão consumidas em 
casa e quais alimentos irá con-
sumir na rua. 

A alimentação planejada 
colabora muito para um car-
dápio mais saudável, já que a 
falta de tempo e indisposição 
faz com que as pessoas não 
priorizem comidas caseiras e 
acabem recorrendo a lanches 
e alimentos ultraprocessados. 
“Tiro um dia ou dois na sema-
na para fazer comida. Nos ou-
tros dias vou apenas descon-
gelando as porções”, detalhou 
a jornalista.

Aproveitamento
A falta de informações so-

bre os princípios nutritivos de 
cascas, talos, folhas, e semen-
tes, leva a população a jogar 
estas partes no lixo, afinal, o 
aproveitamento integral dos 

alimentos é um assunto que 
requer conhecimento. A nutri-
cionista Laís Costa sugere aos 
pacientes a reaproveitarem as 
cascas de frutas e legumes. “A 
gente pode higienizar bem a 
casca de abacaxi ou maçã e fa-
zer um suco,por exemplo. A 
casca tem ação antioxidante e 
é rico em fibras. Uma receita 
de reaproveitamento bem co-
mum é a sopa, que muitas ve-
zes, utiliza o feijão do almoço 
e legumes”, exemplificou.

Ela revela ainda que o des-
perdício de alimentos está pre-
sente na fala do paciente nos 
atendimentos nutricionais. “É 
cada vez mais comum as pes-
soas trazerem a necessidade 
de unir o saudável ao práti-
co. Um dos hábitos que pro-
curo combater é o desperdí-
cio de frutas e legumes. Uma 
estratégia é listar os alimentos 
mais consumidos naquela fa-
mília”, orientou.

A jornalista Caroline 
Queiroz, 27 anos, foi cria-
da em uma casa que nunca 
teve desperdícios. Sua famí-
lia sempre aproveitava os ali-
mentos e não deixava que se 
perdessem pela falta de con-
sumo. “Aprendi desde cedo 

e quando passei a cozinhar 
na minha própria casa, segui 
esse exemplo”, contou.

Com a correria da rotina 
e muitas responsabilidades, 
precisou ajustar sua organi-
zação para ter comida à dis-
posição. Ela começou a de-
senvolver estratégias para se 
alimentar melhor e não des-
perdiçar comida.

“Faço compras semanais 
no mercado. Compro apenas 
o que está faltando e o que de 
fato vou consumir. Conge-
lo em pequenos potes os ali-
mentos que vou comer du-
rante a semana; planejo as 
refeições; corto frutas, ver-
duras e folhas para facilitar o 
consumo”, elucidou.

Já nutricionista Laís Costa 
orienta os pacientes a identifi-
carem o que tem no armário/
geladeira antes de ir ao super-
mercado. “Fazer uma lista dos 
itens que tem em casa, verifi-
cando se os alimentos estão 
dentro da validade e comprar 
apenas o essencial para a se-
mana”, aconselhou. Outra dica 
importante é definir quais re-
feições serão consumidas em 
casa e quais alimentos irá con-
sumir na rua. 

A alimentação planejada 
colabora muito para um car-
dápio mais saudável, já que a 
falta de tempo e indisposição 
faz com que as pessoas não 
priorizem comidas caseiras e 
acabem recorrendo a lanches 
e alimentos ultraprocessados. 
“Tiro um dia ou dois na sema-
na para fazer comida. Nos ou-
tros dias vou apenas descon-
gelando as porções”, detalhou 
a jornalista.

Aproveitamento
A falta de informações so-

bre os princípios nutritivos de 
cascas, talos, folhas, e semen-
tes, leva a população a jogar 
estas partes no lixo, afinal, o 
aproveitamento integral dos 
alimentos é um assunto que 
requer conhecimento. A nutri-
cionista Laís Costa sugere aos 
pacientes a reaproveitarem as 
cascas de frutas e legumes. “A 
gente pode higienizar bem a 
casca de abacaxi ou maçã e fa-
zer um suco,por exemplo. A 
casca tem ação antioxidante e 
é rico em fibras. Uma receita 
de reaproveitamento bem co-
mum é a sopa, que muitas ve-
zes, utiliza o feijão do almoço 
e legumes”, exemplificou.

Nutricionista dá dicas de cardápio saudável

Profissionais das Vigilân-
cias Sanitárias dos 79 muni-
cípios integrantes das 3ª e 4ª 
macrorregiões de Saúde do Es-
tado (Regionais Patos e Sou-
sa) receberam Capacitação de 
“Harmonização em Boas Prá-
ticas de Produção de Alimen-
tos em Bares, Restaurantes, 
Quiosques e Similares”. Pro-
movido pela Gerência Técni-
ca de Inspeção e Controle de 
Alimentos, Água para Consu-
mo Humano e Toxicologia, de 
responsabilidade da nutricio-
nista Patrícia Melo Assunção, 
o curso foi ministrado pelo 
inspetor Sanitário Márcio Du-
cat, tendo como foco central a 
RDC nº 216/2004/Anvisa , que 
dispõe sobre o Regulamento 

Técnico de Boas Práticas para 
Serviços de Alimentação em 
todo o País.

A capacitação foi realizada 
no auditório do Sebrae, repre-
sentada também pela direto-
ra-técnica de Medicamentos, 
Alimentos, Produtos e Toxi-
cologia, Tatiane Lucena Gal-
vão, pelo gerente-técnico de 
Integração e Articulação, Ro-
gério Alves de Santana, e pe-
las gerentes-técnicas Elza Be-
tânia Barbalho (Regional de 
Patos) e Ione Cybelle Gadelha 
(Regional de Sousa).

Conforme a gerente-téc-
nica Patrícia Assunção, a ini-
ciativa fez parte do processo 
de Educação Contínua desen-
volvido pela Agevisa/PB para 

No Sertão, Agevisa promove capacitação para profissionais
vigilância sanitária

promover o fortalecimento do 
Sistema de Vigilância Sani-
tária Estadual. Em Patos, se-
gundo ela, foram capacitados 
mais de 150 profissionais que 
atuam em 79 municípios do 
Sertão e Alto Sertão da Para-
íba. “Iniciativas como esta são 
de extrema importância para 

a qualificação do processo de 
trabalho dos profissionais que 
atuam na Vigilância Sanitária 
dos municípios da Paraíba, e 
têm como princípio primordial 
aperfeiçoar e ampliar a prote-
ção e a promoção da saúde da 
população em todo o Estado”, 
comentou.

Capacitação
O Curso “Harmonização 

em Boas Práticas de Produ-
ção de Alimentos em Bares, 
Restaurantes, Quiosques e 
Similares” tomou por base o 
disposto na RDC 216/2004/
Anvisa, que estabelece os pro-
cedimentos de Boas Práticas 
para serviços de alimenta-
ção a fim de garantir as con-
dições higiênico-sanitárias do 
alimento preparado para con-
sumo da população.

A Resolução se aplica aos 
serviços de alimentação que 
realizam atividades como 
manipulação, preparação, fra-
cionamento, armazenamen-
to, distribuição, transporte, 
exposição à venda e entre-

ga de alimentos preparados 
ao consumo, tais como canti-
nas, bufês, comissarias, con-
feitarias, cozinhas industriais, 
cozinhas institucionais, deli-
catéssens, lanchonetes, pada-
rias, pastelarias, restaurantes, 
rotisserias e congêneres.

Os cuidados especiais de-
vem ser tomados durante 
todo o processo de manipu-
lação de alimentos, que com-
preende todas as operações 
efetuadas sobre a matéria-pri-
ma para obtenção e entrega 
ao consumo do alimento pre-
parado, envolvendo as etapas 
de preparação, embalagem, 
armazenamento, transpor-
te, distribuição e exposição 
à venda.

Segundo especialistas, é cada vez mais comum as pessoas trazerem a necessidade de unir o saudável ao prático

n 

A falta de 
informações 
sobre os 
princípios 
nutritivos de 
cascas, talos e 
sementes leva 
a população a 
jogá-los  
no lixo

Foto: Arquivo pessoal/Marcela Paulino

Foto: Agevisa/Reprodução

Mais de 150 profissionais participaram do curso de capacitação
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Única biblioteca pública do município de Taperoá, terra da família de Ariano Suassuna, foi restaurada

Resistência 
literária no 
Cariri da Paraíba

“Eu encontrava a vida nos li-
vros e levava algumas coi-
sas dos sonhos que o livro 
me trazia para a vida que 

me cercava”. O que cercava a vida de Aria-
no Suassuna (1927-2014), autor dessa frase, 
era a aridez da paisagem causticante de Ta-
peroá, no Cariri paraibano. É nessa mes-
ma paisagem que convive Valtecio Rufino, 
responsável pela única biblioteca pública 
que resiste na cidade da família de um dos 
maiores escritores brasileiros. Professor de 
História na rede pública, ele foi alfabetiza-
do apenas aos 17 anos e hoje é o guardião 
de mais de sete mil livros e um dos gran-
des incentivadores para que os 15 mil mo-
radores de Taperoá tenham os mesmos so-
nhos que habitavam no leitor Ariano.

Valtecio Rufino assumiu a gestão da 
Biblioteca Municipal Raul Machado há 
menos de um mês. Começou o trabalho 
recuperando a estrutura física do local 
danificado pelo tempo e pelo descaso. Ele 
pintou pessoalmente as estantes do local e 
tratou de cada um dos exemplares do acer-
vo. Na biblioteca, as maiores estrelas são 
os livros do autor de O Auto da Compade-
cida. Os visitantes entram no prédio pro-
curando diretamente as poesias, peças e 
romances do famoso escritor. Mesmo que 
o acervo não esteja completo, a joia da co-
leção é uma edição exclusiva do Romance 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Depois da recuperação estrutural e tratamento 
de exemplares, próximo projeto da Biblioteca 

Raul Machado é digitalizar e ampliar o catálogo

Lit
er
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Com um exemplar raro do ‘Romance d’A Pedra do Reino...’ na mão, Valtecio Rufino (E) é o guardião de um acervo de mais de sete mil livros (D)

d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai
-e-Volta. “Temos um exemplar raro, de 1971, 
que vem de uma família tradicional e é auto-
grafado por Balduíno Leles”, conta orgulho-
so Rufino. O local abriga também volumes da 
produção de Pedro Américo, Eça de Queiroz 
e Machado de Assis, por exemplos.

Atualmente, a biblioteca está sendo am-
pliada, reformada e existem projetos de digi-
talizar e ampliar o acervo, mas o apego de Ru-
fino não é apenas com o espaço físico: é com a 
promoção da leitura. Antes mesmo de assu-
mir a coordenação da biblioteca, ele já havia 
criado o projeto ‘Leitura Solidária’, que ofere-
ce o empréstimo de livros através de listas di-
vulgadas por WhatsApp. Mais de 100 pessoas 
já participaram da iniciativa, e muitas delas 

recebem em casa, das mãos de Valtecio, o li-
vro que têm interesse de ler. Inicialmente, o 
projeto era direcionado para estudantes em 
preparação para o Enem e contavam com li-
vros da biblioteca particular do professor. 
“Foi a partir disso que o município me cha-
mou para assumir a missão de reorganizar a 
biblioteca”, conta ele.

A paixão pelas histórias contidas nos li-
vros se acendeu ainda muito cedo, quando 
a irmã de Valtecio lia para ele os folhetos de 
cordel sob a fraca luz de um candeeiro a gás 
no sítio Pitombeira, Zona Rural de Taperoá. 
Mas como diz Nossa Senhora quando roga 
por João Grilo, “a esperteza é a coragem do po-
bre”, e para fugir da fome que a seca alastrava, 
Valtecio decidiu se mudar para o Rio de Janei-
ro, concluindo lá o ensino médio, aos 27 anos. 
“Eu visitava todos os sebos do Rio de Janeiro 
e fui desenvolvendo um carinho pelos livros. 
Mas o livro sempre fez parte da minha vida”. 
Na capital carioca, ele fez de tudo. Foi taxista, 
porteiro, secretário paroquial, vendedor, mui-
tas vezes chegando às 2h da manhã em casa 
para, às 8h, voltar à sala de aula.

Contando os dias para completar 50 anos 
de vida, e dividindo seu tempo entre a biblio-
teca, o magistério e a especialização que faz 
em Arqueologia e Patrimônio, Valtecio Ru-
fino se inconforma com realidade brasilei-
ra que, entre 2015 e 2020, fechou cerca de 800 
bibliotecas públicas. “Essa é uma contradi-
ção. Não se melhora a educação sem leitura. 
Quando a gente reduz o número de biblio-
tecas ou faz poucos investimentos nelas, es-
tamos tirando a possibilidade do cidadão de 
melhorar de vida”, afirma. Mas ele vê em Ta-
peroá outro potencial, uma vocação natural 
que segue em sentido oposto ao Brasil oficial. 

“Essa é uma biblioteca que está incorporada 
aos costumes e à cultura taperoense. A gen-
te não consegue imaginar Taperoá sem a bi-
blioteca. A cidade é muito ligada aos seus es-
critores e talvez tenha ajudado à preservação 
da biblioteca”.

“Foi o livro que melhorou minha fala e mi-
nha capacidade de argumentar. O livro fez 
toda a diferença na minha vida. Digo assim, 
mas nem é coisa que pertença ao passado: é a 
leitura que me impulsiona todos os dias”, ra-
tifica Valtecio, que tem o prazer de ter um li-
vro de sua autoria disponível na biblioteca. Ele 
publicou o livro de fotografias Sertão dos Ex-
cluídos, pela Editora da UEPB, obra que conta 
com cordéis de Leandro Leite.

Certa vez, Ariano Suassuna afirmou: “Eu 
não tenho o hábito da leitura. Eu tenho a pai-
xão da leitura. O livro sempre foi pra mim 
uma fonte de encantamento. Eu leio com pra-
zer, leio com alegria”. É o mesmo sentimento 
que Valtecio compartilha. Ele chegou a se en-
contrar com Ariano, tanto na Fazenda Car-
naúbas como no Recife (PE), quando teve co-
ragem para se apresentar ao imortal como 
sendo igualmente “filho de Taperoá”, apesar 
de Ariano ter nascido na capital paraibana. 
“Eu sou patrimônio de Taperoá. Vocês têm 
todo o direito de me reivindicar”, teria dito o 
escritor, segundo Valtecio.

A paixão pelos livros fez de Valtecio Rufino 
um exímio contador de histórias populares e 
“causos” de personagens de Taperoá. Essa fa-
ceta foi inclusive explorada recentemente por 
um quadro no Fantástico, da Rede Globo. “Não 
me tornou famoso nem rico, mas me deixou 
muito alegre de ter feito”. Mas para os frequen-
tadores da Biblioteca Raul Machado, não há 
ninguém mais famoso que Rufino.Entre os livros, novas publicações da obra de Ariano e lançamentos da Editora A União
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Colunista colaboradora

GI com Tônica Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Quando comecei a me interessar pelos 
segredos da astrologia, aprendi que 
o período imediatamente anterior ao 

aniversário é conhecido como “inferno astral” 
e estou experimentando isto, uma vez que faço 
aniversário hoje, 3 de agosto. Essa sempre foi 
uma data de muitas alegrias e celebrações 
para mim, o que não está acontecendo agora, 
que estou crivada de dores causadas pela 
chikungunya, uma doencinha infame que nos 
vara as carnes e os ossos, deixando-nos quase 
inutilizadas para a vida e seus prazeres. É 
como se Satanás e seus asseclas, associados 
a Cronos, tivessem se reunido para fazer 
um pobre corpo humano sofrer, espetando 
nossos corpos com seus garfos pontiagudos, 
incapacitando-o para as atividades mais 
simples e corriqueiras como destampar um 
pote, abrir uma porta, ou qualquer outra ação 
que realizamos costumeiramente, num abrir 
e fechar de olhos. Não desejo esse mal a 
ninguém. Estou sofrendo com ele há quase um 
mês e não sinto melhora.

Ontem fui a um reumatologista, mas ainda 
não comecei a tomar o remédio que ele receitou. 
Vou começar logo mais à noite. Dizem que é tiro 
e queda. Espero que seja mesmo, pois sou muito 
impaciente à dor. Hoje pensei muito nos meus 
mortos: eles que tiveram sorte e não viveram 
esses tempos doentios. Não sei como minha 
mãe, meu pai, meu filho, teriam reagido a essa 
tortura. Às vezes, morrer é o melhor remédio, não 
que eu esteja aqui sugerindo a alguém que o 
ingira antes do tempo. 

Já visitei poetas como T. S. Eliot, Augusto 
dos Anjos, Walt Whitman hoje e pedi-lhes que 
me ensinassem um pouco mais de paciência 
e resiliência à dor. Mas eles ainda não me 
atenderam, e continuo submersa num mar de 
dores e desconfortos. E para piorar a situação, 
não sei nadar nesse mar. Que ódio! Se eu 
sobreviver a esses tormentos depois eu volto aqui 
para lhes contar. Espero que seja logo. Não vou 
aguentar essa tortura por muito tempo mais.

Para completar, hoje é o dia dos meus 
anos e não quero adentrar os 76 nesse estado 
doloroso. Não quero e não vou! Sempre fui 
uma pessoa decidida e já decidi: não vou me 
submeter a essa doença infame, degradante, 
que me marca o corpo e o semblante, com as 
torturas que me inflige.

Vivemos tempos doentios. Várias doenças, 
vários vírus nos invadem e não importa o que 
façamos: eles vieram para ficar e disputam com 
os humanos seus espaços no nosso mundo. 
Ocorreu-me que os dinossauros foram expulsos 
da face da terra num abrir e fechar de olhos. 
E eles eram possantes, enormes, poderosos. 
E nós, o que somos além da nossa soberba, 
inteligência falha e autoritarismo? Não sou 
nada, Não somos nada. Um minúsculo ser 
invade o meu corpo e eu me torno imprestável 
para viver. Mas ”Navegar é preciso”... ”Viver é 
que é impreciso”...

Eu acho uma malvadeza nos jogar 
num mundo tão perigoso e cruel, sem as 
necessárias, imprescindíveis, defesas para 
sobrevivermos nele.

Estou assim: vivendo meu “inferno astral”, no 
seu pico.

Desejo melhor sina a outros leoninos. 
Espero que não estejam submersos em dor e 
desconforto como eu estou agora...

Vitória 
  Lima

Aniversário

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.comBeyoncé no embalo consistente de ‘Renaissance’

Herberto Sales e José Américo

Álvaro Lins insistia para 
que Herberto Sales se candida-
tasse à Academia Brasileira de 
Letras. Marques Rebelo, José 
Cândido de Carvalho e Auré-
lio Buarque de Holanda, tam-
bém acadêmicos, não faziam 
por menos. Todos votariam 
nele, não importando o nome 
do concorrente (ou dos concor-
rentes), se houvesse.

Com tanta insistência de 
seus pares, o autor de Cas-
calho acabou se inscrevendo 
para uma vaga na Casa de 
Machado de Assis. Mais tar-
de, no entanto, desistiu, reti-
rando a candidatura em prol 
de José Américo de Almei-
da, para atender a um ape-
lo de outro amigo, desta fei-
ta, o escritor Ernani Sátyro, 
futuro confrade seu na Aca-
demia Brasiliense de Letras. 
Vou transcrever, aqui, a justi-
ficativa de Herberto Sales, ex-
traída de Subsidiário I: confis-
sões & histórias.

“(...) Não ia competir com 
o autor do romance de onde 
saiu todo o movimento que 
veio a chamar-se Romance do 
Norte. Eu lera A Bagaceira. Fi-
quei impressionado com o li-
vro, que de alguma maneira 
me marcou. Depois dele vie-
ram Rachel, José Lins, Jorge, 
Graciiano, Amando Fontes. 
Sabe-se que esses importan-
tes autores ficaram de uma ou 

de outra forma ligados histo-
ricamente à Bagaceira, mesmo 
não tendo muito que ver com 
esse romance pioneiro. A Ba-
gaceira foi assim como um 
primeiro tiro, para me valer 
de uma comparação que se 
ajuste à repercussão impac-
tual do livro em todo país. 
Houve realmente depois dele 
uma tomada de posição, com 
romancistas do Norte saindo 
do Brasil e pelo mundo afora 
com os seus romances escor-
rendo Brasil. Isto me levou a 
não competir com José Amé-
rico. Cascalho era um pouco 

filho d’A Bagaceira. Não com-
peti. Retirei a minha can-
didatura. Não era um pro-
blema perder eleição. Era o 
dever de formar nas alas da 
imbatível candidatura para 
ver passar em triunfo o ro-
mancista triunfal. Não o po-
lítico. Eu nada tinha que ver 
com o político. Mas reveren-
ciava o escritor”.

Quem é paraibano e ama a 
literatura só pode vibrar com 
estas palavras. A dignidade 
do escritor baiano mexe, com 
certeza, com o orgulho do lei-
tor paraibano, pois o elogio 

e o reconhecimento de José 
Américo não ultrapassam o 
que, de fato, interessa no pla-
no literário, isto é, o valor es-
tético da obra. De outra parte, 
que exemplo de atitude in-
telectual! As novas gerações 
de escritores teriam muito a 
aprender com a vivência dos 
mestres do passado.

A Bagaceira me parece um 
desses romances seminais, 
ponte que separa dois tempos 
narrativos e inaugura uma 
nova tradição ou uma tradição 
nova, como queiram. Roman-
ce único, singular, isolado, po-
rém, de enorme força propul-
sora no movimento constante 
do fluxo romanesco.

A propósito, ocorrem-me 
à lembrança alguns roman-
ces também únicos e, em cer-
to sentido, ligados aos sinais 
telúricos que cintilam na pro-
sa de José Américo de Almei-
da. Do próprio Herberto Sales, 
penso em Além dos marimbus, 
obra de cabeceira de Guima-
rães Rosa, ao lado de O louco do 
Cati, de Dionélyo Machado. O 
coronel e o lombisomem, de José 
Cândido de Carvalho; O tron-
co, de Bernardo Élis, e O chapa-
dão do bugre, de Mário Palmé-
rio. Todos, romances de peso, 
quer nos limites da fabulação, 
quer na moldura da trama e 
pela assinatura estilística. Será 
que os leitores de hoje, navega-
dores de um mundo virtual, 
os conhecem?

Hildeberto Barbosa Filho

Foto: Reprodução

Escritor e dramaturgo norte-americano T. S. Eliot (1888-1965)

Se eu dediquei uma coluna inteira 
para falar sobre uma única faixa lan-
çada por Beyoncé em junho passado, 
é óbvio que eu sentiria necessidade de 
dedicar esse espaço ao novíssimo dis-
co Renaissance. Isso porque, com uma li-
berdade criativa que é quase palpável, 
Beyoncé chegou aos ouvidos do mun-
do inteiro na última sexta-feira (29) com 
um dos álbuns mais consistentes – e 
dançantes – de sua carreira.

O disco chega dois anos após o lan-
çamento do The Lion King: The Gift, ál-
bum-visual que acompanha o remake 
de O Rei Leão (2019), e será lançado em 
três partes, mas desde 2016, com o im-
pactante Lemonade, Beyoncé não lan-
çava um álbum de inéditas. E quando 
o single ‘Break My Soul’ foi lançado, a 
expectativa era por um trabalho fora 
da curva. Eu até arrisquei falar na co-
luna de junho sobre as possíveis in-
fluências de Chaka Khan e Whitney 
Houston e acho que esse chute foi um 
gol com impedimento, digamos. Foi, 
mas não foi. Ou não só. 

Renaissance tem pouco mais de uma 
hora de duração, dividido em 16 músi-
cas, quase todas interligadas de forma 
contínua, como se você estivesse ouvin-
do uma discotecagem ao vivo. E a in-
tenção é justamente esta: te levar para 
a pista de dança, sem descanso, por ho-
ras. E não qualquer pista de dança: as 
pistas de dança das baladas gays e dos 
eventos de ballroom, uma competição 
em que pessoas, em sua maioria LGB-
TQIA+, desfilam e competem em de-
safios de dança por troféus ou outros 
prêmios. Nesses ciclos, existe todo um 
estilo de dança que engloba termos e 
técnicas como “vogue”, “duckwalk”, 
“dips” e por aí vai. Eu falei mais sobre 
isso na coluna de 16 de junho de 2021, 
quando escrevi sobre o reality de com-
petição Legendary, e também na coluna 
de 10 de janeiro de 2020, quando o tema 
do meu texto foi a série Pose.

Agora você pode me dizer que o que 
Beyoncé faz hoje, Madonna fez em 1990 
com o hit ‘Vogue’. Mas o lançamento 
da estrela do pop é carregado de polê-

micas e a maior crítica da comunida-
de “queer” da cena ball é que Madonna 
se apropriou do estilo de dança vogue, 
o tornando popular sem que houves-
se retorno algum para a comunidade 
que a inventou (ou seja, pessoas queer 
negras e latinas). O debate é que, mais 
uma vez, uma pessoa branca pega algo 
de uma cultura a qual não pertence e 
é tida como a precursora daquilo, o 
grande gênio por trás do movimento. 
Na contramão, ouvir o primeiro ato de 
Reinassance é ter uma aula de história 
da arte contemporânea feita pela co-
munidade negra desde os anos 1970, 
inclusive dos símbolos da música dis-
co e da cena drag.

Músicas como ‘Pure/Honey’ e 
‘Alien Superstar’, por exemplos, são 
feitas para as baladas das boates gays 
ao redor do mundo. Não é um eletrô-
nico suave, música lounge de coquetel. 
É agressivo, com palavras de ordem, 
percussão acentuada, facilmente mú-
sicas que ouviríamos como trilha so-
nora de filmes como Clímax, de Gaspar 
Noé, ou Party Monster, de FentonBailey. 

Nessas faixas, Beyoncé cita frases da 
jamaicana Moi Renee, ícone drag dos 
anos 1990, além de celebrar a House of 
La Beija e outras “casas” da cena ball. 
Além de trabalhar com artistas pre-
tos cis e trans na produção do disco 
e na composição de letras, como a DJ 
Honey Dijon, o rapper e cantor Drake 
e a compositora Nija Charles, Beyon-
cé reverencia ao longo do disco uma 
série de ícones em diferentes nichos, 
como Basquiat nas artes plásticas, Fo-
remost Poets na poesia, Barbara Ann 
Teer no teatro, Grace Jones na música 
e na moda e por aí vai.

Atravessando décadas, o álbum fe-
cha com a música ‘Summer Renaissan-
ce’, uma ode à Donna Summer e a mú-
sica disco. Depois de personificar um 
renascimento da música feita para as 
pistas de dança das boates e clubes 
mais undergrounds – honrando nomes 
importantes que moldaram este cená-
rio –, mal posso esperar pelo restante 
da trilogia, com Beyoncé mais segura 
do que nunca, segurando firme as ré-
deas de sua própria carreira.

Foto: Reprodução/Instagram

No novo álbum, há músicas com palavras de ordem, ideais para boates gays

Foto: Reprodução

Jornalista e imortal da Academia Brasileira de Letras, Herberto Sales



Excelentíssimo Arcebispo da Arquidiocese da 
Paraíba,

No trigésimo primeiro dia do sétimo mês, 
do segundo milésimo e vigésimo segundo ano da 
Graça do Senhor, faço-me aqui respeitosamente 
presente para solicitar o que se segue: 

Estou ocupando uma coluna deste poderoso 
rotativo para uma súplica junto a V. Ex.ª. Esclareço 
humildemente que me faço procurador de uma 
fatia considerável daquelas almas que estão sob 
a égide de nossa Arquidiocese. Sim; Excelência, 
estou aqui em nome desse rebanho numeroso 
que vê no destinatário desta missiva a autoridade 
máxima capaz de aplacar essa aflitiva perspectiva 
de uma ausência impensável no transcorrer dos 
dias quando festejamos o 437º aniversário de 
nossa Filipeia. Refiro-me ao tempo quando ocorre 
a Festa das Neves, que acontece no entorno da 
basílica de nossa padroeira.

Antes, aceite minhas escusas, caso tal lacuna 
tenha já sido preenchida até a data da publicação 
desta missiva aberta aos leitores de nossa 
respeitável gazeta. Por exigência da redação, a 
epístola em questão foi elaborada no último dia de 
julho para publicação três dias depois. Pelo que 
possa ocorrer nesse intervalo de tempo, entre a 
escrita e a edição, é que reitero minhas desculpas, 
caso V. Ex.ª julgue que eu as mereça.

Excelência, é possível perceber este clamor vindo 
dos quatro cantos de nossa cidade. No Mercado 
Central não se fala de outra coisa. Nas feiras de 
Jaguaribe e em outras, a pauta também é essa.

Fui aparar minhas cãs no Salão Tabajara, ali 
no Mercado da Torre e Picuí, o homem da tesoura, 
não parava de reclamar. Um amigo meu, homem 
das leis e devidamente togado, argumentou que as 
ordenações jurídicas não poderiam prestar socorro 
diante de tão infausta ausência. 

Nas barraquinhas da praia, entre um copo e 
outro, a conversa é a mesma. Aqueles filhos de 
Apolo e Afrodite que desfilam suas bonitezas pela 
calçadinha da orla, interrompem suas marchas ou 
travam as rodinhas de seus patins para lamentar 
esse tão carpido desaparecimento. Está difícil, 
Excelência.

Não pense que é só isso. Um outro amigo, 
médico socorrista no Hospital de Trauma, contou-
me que atendeu um paciente baleado que antes de 
entrar em coma o infeliz clamava: “Será que este 
ano ela não vem?” O pobre esculápio não soube o 
que responder.

Nas redes sociais, alunos das escolas pública e 
privada ameaçam um movimento paredista, caso 
o problema não seja sanado antes do 5 de agosto. 
Imagine, V. Exª, o transtorno. 

E os motoristas do transporte público que andam 
de fuxico fazendo ameaças de uma operação 
tartaruga? Nem quero pensar nisso.

Nas filas dos supermercados, imagine qual o tema. 
Nos salões de beleza (o nome mais apropriado seria, 
salão de reforma) a maledicência deu uma trégua. A 
vida alheia está provisoriamente em recesso para dar 
lugar à pergunta: Cadê ela?

Pois acredite, meu abnegado pastor de almas, 
até no Bar do Lulinha, onde nossa intelectualidade 
costuma molhar a palavra, o que se viu no 
último sábado foi um ambiente de profunda 
consternação. Ninguém acreditava no que estava 
acontecendo. Mas estava.

Consegue V. Exª imaginar um Concílio 
Ecumênico sem a presença de Sua Santidade? E a 
Festa das Neves sem ela?

Entendo essa lamúria toda. Durante anos, 
ela nos assustou, mas também nos divertiu. Os 
meninotes, os petizes, os adolescentes, mesmo 
os adultos e criaturas outoniças como eu e Vossa 
Reverendíssima pessoa, já a vimos pelo menos 
uma vez. Daí o meu apelo.

Sei que a parte profana desse evento foge à sua 
responsabilidade. Mas quem aqui é mais próximo 
Dele? Quem melhor pode ser mensageiro de nossas 
preces? V. Ex.ª, claro que sim. Veja o que nosso 
iluminado pastor pode fazer por suas ovelhas. Rogo 
humildemente também que use sua influência junto 
às autoridades. 

Ela não pode, assim do nada, ter desaparecido
Vamos encerrando com a pergunta: Por que ela 

ainda não apareceu? 
A Festa das Neves sem ela, Monga, não pode 

ser chamada de festa. O mistério de como uma 
mulher bela (ou quase isso) se transforma em uma 
enorme macaca, alimentou o imaginário de muitas 
gerações. Mesmo sabendo do susto, a criançada, 
os mancebos exibidos e as mocinhas namoradeiras 
teimavam em entrar naquele contêinere soltar 
seus gritos de pavor e seus “ais” de alívio quando 
escapavam daquela tosca armadilha.

Sem ela? Festa das Neves? Nem pensar.
Excelência, nesses tempos sombrios, nossa gente 

precisa de muita oração e um pouco de alegria. 
Sua alma serena e cristã certamente entenderá esta 
minha súplica. A volta dela, em seu lugar de costume, 
trará paz, mistério e alegria. Tudo retornará à 
normalidade. Faça com que tragam Monga de volta! 

Monga, volta Monga!
Sem mais para o momento, aceite meu efusivo e 

respeitoso abraço.

Crônica 
  Em destaque

Carta aberta ao 
arcebispo

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Colunista colaborador

A revista norte-americana Billboard 
publicou suas previsões para a 23ª edição 
do Grammy Latino, a premiação mais im-
portante da música no mundo. E o nome 
de Juliette Freire aparece entre as 10 apos-
tas para disputar o prêmio da categoria 
Melhor Artista Revelação.

Na publicação, a campeã do BBB21, 
reality show da Globo, é descrita da se-
guinte forma: “A advogada que virou 
cantora se tornou uma estrela das re-
des sociais quando ganhou o Big Bro-
ther Brasil em 2021. Ela lançou seu EP 
de estreia no ano passado, com todo o 
material original – uma mistura de pop 
e forró tradicional que ajudou Juliette a 
atrair vários públicos”.

Slabon Armado, Carin León, Blessd 
e Luis Figueroa foram citados, mas Ju-

liette é a única representante brasileira 
na lista. Recentemente, a paraibana di-
vulgou o álbum Caminho (Ao Vivo), re-
gistro do show de estreia de sua primei-
ra turnê, Caminho, que passou por várias 
capitais do Brasil.

A lista oficial de indicados do 
Grammy Latino será divulgada pela 
Academia Latina de Gravação no dia 30 
de setembro. O evento será realizado em 
17 de novembro, em Las Vegas, nos EUA, 
e terá Rita Lee como homenageada pelo 
“conjunto da obra do artista”.

A paulista de 74 anos receberá o Lifeti-
me Achievement Award (em tradução li-
vre, “Prêmio de Contribuição em Vida”). 
O anúncio foi feito no dia 25 de julho, em 
São Paulo, durante evento pré-Grammy, 
que contou com a participação das canto-
ras Paula Lima, Manu Gavassi, Luísa Son-
za, Agnes Nunes e Giulia Be interpretan-
do canções da rainha do rock.

Cantora paraibana está nas previsões da revista norte-americana ‘Billboard’

Juliette é uma das apostas 
para Grammy Latino 2022

Música

Foto: Igor Melo/Divulgação

Juliette lançou ‘Caminho (Ao Vivo)’
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EM cartaz
ESTREIA

CARRo REI (Brasil. Dir: Renata Pinhei-
ro. Ficção Científica. 14 anos). Um menino 
que tem habilidade de conversar com car-
ros. Com a proibição da circulação dos an-
tigos nas ruas da cidade, ele recorre ao seu 
melhor amigo de infância: um automóvel 
pensante. CINE BANGÜÊ: 18h30 (dia 3/8).

DC - A LIgA DoS SupERpETS (DC Lea-
gue Of Super-Pets. EUA. Dir: Jared Stern. 
Fantasia. Livre). Krypto, o Supercão, e Su-
perman, amigos inseparáveis, comparti-
lhando os mesmos superpoderes e lutando 
contra o crime em Metrópolis lado a lado. 
Quando Superman e o resto da Liga da Jus-
tiça são sequestrados por Lex Luthor, Krypto 
forma uma equipe de animais de estimação 
que receberam superpoderes. CENTER-
PLEX MAG 1 (dub.): 16h - 18h20; CENTER-
PLEX MAG 3 (dub.): 14h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (dub.): 14h30 - 17h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 6 (dub.): 14h - 16h30 - 19h - 
21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE 
(dub.): 13h30 - 16h - 18h30 - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (dub.): 13h30 - 16h - 18h30 
- 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h 
- 16h10 - 18h20; CINE SERCLA PARTAGE 
3(dub.): 14h - 16h10 - 18h20.

AoS NoSSoS FILhoS (Brasil. Dir: Ma-
ria de Medeiros. Drama. 16 anos). Vera 
(Marieta Severo) é uma mãe dedicada, di-
vorciada após três casamentos e vive em 
uma família que inclui seus filhos e entea-
dos. Destemida e experiente, ela já pegou 
em armas para lutar contra a ditadura. Tâ-
nia, a filha (Laura Castro), é mais “care-
ta” e vive um casamento que já vai com-
pletar 15 anos com outra mulher que está 
grávida do primeiro filho. Juntas, elas des-
cobrem a beleza de fazer parte de uma fa-
mília contemporânea. CENTERPLEX MAG 
2: 16h45 - 21h30.

X - A MARCA DA MoRTE (X. EUA. Dir: 
Ti West. Terror. 18 anos). Em 1979, um gru-
po de jovens cineastas parte para uma 
zona rural do Texas com o intuito de fazer 
um filme para adultos, mas quando os 
seus anfitriões reclusos e idosos os apa-
nham em flagrante, o grupo vê-se obri-
gado a lutar pelas suas próprias vidas. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 19h30 (sex., 
sáb. e dom.) - 22h (sex., sáb. e dom.).

CoNTINuAÇÃo

ELVIS (EUA. Dir: Baz Luhrmann. Bio-
grafia. 12 anos). Décadas da vida de El-
vis Presley (Austin Butler) e sua ascensão à 
fama, a partir do relacionamento do cantor 
com seu controlador empresário “Colonel” 
Tom Parker (Tom Hanks). A história mergu-
lha na dinâmica entre o cantor e seu em-
presário por mais de 20 anos em parceria, 
usando a paisagem dos EUA em constan-
te evolução e a perda da inocência de Elvis 

ao longo dos anos como cantor. CENTER-
PLEX MAG 3 (leg.): 17h - 20h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h45 - 18h15 - 
21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
21h45 (exceto seg. e ter.).

pLuFT, o FANTASMINhA (Brasil. Dir: 
Rosane Svartman. Fantasia. Livre). Pluft, 
um fantasminha que vive em uma velha 
casa, é diferente dos tradicionais: ele mor-
re de medo de pessoas. Mas, sua vida tem 
uma reviravolta com a chegada de Mari-
bel, uma menina sequestrada pelo temi-
do pirata Perna de Pau. Enquanto Pluft tem 
medo de gente, ela tem horror aos fantas-
mas. No entanto, inesperadamente, os dois 
criam uma grande amizade na luta con-
tra o pirata. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 17h15 (exce-
to seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 14h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 4: 14h30.

MINIoNS 2: A oRIgEM DE gRu (Mi-
nions: The Rise of Gru. EUA. Dir: Kyle Balda. 
Animação. Livre). Na década de 1970, Gru 
está crescendo no subúrbio. Fã de um gru-
po de supervilões conhecido como Vicious 
6, Gru traça um plano para se tornar mal-
vado o suficiente para se juntar a eles. Fe-
lizmente, ele recebe apoio de seus leais se-
guidores, os Minions. CENTERPLEX MAG 
2 (dub.): 14h; CENTERPLEX MAG 1 (dub.): 
16h; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 15h15 
- 17h15 - 19h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(dub.): 13h15 - 15h30 - 17h45 - 20h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 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.

A MuLhER DE uM ESpIÃo (Supai no 
tsuma. Japão. Dir: Kiyoshi Kurosawa. Dra-
ma. 14 anos). Um comerciante japonês 
deixa a esposa para trás para viajar para 
Manchuria, onde testemunha um ato de 
barbaridade. Mexido com o que testemu-
nhou, suas próximas ações acabam cau-

sando problemas legais para sua esposa. 
CINE BANGÜÊ: 20h30 (dia 3/8).

o TELEFoNE pRETo (The Black Pho-
ne. 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 encon-
tra um telefone antigo desativado. Porém, o 
aparelho toca. CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 
21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 15h (dub.) 
- 17h30 (leg.) - 19h45 (dub.) - 22h10 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 19h30 
(exceto seg.) - 22h (exceto seg.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 20h30.

Top guN: MAVERICk (EUA. Dir: Jo-
seph Kosinski. Aventura. 12 anos). Depois 
de mais de 30 anos servindo a marinha 
como piloto de caça, Pete “Maverick” Mit-
chell (Tom Cruise) continua na ativa. En-
quanto ele treina um grupo de pilotos em 
formação para uma missão especial que 
nenhum “Top Gun” jamais participou. 
CENTERPLEX MAG 1 (leg.): 20h45.

ThoR: AMoR E TRoVÃo (Thor: Love 
and Thunder. EUA. Dir: Taika Waititi. Aventu-
ra. 12 anos). Thor (Chris Hemsworth) busca 
pela paz interior, mas surge 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 (Natalie Port-
man), que inexplicavelmente empunha seu 
martelo mágico, Mjolnir, revelando-se a Po-
derosa Thor. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 
14h15 - 19h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
19h30 (exceto sex., sáb. e dom.) - 22h15 (ex-
ceto sex., sáb. e dom.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 7 (dub., 3D): 14h40 - 17h15 - 20h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h15 
- 18h - 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 19h (exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 14h30 - 17h45 - 
20h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h 
- 18h25 - 20h50; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 16h - 18h25 - 20h50.

Foto: Divulgação

Ficção científica brasileira, ‘Carro Rei’ tem sessão hoje, no Cine Bangüê, em João Pessoa

Thaíse Ramos 

Agência Estado
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Artista paraibano, Falves Silva abre exposição ‘Olho Mágico’ e apresenta a publicação ‘Bam! Arte Postal’

Arte postal é protagonista de livro 
AntologiA

Olho Mágico é o título da ex-
posição que o artista paraibano 
Falves Silva abre hoje, a partir 
das 17h, no Museu Casa de Cul-
tura Hermano José, localizada 
na cidade de João Pessoa, dentro 
da programação da Bienal La-
tino-Americana de Arte Postal 
da Parahyba, que é realizada 
pela Ensaio Brasil, através da 
Lei Aldir Blanc - Edital Prêmio 
Parrá, da Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult-PB), com o 
apoio de várias instituições. Na 
ocasião, ele também lançará o 
livro Bam! Arte Postal (Editora 
Gajeiro Curió, RN, 150 páginas, 
R$ 60) e, antes, também minis-
trará, das 14h às 16h, o ateliê 
livre ‘Processo criativo da arte 
postal colagem’. A mostra po-
derá ser visitada gratuitamente 
de terça a sexta-feira, das 9h às 
15h, até o dia 30 de setembro. O 
agendamento para escolas é pelo 
número (83) 98704-2019.

O livro é inédito e reúne uma 
coletânea de cartas. “O título da 
obra é uma onomatopeia que, na 
história em quadrinhos, retrata 
um disparo, mas também é um 
tiro na cultura careta, ou carente. 
a obra é fruto de vários textos, 
correspondências trocadas por 
mim com artistas do Brasil e até 
de outros países, como Portugal, 
França, Itália e Estados Unidos, 
entre 1974 a 2000, quando entrou 
a internet e baixou um pouco a 
correspondência entre os artis-
tas. Talvez seja o primeiro livro 
sobre arte postal escrito no Brasil 
e que também objetiva comemo-
rar o centenário da Semana de 
Arte Moderna, quando o moder-
nismo entrou nas artes”, disse 
Falves Silva, que tem 79 anos de 
idade, é natural da cidade de Ca-
cimba de Dentro e está radicado, 
atualmente, em Natal (RN).

Quanto à exposição Olho Má-
gico, o artista informou que a 
individual reúne cerca de 150 
trabalhos, boa parte de cartão
-postal e outros no formato de 
carta comercial. Falves Silva 
disse que essa mostra veio sen-
do ampliada, com o passar do 
tempo, tendo sido a primeira 
realziada em Natal, em 1978. 
Depois, em 1980, no Núcleo de 
Arte Contemporânea (NAC), 
da Universidade Federal da Pa-

História, cultura, arquite-
tura, religião e as narrativas 
que permeiam o Rio Sanhauá 
são os destaques da exposição 
fotográfica Parahyba Revelada, 
do artista visual Helder Olivei-
ra da Silva. A mostra integra 
uma nova etapa do ExpoSesc 
na Paraíba, e tem seu vernissa-
ge hoje, às 19h, no Salão de Ex-
posições do Sesc Cabo Branco, 
em João Pessoa.

A exposição gratuita in-
tegra as comemorações da 
instituição ao aniversário de 
João Pessoa, e fica em cartaz 
durante todo o mês de agosto, 
com visitação das 9h às 17h.

Parahyba Revelada reúne 
em 15 obras um passeio na 
história e cultura do Rio Sa-
nhauá, quem desce as cida-
des de Bayeux, João Pessoa 
e Cabedelo. A mostra revela 
os registros fotográficos do 
artista entre os anos de 2004 
e 2021 com suportes analó-
gicos e digitais, ressaltando a 
memória da cidade.

O trabalho de Helder é 
focado, sobretudo, na região 
do Porto do Capim, local que 
foi o berço de João Pessoa, em 
1535, onde se situa o principal 

ponto histórico da cidade e 
está preservada a maior parte 
do patrimônio arquitetônico e 
cultural da capital paraibana, 
além de ser uma área impor-

tante para a subsistência de 
famílias que ali habitam.

O trabalho busca, ainda, 
mostrar a relação da popula-
ção ribeirinha com o rio e a im-

portância que ele tem na vida 
destas pessoas e da cidade.

No final de agosto do ano 
passado, Parahyba Revelada 
fez parte de uma exposição 

na Casa da Pólvora, no Cen-
tro Histórico da capital, com 
Marília Riul (apresentando a 
mostra Denso Olhar) e o grupo 
Coletivo Brincante de Ima-
gens (com o trabalho Fiteiro e 
Outras Poesias).

Sobre o autor
Fotógrafo, artista visual 

e professor, Helder Oliveira 
transita entre as artes visuais 
utilizando a fotografia e o 
audiovisual como fio condu-
tor da sua poética. Em sua 
atuação profissional e acadê-
mica, trabalha no campo de 
comunidades tradicionais, 
memória, patrimônios e fo-
tografia artesanal.

Em 2005, ele foi premiado 
no Salão dos Novos Artistas 
do Sesc, e desde então, já expôs 
seus trabalhos em diversos lo-
cais do país. Além de artista vi-
sual, é Licenciado em História 
e já ministrou diversas oficinas 
nas áreas de imagem, memória 
e movimentos sociais.

Paraibano lança mostra fotográfica ‘Parahyba Revelada’ na capital
‘ExpoSESc’

Exposição gratuita reúne 15 obras que promovem um passeio na história e cultura que permeiam o Rio Sanhauá

Foto: Helder Oliveira/Divulgação

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br
raíba (UFPB), e, em seguida, em 
1982, novamente em Natal, com 
mais trabalhos, e em 2019, na 
capital paulista. E agora estou 
com essa nova exposição, para 
a qual fiz alguns trabalhos e é a 
primeira vez que saio de Natal, 
desde que a pandemia da Co-
vid-19 começou, há mais de dois 
anos. A pandemia me deixou 
paranóico e aproveitei essa para-
nóia para trabalhar”, comentou 
o artista, acrescentando que a 
mostra será em homenagem ao 
artista paraibano Unhandeijara 
Lisboa, que morreu em fevereiro 
de 2020, aos 71 anos de idade. 

Sem digital
“A Paraíba é muito impor-

tante na área da arte postal. Era 
na casa de Unhandeijara Lisboa, 
no bairro de Jaguaribe, em João 
Pessoa, por exemplo, que eu, ele 
e outros artistas, como Pedro 
Osmar e o pernambucano Paulo 
Bruscky, por exemplo, nos reu-
níamos a cada dois meses para 
discutirmos sobre essa arte”, 
ressaltou Falves Silva.

Mesmo com o advento da 
internet, Falves Silva não se ren-
deu às ferramentas digitais para 
produzir suas obras. “Cada ar-
tista tem o seu ponto de vista. 
Eu, particularmente, continuo 
usando o papel, como o envelope 
e o seu conteúdo, como suporte 
para o meu trabalho. Fui gráfico 
por muitos anos e isso me aju-
dou. O processo digital matou 
um pouco a arte postal, que se 
caracteriza mais pela troca de 
correspondências, enquanto na 
internet é por e-mail. Além disso, 
o artista criava seu próprio selo, 
como se auto-homenageasse, se 
autopromovesse, que não era 
o selo oficial dos Correios, mas 
tinha maior importância artística 
e histórica”, explicou ele.

“Falves Silva é uma gran-
de referência da arte postal na 
Paraíba, cujo trabalho é alvo de 
estudos, trabalhou e foi contem-
porâneo de vários artistas no 
Estado e é amigo, por exemplo, 
do artista visual José Rufino”, 
disse o fotógrafo e pesquisador 
Ricardo Peixoto, um dos funda-
dores da Ensaio Brasil e curador 
da Bienal, que tem apoio de ins-
tituições como o Jornal A União, 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba e Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). Mostra e livro de Falves Silva estão dentro da programação da Bienal Latino-Americana de Arte Postal da Parahyba

Foto: Ricardo Peixoto/Divulgação
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A Câmara Municipal de 
João Pessoa retomou ontem 
pela manhã suas atividades 
em 2022, depois do recesso do 
mês de julho. O vice-prefeito 
da capital, Leo Bezerra (PSB), 
representando o prefeito Cíce-
ro Lucena (Progressistas) fez o 
discurso de saudação aos par-
lamentares. Quem também fez 
o uso da palavra na solenidade 
foi o presidente da Casa Napo-
leão Laureano, vereador Dinho 
Dowsley (Avante).

O vice-prefeito, em seu dis-
curso, historiou sua carreira na 
política, desde a infância quan-
do acompanhava seu pai, Her-
vázio Bezerra (PSB), então ve-
reador na Câmara Municipal. 

“Tenho um orgulho mui-
to grande de ter sido vereador, 
por isso guardo o broche da 
Casa com carinho. É um amor 
jamais visto. Fui praticamen-
te criado nos corredores desta 
Casa”, disse, emocionado o vi-
ce-prefeito. 

Léo lembrou ainda o início 
da atual gestão na Prefeitura de 
João Pessoa e lembrou das di-
ficuldades encontradas por ele 

Anúncio foi feito pelo presidente da Casa na abertura dos trabalhos, com a presença do vice-prefeito Leo Bezerra

Plano Diretor de JP será prioridade
Na Câmara

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

e Cícero, em períodos críticos 
como a terceira onda da pan-
demia de Covid-19. 

“Queríamos fazer muitas 
coisas por João Pessoa e tivemos 
que assinar decretos que nós 
não queríamos, mas sabíamos 
que eram importantes para sal-
var vidas. Tivemos um prefeito 
que lutou com tudo e todos para 

abrir mais de 180 leitos de UTI”, 
lembrou o vice-prefeito.

Leo Bezerra lembrou ain-
da os avanços na saúde da ca-
pital, na atual gestão, e sua luta 
desde a época de parlamen-
tar para melhorar este setor. 
O vice-prefeito ressaltou tam-
bém os esforços na valoriza-
ção dos profissionais de saúde, 

com a concessão de reajuste sa-
larial da categoria, o sucesso do 
programa Opera JP e da cam-
panha de vacinação contra a 
Covid-19, entre outros pontos 
elencados por ele. 

“O prontuário eletrônico foi 
uma de nossas primeiras ações 
e já está funcionando para fa-
zer a interligação das Upas e 

USFs, melhorando a qualida-
de de atendimento dos nossos 
médicos, com o histórico digital 
dos pacientes”, detalhou, acres-
centando ainda a retomada da 
realização das cirurgias bariá-
tricas no Município.

Outro a discursar na reto-
mada das atividades parlamen-
tares na Casa foi o presidente 

Dinho Dowsley. Em seu discur-
so, o vereador Dinho fez ques-
tão de destacar que a Câmara 
Municipal faz história sendo 
uma espécie de “fábrica de po-
líticos” que reverbera em João 
Pessoa e na Paraíba.

Ele ressaltou o legado po-
lítico que existe na Casa Na-
poleão Laureano através dos 
descendentes dos ex-vereado-
res Edmílson Soares, Poten-
gi Lucena, Fernando Milanez, 
Chico Franca, João dos Santos 
pais, respectivamente dos ve-
readores Tanilson Soares (PSB), 
Thiago Lucena (PRTB), Mila-
nez Neto (PV), Damásio Franca 
(PP), Emano Santos (PV), além 
do deputado estadual Hervá-
zio Bezerra, irmão do verea-
dor Odon Bezerra (Cidadania).

O presidente Dinho enfati-
zou que a atual gestão munici-
pal é diferenciada e olha para 
a Câmara Municipal de João 
Pessoa como uma parceira na 
gestão executiva da capital pa-
raibana. 

“Essa gestão dialoga e con-
versa sobre as demandas de 
nossa população e respeita nos-
sas emendas impositivas inde-
pendente da bandeira política 
de cada vereador”, destacou.

Na próxima segunda-fei-
ra, a Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) promo-
ve palestras sobre os cuida-
dos no período eleitoral, o 
que é proibitivo ou não du-
rante a campanha eleitoral. 
O evento é gratuito, acontece 
das 13h às 17h no auditório 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) e é voltado 
a jornalistas, assessores dos 
legislativos da Região Me-
tropolitana de João Pessoa, 
além de estudantes e profis-
sionais da área. A participa-
ção é aberta, sem necessida-
de de inscrição prévia.

As palestras serão mi-
nistradas pelos advogados 
eleitoralistas Harrison Tar-
gino, presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
Seccional Paraíba (OAB-PB), 
Marcelo Weick, professor da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), além do advo-
gado e procurador-geral da 
Câmara de João Pessoa, Ro-
drigo Farias.

O trabalho visa capacitar 
os profissionais de cerca de 

12 Câmaras Municipais da 
Região Metropolitana para 
o período eleitoral, alertan-
do para os cuidados que pre-
cisam ser observados pelas 
equipes de comunicação dos 
Legislativos, bem como pe-
los assessores ligados aos 
gabinetes dos vereadores. 
O procurador-geral da Câ-
mara de João Pessoa expli-
cou que apesar de as elei-
ções gerais não incluírem 
a escolha para vereador, há 
normas que precisam ser 
observadas no campo da 
comunicação institucional. 
Além disso, há vereadores 

que pretendem disputar as 
eleições deste ano.

Durante o evento, os jor-
nalistas e assessores serão 
alertados sobre questões 
que precisarão ser respei-
tadas no processo comu-
nicacional. Serão esclareci-
das dúvidas sobre o que é 
permitido e o que é vedado 
pela legislação eleitoral nos 
meses que compreendem 
a disputa. Os profissionais 
também receberão material 
informativo com dicas so-
bre procedimentos que de-
verão ser seguidos no perío-
do eleitoral.

Respeito à legislação eleitoral será 
tema de palestra para assessores

O presidente da Câmara 
Municipal de João Pessoa, 
o vereador Dinho Dowsley 
(Avante) citou as principais 
metas da Casa para este se-
gundo semestre. Segundo 
ele, as principais e mais im-
portantes demandas neste 
período serão a discussão 
do Plano Diretor da capital 
e a efetivação do projeto E-
democracia, que vai permi-
tir que a população partici-
pe ativamente do processo 
legislativo no parlamento 
municipal. Além destas me-
tas, ele lembrou da sabatina 
que a TV Câmara fará com 
os candidatos ao Governo 
do Estado.

“Não posso deixar de re-
gistrar que a construção da 
nossa nova sede já é uma 
realidade. A empresa Con-
cresolo já está fazendo o es-
tudo e a sondagem do solo 
para lançarmos a pedra 
fundamental da obra, que 
será custeada por parte do 
nosso duodécimo, através 
da economia que estamos 
realizando. Precisamos ter 

uma Casa melhor e acessí-
vel para atender nossa po-
pulação em sua busca pelas 
melhorias para nossa cida-
de”, explicou o presidente 
da Câmara. 

Ainda em seu discurso, 
Dinho fez questão de lem-
brar, que a Casa buscará 
manter a qualidade e quan-
tidade de proposituras apre-
sentadas pelos seus pares, 
que foi recorde de produti-
vidade na história da Casa. 

“Espero que esse segun-
do semestre seja tão produ-
tivo quanto o primeiro, no 
qual foram apreciadas mais 
de 10 mil matérias. Estamos 
aqui para contribuir com a 
administração de nossa ci-
dade. A Casa Napoleão Lau-
reano está à disposição da 
Prefeitura Municipal, sem 
medir esforços, para contri-
buir com as melhorias para 
nossa população”, finalizou 
Dinho.

Outra meta lembrada 
pelo presidente e pelo vice
-prefeito Léo Bezerra foi o 
esforço que vem sendo feito 

de ambos os poderes para a 
construção da nova sede da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa.  

“Deus quis nos colocar 
na Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, ao lado de Cí-
cero Lucena, e agora o novo 
prédio da Câmara verdadei-
ramente vai sair. Não tenho 
dúvida nenhuma”, garantiu 
Leo Bezerra.

Léo e Dinho também 
ressaltaram e lembraram 
as emendas impositivas, 
que vem sendo respeitada 
a sua liberação na atual ges-
tão do prefeito Cícero Luce-
na.  O vice-prefeito ressaltou 
que elas contribuem para a 
melhoria da qualidade de 
vida da população de João 
Pessoa . 

“Fico feliz em ver o cal-
çamento, o asfalto de João 
Pessoa sendo concretizado 
com uma fatia do orçamen-
to destinada pelos vereado-
res, que na nossa gestão têm 
vez e voz, independente de 
cor partidária”, explicou Leo 
Bezerra. 

Dinho destaca metas para o  
segundo semestre no Plenário

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba também reto-
mou, ontem, as suas ativida-
des parlamentares. E o retorno 
na Casa Epitácio Pessoa se deu 
em grande estilo, onde os de-
putados aprovaram mais de 
300 projetos de lei. O desta-
que, entre os aprovados, foi o 
que cria a Política Estadual de 
Atenção Social e Saúde Men-
tal às Crianças e Adolescentes, 
que se tornaram órfãos devido 
à pandemia causada pela Co-
vid-19. A primeira sessão ordi-

nária neste segundo semestre 
aconteceu no formato híbrido. 

O projeto de lei aprovado 
que cria a Política Estadual de 
Atenção Social e Saúde Men-
tal às Crianças e Adolescentes 
é de autoria do deputado Ri-
cardo Barbosa (PSB). Ele desti-
na-se ao atendimento social e 
psicológico das crianças e ado-
lescentes que ficaram órfãos ao 
perderem os pais, ou respon-
sáveis, em decorrência da con-
taminação pela Covid-19. 

Pelo texto, o projeto de lei 

aprovado tem como finalida-
de de promover atenção psi-
cológica e social daqueles que 
se tornaram vulneráveis no 
período de pandemia do co-
ronavírus. 

De acordo com o parla-
mentar, as especificidades da 
execução das ações e servi-
ços oferecidos deverão utilizar 
os recursos humanos e mate-
riais que, de forma direta ou 
indireta, já estejam à dispo-
sição do SUS, além de outros 
que poderão ser contratados 

para essa finalidade específi-
ca. “Não podemos ignorar a 
situação de orfandade causa-
da pela pandemia, e aqui bus-
camos desenvolver uma polí-
tica estadual que promova a 
proteção e apoio psicológico e 
social daqueles que se torna-
ram vulneráveis com o fale-
cimento de seus genitores ou 
provedores”, defendeu Ricar-
do Barbosa.

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba aprovou ainda com 
o mesmo cunho e intuito de 

cuidar da saúde mental dos 
paraibanos e paraibanas, uma 
propositura que estabelece di-
retrizes para política de diag-
nóstico e tratamento da de-
pressão pós-parto no sistema 
de saúde da rede pública e pri-
vada estadual. 

Para a deputada Camila 
Toscano (PSDB), autora do pro-
jeto, é imprescindível que a 
mulher gestante passe a ser 
acompanhada psicologica-
mente desde o início da sua 
gestação.  “Esse projeto tem 

uma importância muito gran-
de. Estamos tratando sobre a 
depressão pós-parto. Busca-
mos proteger as mulheres des-
de o início do pré-natal. Para 
que ela tenha um acompanha-
mento psicológico adequado. 
A mulher, quando se desco-
bre grávida, tem reações dis-
tintas e as circunstâncias so-
ciais podem levá-la mulher a 
ter depressão. Esse projeto visa 
acompanhar a mulher inclusi-
ve no pós-parto.”, argumentou 
Camila.

Deputados voltam e aprovam mais de 300 projetos de lei
Na assembleia

Harrison, Weick e Rodrigo serão os palestrantes na OAB-PB

Vice-prefeito Leo Bezerra destacou avanços na área da Saúde e as dificuldades que a gestão enfrentou com a Covid-19

Fotos: Divulgação

Foto: Ascom/CMJP
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Milhares de pessoas parti-
ciparam ontem em Campina 
Grande do Ato pela Democra-
cia, que contou com a presença 
do ex-presidente e pré-candi-
dato Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), e outras lideranças po-
líticas do Estado e do país. O 
evento foi realizado no Parque 
do Povo, e teve início por volta 
das 17h30. Mas já a partir das 
14h, uma extensa fila se for-
mou no local dando volta em 
todo o quarteirão.

Mas o ex-presidente de-
sembarcou em Campina 
Grande ainda durante a ma-
nhã de ontem, por volta das 
10h30. Do Aeroporto João 
Suassuna, ele seguiu em co-
mitiva para o Hotel Garden, 
onde se reuniu com represen-
tantes de várias religiões e de 
movimentos filosóficos. Ele se 
disse feliz por estar reunido 
com pessoas que pensam de 
forma diferente, mas que con-
vergem na ideia de que o país 
precisa voltar a ter sintonia. 

“Eu queria agradecer a vo-
cês pelo gesto e pela imagem 
que vocês ajudaram a promo-
ver no dia de hoje. Nós somos 
capazes de uma convivência 
unida mesmo na diversidade 
política, religiosa, futebolísti-
ca e cultural. Nós não preci-
samos ser iguais e temos que 
fortalecer isso no Brasil, por-
que nos últimos tempos esta-
mos vendo o ódio espalhado 
por vários lugares”, declarou.

Já no final da tarde, Lula 
seguiu para o Parque do Povo 
e encontrou o local lotado por 
pessoas de vários lugares da 
Paraíba e de outros estados, 
a exemplo de Pernambuco e 
Rio Grande do Norte.

O ex-presidente, que veio 

Ex-presidente visita a Paraíba e afirma que a convivência é possível na política, mesmo na diversidade de ideias

Lula diz que luta é contra o fascismo
em campina grnade

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

acompanhado de sua mulher, 
Rosângela Silva, foi o último a 
discursar no Parque do Povo 
e ressaltou que é preciso co-
meçar a reconstruir o país, 
já que o atual presidente Jair 
Bolsonaro (PL), segundo ele, 
causou problemas nos quatro 
anos de sua administração. 
Conforme o petista, o plei-
to de outubro não é apenas 
contra um candidato. “Nós 
não estamos disputando uma 

eleição comum, nós estamos 
disputando contra o fascis-
mo, contra milicianos e con-
tra pessoas que não têm sen-
timento, que não têm amor e 
que não choraram uma úni-
ca lágrima por quase 700 mil 
pessoas que morreram por 
conta do Covid-19”, afirmou.

O ex-presidente Lula afir-
mou que caso seja eleito, irá 
trabalhar intensamente du-
rante os quatro anos do seu 

mandato. “É esse casamen-
to que eu quero fazer com o 
povo brasileiro. Nós vamos 
recuperar esse país. Eu que-
ro dedicar quatro anos da mi-
nha vida, não tem hora, não 
tem dia, não tem noite, não 
tem chuva. Nós vamos provar 
que um torneiro mecânico é 
capaz de consertar o país que 
os doutores destruíram nesse 
país. Acreditem, temos força 
para isso”, destacou Lula.

A presidente nacional 
do PT Gleisi Hoffmann, 
também esteve em Campi-
na participando do evento e 
durante a sua fala, também 
agradeceu aos paraibanos 
por terem participado do 
ato em Campina Grande. 
Ela afirmou que dentre os 
candidatos que se apresen-
tam para o pleito, Lula e 
Geraldo Alckmin, candi-
dato a vice-presidente, são 
os que representam melhor 
os anseios do povo brasilei-
ro. “A hora que Lula sentar 
naquela cadeira ele sabe o 
que fazer e como agir em 
benefício do povo brasilei-
ro. Essa liderança de Lula 
somada com Geraldo Alck-
min, que foi quatro vezes 
governador de São Paulo e 
com a frente ampla de par-
tido é o que estamos ofere-
cendo ao Brasil, e o que há 
de melhor”, frisou.

O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) foi outro 
convidado do Ato pela De-
mocracia. Ao se pronunciar 
no palco, ele teceu críticas 
ao presidente Jair Bolsona-
ro (PL). O parlamentar dis-
se que a eleição de outubro 
é a mais importante da his-
tória do país. “São 61 dias 
que nos separam da elei-
ção mais importante de to-
das nossas vidas, é o desti-
no de uma geração que está 
em jogo, e Deus nos possi-
bilitou termos Luiz Inácio 
Lula da Silva para essa jor-
nada, a jornada da recons-
trução. Até a eleição, vamos 
ocupar as ruas e com as co-

res da bandeira brasileira, 
porque não pertence a eles, 
é do povo do Nordeste, do 
Brasil”, afirmou.

Além de Lula, Gleise e 
Radolfe, participaram do 
Ato pela Democracia o ex-
senador Lindemberg Fa-
rias, o senador Veneziano 
Vital do Rego (MDB), o ex-
governador Ricardo Cou-
tinho (PT), o ex-prefeito de 
João Pessoa Lucélio Carta-
xo (PT), o ex-deputado fe-
deral Luiz Couto (PT), en-
tre outros.

Movimentação
Já durante a manhã de 

ontem, a cidade começou a 
receber caravanas de várias 
cidades. Com bandeiras em 
mãos, os simpatizantes do 
ex-presidente Lula foram 
se organizando e seguin-
do para as imediações do 
Parque do Povo e já por vol-
ta das 14h, uma extensa fila 
já contornava parte dos 42 
mil metros do local, aguar-
dando a abertura dos por-
tões de acesso, que somen-
te ocorreu depois das 15h.

Essa movimentação in-
tensa ao redor do Parque 
fez com que os vendedo-
res ambulantes comemo-
rassem aproveitando pra 
vender seus produtos. O 
local também se transfor-
mou em uma espécie de fei-
ra livre. Por todos os lados 
era possível encontrá-los 
comercializando camisas, 
bandeiras, chapéus, bonés, 
além de vários carros de 
lanches e bebidas. 

Para Gleisi, frente 
representa o povo

Lula disse ontem, em Campina Grande, que não está havendo uma disputa política comum 

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (PSB), foi o últi-
mo pré-candidato ao Gover-
no do Estado a anunciar um 
nome para o Senado. Ele divul-
gou ontem que a deputada esta-
dual Pollyanna Dutra vai com-
por a sua chapa à reeleição, que 
terá ainda o nome de Lucas Ri-
beiro (Progressistas) como vice-
governador. A chapa completa 
será homologada na próxima 
sexta-feira (5), às 16h, no For-
rock, em João Pessoa.

“É com muita alegria que 
anuncio o nome da companhei-
ra Pollyanna Dutra para ser a 
nossa senadora nessa caminha-
da rumo à reeleição. Com Lucas 
e Pollyanna esta composição po-
lítica contempla experiência de 
gestão com juventude e a for-
ça da mulher paraibana, com o 
Sertão sendo integrado a Cam-
pina e a João Pessoa, numa sim-

biose que aponta para o futuro, 
mas lastreado em tudo que fi-
zemos em um passado recente”, 
comentou João Azevêdo. 

Pollyana foi prefeita por dois 
mandatos na cidade de Pom-
bal, no Sertão paraibano. Ela é 
casada e mãe de três filhos. Foi 
eleita deputada estadual com 
28.868 votos pelo PSB em 2018. 
No cargo, presidiu a Comissão 
de Constituição e Justiça, além 
de compor a Comissão de Di-
reitos da Mulher da Assembleia 
Legislativa da Paraíba.

Os outros cinco pré-candi-
datos ao Governo do Estado já 
haviam anunciado os candi-
datos ao Senado que vão com-
por suas chapas. Veneziano Vi-
tal, do MDB, tem na sua chapa 
o pré-candidato ao senado Ri-
cardo Coutinho (PT). No entan-
to, ainda não há confirmação 
da Justiça Eleitoral se o político 
poderá participar destas elei-
ções, devido às suas condena-
ções junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral, que o enquadra na Lei 
da Ficha Limpa. 

O PSDB de Pedro Cunha 
Lima, escolheu o deputado fe-
deral Efraim Filho (União Bra-
sil) para a disputa ao Senado. A 
chapa foi homologada no últi-
mo domingo (31), em conven-
ção partidária que aconteceu em 
Campina Grande. 

A Federação Rede Psol, que 
homologou a candidatura de 
Adjany Simplicio para a dispu-
ta ao Governo da Paraíba, es-
colheu Alexandre Soares para 
concorrer a uma vaga no Sena-
do. Os nomes foram oficializa-

dos no último sábado (30), em 
convenção partidária que acon-
teceu em João Pessoa. 

Enquanto isso, a chapa do 
radialista Nilvan Ferreira (PL), 
vai lançar a candidatura de Bru-
no Roberto (PL) a senador. A 
convenção está marcada para 
acontecer na próxima sexta-fei-
ra (5), em Campina Grande. 

Do PRTB, o candidato ho-
mologado para concorrer à 
vaga de governador do Esta-
do, Major Fábio, compôs uma 
chapa puro sangue, com o 

pastor Sérgio Queiroz como 
candidato a senador. A con-
venção partidária do parti-
do aconteceu no último dia 
28 de julho. 

Já o PSTU aprovou o nome 
do sindicalista Antônio Nasci-
mento para concorrer ao car-
go de governador do Estado, 
ao lado da vice Alice Maciel, na 
convenção que aconteceu no úl-
timo dia 23 de julho. No entan-
to, a legenda decidiu não lançar 
candidatura ao Senado e chapas 
proporcionais.

PSB anuncia deputada estadual Pollyanna Dutra para o Senado
mais definição

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

Alexandre e Adjany da Federação Rede/PsolRicardo e Veneziano esperam por convençãoJoão confirmou Pollyanna para o Senado
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Nascimento é o nome do PSTU ao Governo Nilvan (D) terá como senador Bruno Roberto Major Fábio e Sérgio Queiroz: nomes do PRTB Pedro, Domiciano e Efraim: PSDB e UB

Foto: Josemar Gonçalves/Estadão Conteúdo
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Proposta concede perdão aos crimes previstos no Código Penal, nas leis penais especiais e no Código Penal Militar

Comissão aprova PL que anistia PMs
Massacre do carandiru

Felipe Frazão 

Agência Estado

A Comissão de Seguran-
ça Pública da Câmara dos De-
putados aprovou ontem pro-
jeto que anistia os policiais 
militares processados ou pu-
nidos pela atuação no Massa-
cre do Carandiru. A proposta 
do deputado Capitão Augus-
to (PL-SP) concede anistia aos 
crimes previstos no Código 
Penal, nas leis penais espe-
ciais, no Código Penal Militar 
e nas infrações disciplinares 
conexas. Ao todo, 111 deten-
tos morreram durante ação 
dos agentes no dia 2 de outu-
bro de 1992.

A Polícia Militar de São 
Paulo entrou no Pavilhão 9 
da Casa de Detenção do Ca-
randiru para conter uma re-
belião. A operação termina-
ria horas depois naquele que 
é considerado o mais grave 
massacre penitenciário da 
história do país. Ao todo, 74 
policiais militares foram con-
denados em cinco diferentes 
júris, entre 2013 e 2014, a pe-
nas de até 600 anos de prisão. 
Apesar das condenações, os 
agentes nunca chegaram a 
ser presos. A Casa de Deten-
ção foi demolida.

O projeto de anistia foi 
aprovado simbolicamente, 
o que não permite que par-
lamentares favoráveis sejam 
identificados. Somente o de-
putado Marcel Van Hatten 
(Novo-RS) se absteve. Ele ten-

tou convencer os demais inte-
grantes da comissão a adiar a 
votação, mas o requerimento 
não foi aprovado. Depois, su-
geriu que fosse melhor votar 
com o quórum completo da 
comissão, mas também não 
conseguiu apoio.

O relator do projeto de 
anistia, deputado Sargento 
Fahur (PSD-PR), ex-policial 
militar, justificou a anistia 
como forma de evitar “julga-
mentos políticos”. Segundo 
ele, os policiais condenados 
estão “sofrendo perseguição 
política ideológica”.

O texto agora será votado 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Casa antes 
de seguir ao plenário.

Vítimas
Ao todo, 111 detentos 
morreram na Casa 

de Detenção do 
Carandiru, em SP,  
durante ação dos 

agentes, no dia 2 de 
outubro de 1992

O deputado Capitão Augusto (PL-SP) é o autor do projeto que concede anistia aos militares envolvidos no Massacre do Carandiru

A candidata do MDB 
à Presidência da Repúbli-
ca, Simone Tebet, anunciou 
ontem o nome da senadora 
Mara Gabrilli (PSDB) como 
vice de sua chapa para as 
eleições de 2022. O anúncio 
foi feito no Diretório Esta-
dual do PSDB em São Pau-
lo, em cerimônia transmiti-
da pelo Twitter da candidata 
emedebista. O lançamento 
da candidatura foi feito após 
reunião de Simone Tebet e 
Mara Gabrilli com os pre-
sidentes dos três partidos 
da aliança política - Baleia 
Rossi (MDB), Bruno Araújo 
(PSDB), Roberto Freire (Ci-
dadania) - e o senador Tasso 
Jereissati (PSDB), que era um 

dos contados para chapa.
Durante o discurso, Si-

mone Tebet disse que Mara 
Gabrilli “não será uma vice 
coadjuvante” e, ao prometer 
“um governo afetivo”, acres-
centou que a tucana terá pa-
pel relevante para se atin-
gir esse objetivo. Também 
em discurso, Gabrilli dis-
se que atuará “pela justiça 
social e para que todos te-
nham oportunidades”, in-
clusive pessoas com defi-
ciência, e que se dedicará 
à “luta contra a fome e con-
tra o racismo”. “Uma cida-
de, um estado, um país que 
é bom para uma pessoa com 
deficiência, é maravilhoso 
para toda a população. Isso 
se estende para a educação: 
um professor que é prepa-
rado para ensinar um aluno 
autista é muito mais prepa-

rado para ensinar qualquer 
aluno”, afirmou.

A confirmação de Tebet 
como candidata pelo MDB 
foi no dia 27 de julho, quan-
do ainda não havia sido de-
finido o nome de quem se-
ria vice na chapa. A chapa é 
apoiada pela federação par-
tidária PSDB-Cidadania.

Perfil
Simone Tebet tem 52 

anos. Nascida em Três La-
goas (MS), ela é formada em 
direito e começou sua car-
reira política em 2003 como 
deputada estadual. De 2005 
a 2010, foi prefeita de sua ci-
dade natal por dois manda-
tos. Deixou o cargo para ser 
vice-governadora de Mato 
Grosso do Sul. Ela é filha do 
ex-presidente do Senado Ra-
mez Tebet, falecido em 2006. 

De 2013 a 2014, foi secretária 
de Governo até que, em 2015, 
foi empossada como sena-
dora. Tebet ganhou projeção 
nacional especialmente de-
pois da forte atuação na Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Pandemia 
do Senado, no ano passado.

Senadora pelo PSDB de 
São Paulo, Mara Gabrilli, 
53, é publicitária e psicólo-
ga. Foi vereadora da capi-
tal paulista de 2007 e 2010, 
após ter sido secretária mu-
nicipal da Pessoa com Defi-
ciência, de 2005 e 2007. Foi 
deputada federal de 2011 e 
2015, sendo eleita novamen-
te em 2015 para mandato até 
2019. Em 1994, Mara Gabril-
li sofreu um acidente de car-
ro que a deixou tetraplégica. 
Foram cinco meses meses de 
internação.

Mara Gabrilli será vice na chapa de Simone Tebet
lançaMento oficial 

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) assinou ontem o 
terceiro acordo de coopera-
ção para permitir o envio de 
missões internacionais para 
acompanhar o processo elei-
toral brasileiro. O novo convê-
nio foi celebrado com a União 
Interamericana de Organis-
mos Eleitorais (Uniore). 

Pelo acordo, representan-
tes da entidade deverão ob-
servar a imparcialidade e 
independência da votação 
durante as eleições de ou-
tubro. 

Segundo o presidente do 
TSE, ministro Edson Fachin, 
o objetivo do acordo é apri-
morar o sistema eleitoral bra-
sileiro e a democracia. 

“O tribunal, fiel a sua mis-
são de preparar, organizar e 
realizar eleições limpas e se-
guras, abre suas portas à ob-
servação e análise internacio-
nal, com total transparência 
para que sejam efetuadas ob-
servações e recomendações 
que colaborem para nosso 
esforço contínuo e incessante 
de modernização e aprofun-
damento da integridade ins-
titucional”, afirmou. 

Outros acordos
Além da Uniore, repre-

sentantes do Parlamento do 
Mercosul (Parlasul) e da Or-
ganização dos Estados Ame-
ricanos (OEA) também foram 

autorizados pelo TSE a reali-
zarem as missões de observa-
ção. Também estão previstas 
a participação de oito missões 
de entidades nacionais. 

Missões internacionais de 
outras entidades também fo-
ram convidadas para atuar 
como observadoras das elei-
ções, entre elas, a Rede Elei-
toral da Comunidade dos 
Países de Língua Portugue-
sa (CPLP), a Rede Mundial 
de Justiça Eleitoral, a Funda-
ção Internacional para Siste-
mas Eleitorais (Ifes). 

A participação de observa-
dores internacionais nas elei-
ções já foi utilizada em ou-
tros pleitos no país. Em 2018 
e 2020, missões da OEA acom-
panharam a realização da vo-
tação.

TSE assina acordo para
a observação de eleições

convênio internacional

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil

Agência Brasil 

Foto: Gilmar Félix/Agência Câmara

O presidente do União 
Brasil, deputado Luciano Bi-
var (PE), confirmou que o 
partido vai lançar a senadora 
Soraya Thronicke (MS) como 
candidata à Presidência da 
República. A decisão acontece 
depois de o próprio Bivar de-
sistir de ser candidato ao Pa-
lácio do Planalto para tentar 
a reeleição como deputado.

Bivar afirmou que os ex-
ministros Sergio Moro (Jus-
tiça e Segurança Pública), 
Mendonça Filho (Educação), 
Fernando Coelho Filho (Mi-
nas e Energia) e Luiz Henri-
que Mandetta (Saúde), todos 
filiados ao União Brasil, co-
laboram com o plano de go-
verno da candidatura presi-
dencial da senadora. “Com 
ela vem um plano de gover-
no feito por quatro ex-minis-
tros, não é um ex-ministro, 
são quatro ex-ministros. Não 
existe entre as candidaturas 
alguém que tenha um pla-

no de governo tão consisten-
te, tão substantivo quanto o 
da senadora Soraya Thronic-
ke”, disse o dirigente partidá-
rio ao Estadão. Bivar e Soraya 
vão anunciar a nova candida-
tura presidencial na sede do 
partido em São Paulo na tar-
de desta terça-feira, 2.

A parlamentar é vice-lí-
der do governo Jair Bolsona-
ro (PL) no Congresso, mas 
costuma adotar posições crí-
ticas ao presidente em rela-
ção à pandemia. Em entre-
vista ao Estadão em janeiro, 
ela não garantiu que iria vo-
tar em Bolsonaro e disse que 
era preciso construir uma “di-
reita racional”. Diferentemen-
te de Bivar, a senadora não 
precisa renovar o mandato e 
ainda tem mais quatro anos 
no Congresso, o que a per-
mite entrar na disputa presi-
dencial sem ter que abrir mão 
do cargo.

De acordo com Bivar, a de-
cisão de recuar da candida-
tura presidencial aconteceu 
para dar atenção às propos-

tas de reforma tributária que 
tramitam na Câmara. “É mui-
to importante a gente ter uma 
força em defesa do Estado 
de Pernambuco, muitos per-
nambucanos achavam que 
era interessante eu ser depu-
tado federal. Tem várias pau-
tas sobre ICMS, sobre a inde-
pendência, respeito ao ente 
federativo, o imposto único, a 
simplificação tributária é im-
portante”, declarou.

Apesar disso, integran-
tes da cúpula do União Bra-
sil dizem que o movimento 
de Bivar passou por um acor-
do de apoio informal ao ex
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT). Inicialmente, o 
diretório da legenda em Per-
nambuco calculava eleger os 
deputados federais Mendon-
ça Filho e Fernando Coelho 
Filho. Colegas de Bivar no Es-
tado dizem que ele vai tentar 
garantir a reeleição buscando 
se associar a Lula, que é popu-
lar em Pernambuco.

A maior parte do União 
Brasil, que é fruto da fusão 

entre o PSL, legenda que ele-
geu Bolsonaro em 2018, e o 
DEM, rechaça apoio ao can-
didato do PT. A resistência se 
concentra principalmente nos 
quadros oriundos do DEM. 
Mesmo em Pernambuco, Bi-
var tinha uma posição isola-
da sobre o diálogo com o PT.

O presidente do partido 
negou qualquer acordo com 
Lula. “Isso tudo é conversa. 
A gente tem base suficiente 
lá no Estado. Não existe isso, 
vamos fazer quatro federais 
no Estado de Pernambuco”.

Mesmo com a candidatu-
ra de Soraya, a legenda está 
liberada para apoiar infor-
malmente outros candida-
tos a presidente. Em estados 
como Rio, Amazonas, Mato 
Grosso e Acre, há um endos-
so público à candidatura de 
Bolsonaro. Outros candidatos 
a governador, como Ronal-
do Caiado, em Goiás, e ACM 
Neto, na Bahia, procuram se 
desvincular da disputa nacio-
nal, sem apoio a nenhum can-
didato presidencial.

União Brasil vai lançar Soraya Thronicke 
para presidente

Lauriberto Pompeu 

Agência Estado
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Segundo o 
presidente do 
TSE, ministro 
Edson Fachin, 
o objetivo 
do acordo é 
aprimorar 
o sistema 
eleitoral 
brasileiro e 
a democracia
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Em resposta à visita, Pequim enviou caças ao estreito de Taiwan e prometeu responder à provocação “no campo militar”

Pelosi chega a Taiwan sob tensão
presidente da câmara dos deputados dos eua

A presidente da Câma-
ra dos Deputados dos EUA, 
Nancy Pelosi, chegou ontem 
em Taipé, capital de Taiwan, 
em uma visita que aumentou 
as tensões entre EUA e Chi-
na. Em resposta à visita, Pe-
quim enviou caças ao estreito 
de Taiwan e prometeu respon-
der à provocação “no campo 
militar”. 

Pelosi deve se encontrar 
com a presidente Tsai Ing -wen 
hoje, segundo a imprensa lo-
cal. A visita é o pivô de uma 
crise diplomática que se arras-
ta por semanas e levou o presi-
dente Xi Jinping a pedir que o 
americano Joe Biden não brin-
que com fogo com a questão 
taiwanesa. Em um artigo as-
sinado para no The Washin-
gton Post - e publicado após o 
desembarque em Taipé -, Pelo-
si justificou a viagem a Taiwan 
como um sinal do compromis-
so dos Estados Unidos com 
a preservação da democra-
cia e da soberania do territó-
rio frente às agressões de Pe-
quim e do Partido Comunista 
Chinês - ao qual citou nomi-
nalmente.

“Em face da aceleração das 
agressões pelo Partido Comu-
nista Chinês, a visita da nossa 
delegação parlamentar deve 
ser vista como uma inequívo-
ca declaração de que a Amé-
rica está do lado de Taiwan, 
nosso parceiro democrático, 
enquanto defende a si mes-
mo e sua liberdade”, escreveu 
Pelosi, afirmando ainda que a 
viagem oficial não contradiz 
a política externa americana 
para Taiwan, prevista em acor-
dos bilaterais com a China.

Pequim prometeu medi-
das duras antes mesmo de Pe-

losi embarcar rumo à Ásia no 
último domingo - ela já este-
ve em Cingapura e Malásia, 
e ainda deve passar por Co-
reia do Sul e Japão. O tema 
foi tratado em uma reunião 
de cúpula entre Joe Biden e Xi 
Jinping na última quinta-fei-
ra, quando conversaram por 
mais de duas horas ao telefo-
ne. De acordo com uma decla-
ração oficial após a chamada, 
Pequim afirmou ter alertado 
Washington a não “brincar 
com fogo” em Taiwan.

O tom pareceu subir ain-
da mais ontem, enquanto Pe-
losi se dirigia à ilha. A porta-
voz da diplomacia chinesa, 
Hua Chunying, afirmou que 
os EUA carregariam “a res-
ponsabilidade” pagariam “o 
preço” por “minar a soberania 
e a segurança da China”, caso 
a parlamentar pisasse em solo 
taiwanês. Enquanto isso, uma 
declaração do ministro chinês 
das Relações Exteriores, Wang 
Yi, foi publicado no site oficial 
da pasta. Sem mencionar Pe-
losi, Yi afirmou que “o abuso 
de confiança dos Estados Uni-
dos sobre a questão de Taiwan 
é desprezível”.

“A visita da 
nossa delegação 
parlamentar deve 
ser vista como 
uma inequívoca 
declaração de que 
a América está do 
lado de Taiwan 

Nancy Pelosi

n 

Até o 
momento, 
a grande 
quantidade 
de poeira 
dificultava a 
percepção 
de detalhes 
da galáxia

O primeiro-ministro do 
Japão, Kishida Fumio, disse 
durante a reunião de revisão 
do Tratado sobre a Não Proli-
feração de Armas Nucleares 
(TNP) que o Japão está de-
terminado a continuar dan-
do apoio ao tratado junta-
mente com todas as partes 
envolvidas.

Na última segunda-feira, 
Kishida tornou-se o primei-

ro premiê japonês a partici-
par de uma Conferência de 
Revisão das Partes do TNP. 
Em um discurso proferido na 
sede da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), em Nova 
York, Kishida disse que o tra-
tado “tem servido como pedra 
fundamental do regime inter-
nacional de desarmamento e 
não proliferação nuclear para 
a realização da segurança e da 
paz internacional,”

Kishida pediu aos dele-
gados presentes na reunião 

Em evento na ONU, Japão pede união em 
defesa de pacto de não proliferação nuclear

conferência

Gabriel Bueno da Costa 

Agência Estado

Em paralelo, forças mili-
tares chinesas realizaram no-
vos exercícios militares nos 
arredores da ilha. Aviões de 
guerra sobrevoaram o estrei-
to de Taiwan em uma atitu-
de hostil na manhã de ontem, 
enquanto autoridades das for-
ças navais anunciaram novos 
exercícios militares para os 
próximos dias, incluindo ati-
vidades com tiro real no Mar 
de Bohai, perto da penínsu-
la da Coreia - próximo desti-
no de Pelosi.

Após o pouso do avião da 
presidente da Câmara ameri-
cana, o porta-voz do Ministé-
rio da Defesa chinês, Wu Qian, 
afirmou que as forças arma-
das do país lançarão “ações 
militares direcionadas” em 
resposta. “O Exército de Liber-
tação Popular está em alerta 
máximo e lançará uma série 
de ações militares direciona-
das para combater isso, de-
fender a soberania nacional e 
a integridade territorial e im-
pedir a interferência externa 
e as tentativas separatistas de 
‘independência de Taiwan’”, 
disse em um comunicado.

Em Taiwan, autoridades 
militares disseram à impren-
sa local que as forças de defesa 
da ilha reforçaram seus prepa-

rativos e que permanecem em 
“estado de prontidão reforça-
do” até o meio-dia de amanhã.

O governo americano ten-
tou acalmar a situação na úl-
tima segunda-feira. O por-
ta-voz da Casa Branca, John 
Kirby, pediu que Pequim não 
entendesse a visita de Pelosi a 
Taiwan como um “pretexto de 
provocação”, mas defendeu a 
visita, destacando que a ida de 
uma autoridade americana à 
ilha tem precedentes na His-
tória recente e que não muda-
ria o “status quo” da posição 
americana sobre a soberania 
do território. “(O presidente 
Biden) deixou muito claro que 
o Congresso é um ramo inde-
pendente do governo e a pre-
sidente Pelosi toma suas pró-
prias decisões”, disse Kirby ao 
se referir ao diálogo entre Bi-
den e Xi na quinta-feira da se-
mana passada.

Apesar disso, os america-
nos também reforçaram a pre-
sença militar na região duran-
te a passagem de Pelosi. Em 
condição de anonimato, au-
toridades dos EUA confirma-
ram à Associated Press que 
navios de guerra foram deslo-
cados na última segunda-fei-
ra para o Mar das Filipinas, a 
leste de Taiwan.

Ameaça militar chinesa
com aviões de guerra

O governo dos Esta-
dos Unidos anunciou, on-
tem, em comunicado, no-
vas sanções contra a Rússia, 
por causa da “guerra bru-

tal” conduzida pelo país 
na Ucrânia. O secretário 
de Estado americano, An-
tony Blinken, diz que estão 
sendo designados oligarcas 
russos, entidades estatais 
e “autoridades ilegítimas” 
como alvos da medida.

Três oligarcas russos 

foram punidos pelos EUA 
hoje, Dmitry Aleksandro-
vich Pumpyanskiy, Andrey 
Igorevich Melnichenko e 
Alexander Anatolevich Po-
nomarenko. 

Além disso, a Joint Stock 
Company State Transpor-
tation Leasing Company e 

quatro de suas subsidiárias 
também foram punidas. O 
Departamento de Estado 
também puniu quatro ou-
tros indivíduos e uma en-
tidade que “operam ilegiti-
mamente em território da 
Ucrânia, em colaboração 
com a Rússia”. 

Estados Unidos anunciam mais sanções 
contra a Rússia, por guerra na Ucrânia

punição

Na ONU
Kishida tornou-se 
o primeiro premiê 

japonês a participar de 
uma Conferência de 

Revisão das 
Partes do TNP

que “unissem as forças para 
alcançar um resultado signi-
ficativo nesta conferência.”

Ele enfatizou a necessi-
dade de revitalizar as dis-
cussões sobre o Tratado de 
Proibição Total de Testes Nu-
cleares (ou CTBT, na sigla em 
inglês) e afirmou que con-
vocará uma reunião a nível 
de líderes durante a Assem-
bleia Geral da ONU, em se-
tembro, para “dar um impul-
so que facilite a entrada em 
vigor do CTBT.”

Raisa Toledo 

Agência Estado

O formato peculiar da 
“Galáxia Roda de Carro” 
chama a atenção e, agora, os 
cientistas têm mais informa-
ções sobre o agrupamento es-
telar. As novas imagens di-
vulgadas ontem, pela Nasa, 
agência aeroespacial dos Es-
tados Unidos, mostram as 
mudanças ocorridas na ga-
láxia ao longo de bilhões de 
anos e indicam como ela será 
no futuro. Trata-se de mais 
um registro inédito do teles-
cópio espacial James Webb.

As imagens apontam 
que a “Galáxia Roda de Car-
ro” está em um processo de 
transição. Antes uma galá-
xia espiral como a Via Lác-
tea, ela surgiu a partir da co-
lisão em alta velocidade com 
outra menor, que transfor-
mou suas formas e estrutu-
ras. Agora, ela ostenta dois 
anéis que se expandem para 
fora do centro de colisão e um 
buraco negro, e deve continu-
ar se modificando.

A cerca de 500 milhões de 
anos-luz da Terra, a “Roda 
de Carro” fica localizada na 
constelação Escultor e rece-
be dos astrônomos a defini-

ção de galáxia em anel, que 
é menos comum que as espi-
rais. Em seu núcleo, há uma 
grande quantidade de poei-
ra quente e, nas áreas mais 
brilhantes da imagem, estão 
aglomerados de estrelas jo-
vens. No anel externo, novas 
estrelas se formam com a sua 
expansão.

Até o momento, a grande 
quantidade de poeira dificul-
tava a percepção de detalhes 
da galáxia. Por isso, registros 
como os feitos pelo telescópio 
Hubble não conseguiam aná-
lises mais aprofundadas. O 
diferencial do telescópio es-
pacial James Webb, lançado 

ao espaço no fim do ano pas-
sado e que integra um pro-
grama internacional liderado 
pela Nasa em parceria com a 
Agência Espacial Europeia 
(ESA) e a Agência Espacial 
Canadense, é sua capacida-
de de detectar luz infraver-
melha.

Para especialistas, a divul-
gação das imagens captadas 
pelo James Webb inaugura 
uma nova era da Astrono-
mia e mostra o potencial do 
observatório em ajudar a res-
ponder a alguns mistérios da 
Física e da Biologia, além de 
incentivar outras missões de 
grande porte.

Nasa divulga imagem feita pelo telescópio 
James Webb da galáxia “Roda de Carro” 

registro inédito

Foto: Nasa

A cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra, a “Roda de Carro” fica localizada na constelação Escultor

Agência Estado

Agência Brasil
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13,25%
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O consumidor pretende 
pesquisar antes de comprar o 
presente do Dia dos Pais, con-
forme indica levantamento 
da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), em par-
ceria com a Offerwise Pes-
quisas. O estudo aponta que 
78% dos consumidores vão 
pesquisar para poder econo-
mizar na aquisição dos pro-
dutos, seja nos sites e aplica-
tivos de lojas (73%), lojas de 
shopping (53%), redes sociais 
(41%) ou lojas de rua (38%). A 
pesquisa permite assinalar 
mais de uma resposta.

De acordo com o presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de João Pessoa (CDL-JP), Ni-
valdo Vilar, o lojista está prepa-
rado para o consumidor mais 
consciente com relação aos pre-
ços, à economia e ao seu poder 
de compra. 

“Geralmente, o consumi-
dor já chega à loja com uma 
ideia de preços, após pesqui-
sa na internet. Mas o lojista ou 
o vendedor tem vários argu-
mentos para fazer sua venda. 
Por exemplo, o consumidor 
pode ver o produto tal como 
é, algo diferente de visuali-
zar por uma tela. Além dis-
so, tem a questão do atendi-
mento e da possibilidade de 
pronta entrega. No caso de 
uma data comemorativa, o 
fator tempo é fundamental”, 
destaca o dirigente.

O microempresário Alys-
son Tomaz já está pesquisan-
do o presente para o pai. A 
escolha é por peças de vestuá-
rio. Os itens correspondem à 
maior parte das intenções de 
compra para a data (54% das 
respostas), seguidos de per-

Lojista está preparado para consumidor mais consciente, diz presidente da CDL

Com preços em alta, 78% 
só compram após pesquisa

dia dos pais

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Quem hoje não está no digital? Acredito que 
poucas pessoas não possuem um perfil 
numa rede social, num blog, num site ou 

num canal no YouTube. E cada um está no on-line 
por um motivo diferente, ok? Mas, sejam quais forem 
as diferentes motivações para se fazer presente no 
digital, existe algo que é comum a todos, e estou 
me referindo a pergunta mais frequente quando se 
trata marketing digital, que é:  qual tipo de conteúdo 
postar? Para responder a esta pergunta e ajudar as 
pessoas e as marcas a se destacarem no ambiente 
on-line, conseguirem se relacionar melhor com seu 
cliente e conseguir convergir este relacionamento 
em vendas, criei a metodologia IOC – trabalhe sua 
imagem, melhore sua oratória e crie seu conteúdo. 
Abaixo explico cada etapa da metodologia:

Imagem: uma boa imagem pessoal significa, 
basicamente, ter uma harmonia entre o que você 
é e o que quer mostrar para o outro. Por isso 
tenha uma marca pessoal sincronizada à sua 
personalidade, tente se preocupar menos com o 
que os outros vão achar e você vai se surpreender! 
Mas, tenha cuidado, use as redes sociais com 
cautela, alguns conteúdos que representem um 
conflito de interesses ou que não contribuam 
para a construção de um bom marketing pessoal 
devem ser evitados, palavrões, discursos de ódio 
ou preconceituosos não são favoráveis. Antes de 
postar qualquer coisa, avalie se está de acordo 
com a imagem que quer construir. A internet é 
um outdoor virtual, compartilhe seu trabalho com 
o mundo, fale sobre projetos novos e antigos, 
divulgue seus trabalhos, etc. Tudo isso é conteúdo 
que dá às pessoas a oportunidade de saber 
como você trabalha. Elabore uma estratégia 
de branding, ou seja, planeje uma forma de se 
posicionar perante o seu público para que ele 
compreenda quem é você, qual é a sua missão e 
o que você faz. Crie uma imagem pessoal que se 
destaque no mercado, identifique seu diferencial e 
venda seu talento.

Oratória: a importância da oratória no mundo 
digital é um enorme poder nas mãos. Pois, se 
comunicar bem é a chave para alavancar e ter 
sucesso em seus negócios. Publicar um vídeo, 
por exemplo, pode viralizar em poucos minutos. 
Saber como falar, gesticular e usar a linguagem 
não verbal é fundamental, para a gravação de 
um vídeo. Uma boa postura e o contato visual 
através do vídeo, é importante para manter a 
interatividade com quem assiste. Falar com clareza, 
saber expressar bem suas ideias usando frases 
curtas e simples, é uma das técnicas fundamentais 
para estreitar o relacionamento com seu seguidor 
e num futuro próximo converter em vendas. A 
comunicação feita de maneira simples e direta 
é o que vai manter sua audiência conectados a 
você. Agora que você já sabe quem você é, o que 
quer transmitir e como vai transmitir, é importante 
planejar o seu conteúdo. 

Conteúdo: você precisa definir quais são os 
tópicos que você vai abordar nas suas mídias 
digitais, A melhor forma de definir os tópicos é por 
meio de palavras-chave. Elas são os termos que 
as pessoas buscam na internet para encontrar 
as informações dos produtos e serviços. Se você 
sabe quais são as palavras-chave, que vão lhe 
representar e alinhar isso as mais relevantes para 
o seu público, fica mais fácil identificar sobre quais 
tópicos você deve escrever para atrair a atenção 
dele. Depois de definir sobre quais tópicos você vai 
escrever, é preciso criar um calendário editorial. 
Este vai servir para deixar mais organizada a 
sua produção. Para criá-lo, primeiro você deve 
definir uma frequência e os dias e horários que 
vai publicar. Depois de tudo isto definido parta 
para a execução, faça rascunhos com temas, 
assuntos e monte uma estrutura, organize as 
informações, defina o que você precisa abordar 
dentro de cada tópico.  Agora é necessário criar 
imagens que complementem seus textos. Blogs e 
posts que contêm imagens possuem cerca de 94% 
mais visualizações do que os que não têm. Revise, 
publique e aguarde os resultados... Sucesso!

Seu marketing digital não 
funciona ou é você que não 
sabe construí-lo?

Mundo 
  E Marketing

Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

fumes e cosméticos (37%), cal-
çados (35%) e acessórios (25%), 
como meias, cinto, óculos, car-
teira e relógio.

“Eu já sei os gostos de pai-
nho, as lojas que ele gosta. En-
tão, é fácil. Já dei uma olha-
da nos preços e devo gastar 
uma média de R$ 250”, afir-
ma Alysson Tomaz. A advo-
gada Carol Vieira já escolheu 
o tipo de presente: um per-
fume. “Meu pai gosta muito 
de perfume. Já escolhi o arti-
go, só falta definir a fragrân-
cia. Moramos em cidades di-
ferentes, mas não deixarei de 
presentear”, conta.

Ticket médio de R$ 236
A pesquisa aponta que os 

consumidores devem inves-
tir uma média de R$ 236 no 
presente do pai. Contudo, a 
estimativa é de compra de 1,8 
presente por consumidor, in-
cluindo, provavelmente, ou-
tras figuras paternas como 
avô e tio ou a multiparenta-

lidade. Para o presidente da 
CLD-JP, o valor do ticket mé-
dio está dentro das expectati-
vas da entidade. “O ano pas-
sado não foi muito bom, ainda 
por causa da pandemia de 
Covid-19, então, nossas pers-
pectivas são positivas. O co-
mércio já está aquecido e es-
peramos aumento de vendas 
nos próximos dias. Inclusive, 
a maior parte do comércio de 
rua estará aberta até as 16h, na 
próxima sexta-feira, data do 
aniversário da cidade de João 
Pessoa”, revela Nivaldo Vilar.

Crescimento em CG
Em Campina Grande, o 

presidente da Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL-CG), 
Artur Bolinha, espera um 
crescimento de 15% das ven-
das impulsionadas pela data, 
na comparação com o ano de 
2019, o último sem pandemia. 
A cidade passou por dois pe-
ríodos festivos importantes: 
o São João e a Liquida Cam-

pina, que acabou no último 
dia 24, mas as perspectivas 
são positivas.

Segundo Artur Bolinha, a 
projeção é feita com base na 
retomada econômica, no que 
se refere à geração de empre-
gos, principalmente. “Isto é 
fundamental para o cresci-
mento do varejo. Portanto, se 
as pessoas estão trabalhan-
do, elas vão consumir, o que 
vai proporcionar a geração 
de mais empregos”, ressalta.

Campanha
A CDL-JP lançou uma 

campanha de valorização do 
comércio de lojas físicas. “Que-
remos o apoio dos consumido-
res ao comércio de rua. É uma 
atividade que gera empregos, 
renda e arrecadação de impos-
tos aos entes federativos”, pon-
tua Nivaldo Vilar.

No país, o Dia dos Pais 
deve movimentar R$ 24 bi-
lhões, com o consumo de 101,8 
milhões de pessoas. 

Os consumidores pes-
soenses têm a chance de de-
safogarem o orçamento do-
méstico através das ações que 
estão sendo realizadas pelo 
Procon-JP desde o início do 
ano, a exemplo do Mutirão 
para Dívidas Bancárias reali-
zado em março, da segunda 
edição do Procon-JP Negocia 
(Programa destinado aos su-
perendividados) no início de 
julho e do Mutirão para Revi-
são de Juros Contratuais de 
Empréstimos e Financiamen-
tos que está ocorrendo neste 
mês de agosto.

O secretário Rogger Guer-
ra lembra que todas as ações 
do Procon-JP são direciona-
das para atender as necessida-

des mais urgentes do consu-
midor. “Cuidar do cidadão é 
cuidar da cidade. Por isso, es-
tamos assistindo a população 
em suas várias necessidades 
e, uma delas, é ajudar a orga-
nizar o orçamento domésti-
co através das renegociações 
de dívidas e prevenção ao su-
perendividamento”, afirmou.

 Para quem tinha uma dí-
vida de mais de R$ 63 mil es-
palhados em 10 credores di-
ferentes, a situação realmente 
parecia mesmo meio desespe-
radora. É o caso da aposenta-
da de 56 anos, Jeanne Batista, 
que participou da primeira 
edição do Procon-JP Nego-
cia. “Estava muito preocupa-
da. Mas, quando o Procon-JP, 

Ações do Procon-JP para renegociação de 
dívidas beneficiam consumidores pessoenses

Mutirões

após intermediar os acordos, 
reduziu os débitos para R$ 
3.578 e de forma parcelada, foi 
como tirar um peso das mi-
nhas costas”, observou.

Procon-JP Negocia 2022
A segunda edição do ‘Pro-

con-JP Negocia’ iniciada no 
mês passado já está entran-
do na terceira etapa para os 

consumidores que se enqua-
draram no perfil de supe-
rendividados e que realiza-
ram agendamento através do 
WhatsApp. Já o Mutirão Vir-
tual para Redução de Juros em 
Empréstimos e Financiamen-
tos faz parte das atividades de 
comemoração da Prefeitura 
Municipal para o aniversário 
de 437 anos da cidade.

Pesquisa aponta que os consumidores devem investir cerca de R$ 236 nos presentes para os pais

Foto: Evandro Pereira
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Analistas projetam que o índice deve subir 0,5 ponto percentual, passando dos atuais 13,25% para 13,75% ao ano

BC: Copom anuncia, hoje, nova Selic
taxa de juros 

Welton Máximo 

Agência Brasil

Em meio aos impactos de 
uma possível recessão nos Es-
tados Unidos e da evolução 
da inflação após a queda dos 
preços da gasolina no Brasil, 
o Comitê de Política Monetá-
ria (Copom), do Banco Cen-
tral (BC), anuncia hoje a nova 
taxa básica de juros, a Selic. 

A quinta reunião do ano 
ocorre em Brasília e, segundo 
a edição mais recente do bole-
tim Focus, pesquisa semanal 
com analistas de mercado, a 
Selic deverá passar de 13,25% 
para 13,75% ao ano, com alta 
de 0,5 ponto percentual. Os 
analistas de mercado espe-
ram que a taxa permaneça 
nesse nível até o fim do ano.

Na ata da última reunião, 
os membros do Copom indi-
caram que pretendiam au-
mentar mais uma vez a taxa 
Selic em 0,5 ou 0,25 ponto 
percentual, mas deixaram 
aberta a possibilidade de 
promover novas altas caso a 
inflação persista. 

Até maio, os comunicados 
do BC indicavam que a auto-
ridade monetária pretendia 
encerrar o ciclo de elevações 
em junho. No entanto, as altas 
além do previsto promovidas 
pelo Federal Reserve (Fed, 
Banco Central dos Estados 
Unidos) e do Banco Central 

A Intenção de Con-
sumo das Famíl ias 
(ICF) subiu 1,2% em ju-
lho, atingindo 80,7 pon-
tos e superando mais 
uma vez os resultados 
do mesmo mês nos dois 
anos anteriores, duran-
te o auge da pandemia 
de Covid-19, informou 
a Confederação Na-
cional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC). Segundo a 
entidade, todos os in-
dicadores da pesquisa 
apresentaram aumento 
na comparação anual, 
mas a maioria desacele-
rou em relação a junho.

O destaque ficou por 
conta do indicador Ren-
da Atual, que registrou 
alta de 2,4% contra ju-
nho e de 23,5% na com-
paração com julho do 
ano passado. O índice 
foi impulsionado princi-
palmente pelas famílias 
que ganham até 10 salá-
rios mínimos, segundo 
o presidente da CNC, 
Roberto Tadros.

“Os crescimentos su-
cessivos do rendimento 
real das famílias, apoia-
dos pelas medidas de 
auxílio à renda, levaram 
à melhoria dessa per-
cepção”, disse em nota o 
presidente da CNC.

O indicador Nível de 
Consumo Atual apre-
sentou o segundo maior 
crescimento mensal, de 
2,1%, um avanço mais 
significativo do que o 
1,2% registrado no mês 
anterior. Já esse incre-
mento, segundo a aná-
lise, foi puxado pelas 
famílias com ganhos 
acima de 10 salários mí-
nimos, que, devido ao 
fato de possuírem mais 
recursos para compras 
não essenciais, conta-
ram com um avanço de 
2,9%.

Por outro lado, o me-
nor crescimento do mês 
ficou por conta do índice 
Perspectiva de Consu-
mo, que avançou apenas 
0,2% em relação a junho. 

Cautela
A economista da 

CNC responsável pela 
análise, Catarina Car-
neiro, estima que as fa-
mílias devem seguir 
mais cautelosas em suas 
compras nos próximos 
meses, principalmente a 
parcela com renda abai-
xo de 10 salários míni-
mos, grupo que obteve 
a única queda mensal 
(0,1%) neste item.

“Mesmo com o con-
sumo atual avançando, 
o ambiente econômico 
com preços e juros mais 
altos motivou um cená-
rio de moderação”, ava-
lia Catarina Carneiro.

Auxílio à 
renda eleva 
intenção de 
consumo 

em julho

Denise Luna 

Agência Estado

Para este ano, o Banco Central tem como meta de inflação o percentual de 3,5%, definido pelo Conselho Monetário Nacional

Europeu adicionaram pres-
são sobre os juros brasileiros.

Depois de altas nos últi-
mos meses, as estimativas de 
inflação têm caído. A última 
edição do boletim Focus re-
duziu a previsão de inflação 
oficial pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) de 8,89% para 9% em 
2022. Em junho, as projeções 
para o IPCA chegaram a 9%.

Embora a gasolina e a 
energia elétrica tenham fica-
do mais baratas nos últimos 

meses, a guerra entre Rús-
sia e Ucrânia continua a im-
pactar os preços do diesel, de 
fertilizantes e de outras mer-
cadorias importadas. Além 
disso, a instabilidade na eco-
nomia norte-americana, que 
enfrenta a maior inflação nos 
últimos 41 anos, provoca forte 
volatilidade na cotação do dó-
lar em todo o planeta.

Para 2022, a meta de infla-
ção que deve ser perseguida 
pelo BC, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, é 

de 3,5%, com intervalo de to-
lerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior é 2% 
e o superior, 5%. Os analistas 
consideram que o teto da meta 
será estourado pelo segundo 
ano consecutivo.

Aperto monetário
Principal instrumento 

para o controle da inflação, 
a Selic continua em um ciclo 
de alta, depois de passar seis 
anos sem ser elevada. De ju-

lho de 2015 a outubro de 2016, 
a taxa permaneceu em 14,25% 
ao ano. Depois disso, o Co-
pom voltou a reduzir os juros 
básicos da economia até que 
a taxa atingiu 6,5% ao ano em 
março de 2018.

Em julho de 2019, a Selic 
voltou a ser reduzida até che-
gar ao menor nível da história 
em agosto de 2020, em 2% ao 
ano. Começou a subir nova-
mente em março do ano pas-
sado, tendo aumentado 11,25 
pontos percentuais até agora.

Fo
to

: M
ar

ce
llo

 C
as

al
 Jr

./
A

gê
nc

ia
 B

ra
si

l

A partir do dia 1o de janeiro 
de 2023, os Microempreende-
dores Individuais (MEI) pres-
tadores de serviços poderão 
emitir a Nota Fiscal de Servi-
ços Eletrônica (NFS-e) no Por-
tal do Simples Nacional. 

A opção, de abrangência, 
deverá ficar disponível em apli-
cativo para dispositivos móveis 
e por serviço de comunicação 
do tipo Interface de Progra-
mação de Aplicativos (API), 
segundo resolução do Comi-
tê Gestor do Simples Nacional 
(CGSN), publicada no Diário 
Oficial da União da última sex-
ta-feira (29).

De acordo com o Portal do 
Simples Nacional, em breve 

os contribuintes enquadrados 
como MEI terão acesso ao apli-
cativo para a emissão de NFS-e 
em dispositivos móveis.

Atualmente, o microem-
preendedor é obrigado a emi-
tir nota fiscal quando o serviço 
é prestado a empresas. A emis-
são será facultativa até janei-
ro de 2023. Para emitir o docu-
mento, será preciso preencher: 
número do CPF ou CNPJ do to-
mador, serviço e valor.

Após a emissão da nota 
pelo prestador, um serviço de 
push (notificação na tela do dis-
positivo) envia a nota direta-
mente ao dispositivo móvel do 
tomador, que pode visualizar 
todas as NFS-e recebidas.

A NFS-e não deve ser uti-
lizada para as atividades de 

comercialização de mercado-
rias e de serviços com incidên-
cia de ICMS. Mas existe a pre-
visão da mudança contemplar 
também os MEIs que comercia-
lizam mercadorias. A previsão 
é que a medida seja implemen-
tada em abril do próximo ano. 

A emissão de NFS-e de pes-
soas físicas segue facultativa. 

Declaração
O Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) explica que, 
quando o MEI emitir a NFS-e, 
ficará dispensado da Declara-
ção Eletrônica de Serviços, bem 
como do documento fiscal mu-
nicipal relativo ao ISS de uma 
mesma operação ou prestação.

“A NFS-e do MEI terá vali-

dade em todo o país e será su-
ficiente para fundamentação e 
constituição do crédito tributá-
rio, além de dispensar certifica-
ção digital para autenticação e 
assinatura do documento emi-
tido”, informa o Sebrae.

Segundo o gerente de polí-
ticas públicas do Sebrae, Silas 
Santiago, a mudança vai facili-
tar a vida dos microempreen-
dedores uma vez que atual-
mente cada município tem uma 
regra diferente para emissão 
de nota fiscal. “Vai ter muito 
mais facilidade. Atualmente, 
cada município tem sua regu-
lamentação. Há município que 
permite a emissão de nota on
-line, exigem ou certificado di-
gital, outros não têm nenhuma 
regulamentação”, disse.

MEI poderá emitir nota de serviços no Portal do Simples 
documento fiscal

O Ministério da Econo-
mia quebra a cabeça para fe-
char a proposta de Orçamento 
de 2023 com a previsão de um 
reajuste dos salários de todo o 
funcionalismo público fede-
ral. Há pouco espaço até mes-
mo para garantir a correção li-
near de 5% para os servidores 
civis e militares que chegou a 
ser acenada, em meados do 
ano, pelo governo. Uma das 
saídas em análise pelos téc-
nicos é priorizar a reserva de 
recursos para o reajuste de 
carreiras de Estado com salá-
rios mais defasados em rela-
ção aos da iniciativa privada 
em vez de um aumento geral 

para todas as categorias, se-
gundo apurou o Estadão com 
fontes credenciadas que parti-
cipam da elaboração do proje-
to de Orçamento.

Mesmo com a perspectiva 
de as contas do governo fecha-
rem este ano no azul, o gover-
no vai enviar o projeto de lei 
orçamentária de 2023 formula-
do com a previsão de mais um 
déficit. O último ano em que as 
contas do governo fecharam 
com saldo no azul foi em 2013.

Os técnicos acreditam que 
seria um erro conceder um 
reajuste para todos os servi-
dores, embora algumas car-
reiras, entre elas as adminis-
trativas, estejam há quase 
cinco anos sem reajuste. Um 
ponto em discussão é que há 

servidores que ganham mui-
to acima dos salários da ini-
ciativa privada.

Há avaliação interna no 
ministério de que se esgotou 
o espaço para uma “reforma 
administrativa” via conten-
ção de salários, e que seria 
preciso melhorar o plano de 
carreiras e viabilizar mudan-
ças por meio de projeto de lei 
para diminuir o salário de en-
trada dos servidores nas car-
reiras típicas de Estado. Na 
pandemia da Covid-19, uma 
lei congelou os salários em 
2020 e 2021, mas havia catego-
rias sem reajustes desde 2017.

O tema voltou ao radar da 
equipe econômica porque o 
governo tem até o dia 31 des-
te mês para enviar o projeto 

orçamentário ao Congresso 
- que valerá no próximo ano.

Novela salarial
Ao longo do primeiro se-

mestre deste ano, uma nove-
la se instalou em torno do rea-
juste e da promessa inicial do 
presidente Jair Bolsonaro de 
garantir recursos apenas para 
a reestruturação salarial das 
carreiras policiais do Execu-
tivo federal (Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal e 
agentes penitenciários). De-
pois de idas e vindas, nenhu-
ma carreira recebeu o reajuste.

Aos policiais, Bolsonaro já 
chegou a prometer que apro-
vará as mudanças depois das 
eleições, para vigorar em 2023. 
Já na campanha do ex-presi-

dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT), discute-se a possibi-
lidade de uma fórmula que 
divida em parcelas a correção 
da defasagem dos salários nos 
próximos anos. Essa é uma es-
tratégia já adotada no passado 
pelos governos petistas.

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) de 2023 con-
tém uma reserva de R$ 11,7 bi-
lhões para reajustes.

Os sindicatos dos servido-
res pedem uma reposição de 
no mínimo 24%. Como mos-
trou o Estadão, cálculos do 
economista Bráulio Borges, 
da LCA consultoria, estimam 
que a defasagem de 2020 a 
2022 é de 25%. Um reajuste 
de 10% custaria R$ 25 bilhões 
a partir de março.

Orçamento de 2023 não tem espaço para reajuste geral
serviço público federal

Agência Brasil “Vai ter muito 
mais facilidade 
(a partir da 
mudança). 
Atualmente, 
cada município 
tem sua 
regulamentação

Silas Santiago

Adriana Fernandes 

Agência Estado
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Por mais de uma hora, página exibiu dados de uma corretora de criptomoedas que tem quase 190 mil seguidores

Perfil do IBGE no Twitter é invadido
no lançamento do censo

Cristina Indio do Brasil 

Agência Brasil

No dia de lançamento do 
Censo 2022, o perfil do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) no Twitter 
foi invadido. Quem acessou 
@ibgecomunica, na segunda-
feira (1º), às 19h, viu uma pu-
blicação de uma corretora de 
criptomoedas que permane-
ceu até as 20h50.

No lugar de informações 
do órgão, o perfil do IBGE 
mostrava o nome e foto da 
empresa Exodus Crypto 
Wallet, que tem quase 190 
mil seguidores.

Na manhã de ontem, o 
IBGE informou que o pro-
blema foi solucionado de-
pois que gestores de redes 
sociais do instituto alerta-
ram os administradores do 
Twitter e acionaram a área 
de informática.

“Logo retomamos o perfil, 
com ajuda da nossa Diretoria 
de Informática e da adminis-
tração do Twitter”, informou.

O IBGE começou nesta se-

gunda-feira, o Censo 2022. 
Durante três meses mais de 
180 mil recenseadores visita-
rão 89 milhões de endereços, 
em todos os 5.570 municípios 
do país. Eles vão coletar in-
formações que permitirão fa-
zer um retrato da população 
do Brasil incluindo condições 
de vida, saneamento básico, 
educação, mercado de traba-
lho, entre outras.

De acordo com o IBGE, 
a estimativa é de que sejam 
contadas cerca de 215 milhões 
de pessoas.

n 

Durante três 
meses, mais 
de 180 mil 
recenseadores 
visitarão 89 
milhões de 
endereços

Ao todo, 5.570 municípios brasileiros serão visitados no período de três meses; deles sairá o retrato da população atual
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Karine Melo 

Agência Brasil

O Ministério da Saúde 
emitiu uma nota técnica na 
qual recomenda o uso de 
máscaras para mulheres 
grávidas, lactantes e com 
bebês recém-nascidos para 
prevenção contra a varíola 
dos macacos. O documen-
to, publicado pela pasta na 
noite de ontem (1º), orienta 
que esse grupo deve usar 
preservativos em qualquer 
tipo de contato sexual – 
principal meio de trans-
missão da doença.

“Considerando o rápido 
aumento do número de ca-
sos de MPX [monkeypox] 
no Brasil e no mundo, as-
sociado à transmissão por 
contato direto e, eventual-
mente, por via aérea, reco-
menda-se que as gestan-
tes, puérperas e lactantes: 
mantenham uso de más-
caras, principalmente em 
ambientes com indivíduos 
potencialmente contamina-
dos com o vírus; usem pre-
servativo em todos os tipos 
de relações sexuais (oral, 
vaginal, anal) uma vez que 
a transmissão pelo conta-
to íntimo tem sido a mais 
frequente”, ressalta o do-
cumento.

As recomendações da 
pasta alertam que o quadro 
clínico de gestantes tem ca-
racterísticas similares ao de 
outras pessoas. Entretanto, 
nesse grupo, a gravidade 
da doença pode ser maior. 
Além das grávidas, crian-
ças com menos de 8 anos 
e imunossuprimidos inte-
gram o grupo de risco para 
a varíola dos macacos. Por 
isso, segundo o documento, 
os laboratórios devem prio-
rizar o diagnóstico dessas 
pessoas, “visto que compli-
cações oculares, encefalite e 
óbito são mais frequentes”.

Segundo a nota técni-
ca, gestantes, puérperas e 

Saúde orienta grávidas 
na prevenção à doença

Varíola dos macacos

lactantes devem se manter 
afastadas de pessoas que 
apresentem febre e lesões 
cutâneas. Em casos de sinto-
mas suspeitos, elas devem 
procurar ajuda médica. 
Para pacientes sintomáti-
cos, a recomendação é man-
ter isolamento por 21 dias 
e monitorar os sinais da 
doença. Caso persistam, a 
orientação é repetir o teste.

Nos casos de gestantes 
com quadro moderado ou 
grave de varíola dos maca-
cos, o Ministério da Saúde 
recomenda que elas sejam 
hospitalizadas, “levando em 
consideração maior risco”.

Doença
A varíola dos macacos é 

uma doença causada pela 
infecção com o vírus Mon-
keypox, que causa sintomas 
semelhantes aos da varíola. 
Ela começa com febre, dor 
de cabeça, dores muscula-
res, exaustão e inchaço dos 
linfonodos.

Uma erupção geralmen-
te se desenvolve de um a três 
dias após o início da febre, 
aparecendo pela primeira 
vez no rosto e se espalhando 
para outras partes do corpo, 
incluindo mãos e pés. Em 
alguns casos, pode ser fa-
tal, embora seja tipicamente 
mais suave do que a varíola. 

n 

O estudo teve por 
objetivo analisar 
o impacto da 
percepção de 
confiabilidade 
facial dos 
executivos no 
valor estabelecido 
dos honorários de 
auditoria

Revista TMQ é o nome 
da publicação internacional, 
com base em Lisboa/Portu-
gal, que veicula matérias re-
lacionadas ao que indica seu 
próprio título “TMQ” (Tec-
nologia, Metodologia e Qua-
lidade). Suas edições ocorrem 
tanto no formato impresso 
quanto no digital e mais cir-
culam nos países de línguas 
portuguesa ou espanhola, 
como Portugal e Espanha.

Em sua mais recente edi-
ção, a de número 13 deste ano 
2022, a Revista TMQ, logo em 
suas páginas iniciais, traz ar-
tigo da paraibana Luciane 
Albuquerque, que é original-
mente administradora e  atua 
no campo da docência como 
professora da Faculdade Es-
tácio Paraíba. 

A administradora Lucia-
ne Albuquerque, que comple-
ta seu nome com Sá de Sou-
za (Luciane Albuquerque Sá 
de Souza), é integrante da 
APCA (Academia Paraiba-

na de Ciência da Administra-
ção) desde o ano 2014, na qual 
já se desincumbiu de várias 
funções. Atualmente, desde 
2020, ocupa, na referida Aca-
demia, o cargo de vice-presi-
dente, entidade que tem na 
presidência a administradora 
Luciana Rabay e os adminis-
tradores Gustavo Nogueira 
e Geraldo Rosa como dire-
tores administrativo e finan-
ceiro, respectivamente. Ela, 
Luciane Albuquerque, con-
cluiu, recentemente, em Por-
tugal, pós-doutoramento na 
área de Ciências Comporta-
mentais da Faculdade de Psi-
cologia e Ciências da Educa-
ção da Universidade de Porto.

O artigo de Luciane
Os escritos de Luciane Al-

buquerque, publicados na Re-
vista TMQ, são mais que um 
simples artigo. Corresponde 
a um importante estudo que 
tudo tem a ver com a linha des-
sa Revista que é o de publicar 

estudos científicos originais na 
área da qualidade e afins.

“Qualidade em Serviços e 
Estratégias de Arquitetura de 
Escolha: o Cenário da Disney 
no Contexto da Pandemia” é 
o titulo desse artigo para o 
qual a Revista TMQ dedicou 
nada menos do que 18 pági-
nas, com ilustrações.

Logo na introdução, Lu-
ciane Albuquerque chama a 
atenção do quanto foi atípi-
co o ano de 2020 em razão da 
pandemia que ainda ocorre 
no mundo, apontando que 
“Além dos planos pessoais 
de cada indivíduo, projetos e 
estratégias de todas as orga-
nizações foram afetados pela 
pandemia decorrente da CO-
VID-19”, inclusive a renoma-
da Walt Disney Company.

A ênfase do estudo de Lu-
ciane Albuquerque está, mais 
especificamente, sobre o  caso 
da Disney que também recor-
reu aos princípios das ciên-
cias comportamentais na 

Revista TMQ publica artigo de paraibana
publicação internacional

O 22o USP International 
Conference in Accounting, que 
ocorreu entre os dias 27 e 29 de 
julho, elegeu o trabalho realiza-
do por pesquisadores da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) como o melhor da área 
temática de Auditoria e Perícia, 
da sessão paralela, realizado na 
Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo. 

O estudo premiado é in-
titulado “Primeiras Impres-
sões: análise da confiabilidade 
facial dos executivos a par-
tir da percepção dos audito-
res independentes”, de auto-
ria de Kalina Kely Miranda 
Leite e Patrícia Pereira Castro 
(alunas de doutorado do Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis - PPGCC/
UFPB); Wenner Glaucio Lopes 

Professores da UFPB são premiados na USP
trabalho em auditoria e perícia

perspectiva de dar continui-
dade às suas atividades e de 
garantir e preservar a quali-
dade em seus serviços.

Como se observa, vale a 
pena, especialmente por par-
te dos estudiosos em gestão 
de qualidade, inteirarem-se 
desse artigo da administra-
dora paraibana Luciane Al-
buquerque na Revista TMQ 
– número 13/2022.

Professora Luciane Albuquerque
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Lucena, professor do Departa-
mento de Finanças e Contabili-
dade do Centro de Ciências So-
ciais Aplicadas (CCSA/UFPB); 
e Ana Carla de Carvalho Cor-
reia, professora do Instituto Fe-
deral de Alagoas (Ifal).

De acordo com o professor 

Wenner Glaucio Lopes Luce-
na, do Departamento de Finan-
ças e Contabilidade do Centro 
de Ciências Sociais Aplicadas 
(CCSA/UFPB), o estudo teve 
por objetivo analisar o impac-
to da percepção de confiabili-
dade facial dos executivos no 
valor estabelecido dos honorá-
rios de auditoria independente 
no Brasil, baseando-se na litera-
tura da psicologia e da neuro-
ciência que sugere que as pes-
soas podem julgar a aparência 
dos indivíduos e rapidamen-
te desenvolver percepções de 
confiabilidade facial.

“Para tanto, foi desenvolvi-
do um programa para detec-
ção facial baseado em machi-
ne learning para reconhecer os 
68 pontos de referências (land-
marks) calculando-se um con-
junto de medidas de confia-

bilidade facial para verificar a 
aparência facial, o gênero fa-
cial (feminino ou masculino) e 
a expressão facial (alegria, rai-
va, tristeza e neutra). Os prin-
cipais resultados encontrados 
sugerem que os auditores ten-
dem a considerar parcialmente 
a confiabilidade facial dos exe-
cutivos em seus preços de au-
ditoria, mais especificamente o 
gênero facial e a expressão fa-
cial”, esclarece o docente.

Ele referenda que o PPGCC 
UFPB de Ciências Contábeis 
vem recebendo papel de des-
taque no cenário nacional com 
a sua equipe de professores e 
discentes. “Estamos a cada ano 
consolidando nosso programa 
de pós-graduação e elevando 
o nome da UFPB, esse é o nos-
so trabalho”, completou Prof. 
Wenner.

Fato
A doença é 

transmitida para 
pessoas por vários 
animais selvagens, 

como roedores e 
primatas
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AVISO DE CHAMADA 
PÚBLICA PARA PROJETOS 
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S.A., empresa do Grupo Energisa, 
comunica que estará aberta a Chamada 
Pública de Projetos do Programa de Eficiência 
Energética, do dia 03 de agosto a 12 de dezembro 
de 2022, em atendimento à regulamentação da 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 
Esta chamada visa incentivar o desenvolvimento 
de medidas que promovam a eficiência 
energética, bem como o combate ao desperdício 
de energia elétrica nas instalações de unidades 
consumidoras, relativas ao uso final de energia 
elétrica em sua área de concessão. O edital com 
as tipologias elegíveis e com as regras estará 
disponível no seguinte endereço na internet 
https://energisa.gestaocpp.com.br, neste mesmo  
período. Todas as propostas de projetos  
deverão ser enviadas por meio do endereço 
eletrônico citado.

@energisa energisa.com.br  

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CPPEBO 002/2022

MAIS QUE ENERGIA, LEVAMOS 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 
QUALIDADE DE VIDA E INOVAÇÃO.

A desinformação, a de-
mocracia e o letramento mi-
diático (habilidade para com-
preender como funcionam 
as mídias e os produtos in-
formacionais) serão os temas 
discutidos em uma mesa-re-
donda realizada na cidade 
de João Pessoa amanhã. O 
evento conta com a palestra 
da professora e pesquisado-
ra do Observatório das Elei-
ções e da Democracia (INCT/
IDDC/UFMG), em estágio de 
pós-doc, Eliara Santana. 

A mesa acontece na sede 
do Ministério Público Fede-
ral (MPF), em João Pessoa e 
é promovida pelo MPF, Fó-
rum Interinstitucional pelo 
Direito à Comunicação (Fin-
dac-PB), Observatório Parai-
bano de Jornalismo da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e pelo Intervozes - Co-
letivo Brasil de Comunicação 
Social, organização que tra-
balha pela efetivação do di-
reito humano à comunicação 
no Brasil. 

Conforme a assessoria de 
comunicação do MPF na ca-
pital, o encontro visa discu-
tir com o público paraibano o 
fenômeno da desinformação, 
que tem atingido as democra-
cias em diversos países, pre-
judicando o debate público 
através da manipulação e in-
tolerância político-ideológica. 

De acordo com a media-
dora da mesa-redonda, inte-
grante do Intervozes, do  Ob-
servatório de Jornalismo e 
Findac, Mabel Dias, o obje-
tivo é atingir as pessoas que 
desejam discutir sobre a de-
sinformação que, segundo 
ela, tem afetado a democra-
cia em vários países e no Bra-
sil não tem sido diferente. “ 
Os boatos, as mentiras, a dis-
torção e a manipulação de in-
formações são coisas antigas 
e agora são conhecidas pelos  
pesquisadores como desin-
formação”, descreveu.

Outro tema, segundo a or-
ganizadora, será o letramen-
to midiático (alfabetização 
midiática), ou seja, como é 
possível analisar os meios de 
comunicação -  não só as pla-
taformas digitais, mas tam-
bém a TV, o rádio e o jornal 
-  para verificar se tem uma 
ideologia sendo transmitida, 
além de observar se a infor-
mação divulgada foi mani-
pulada ou se existe desinfor-
mação. 

“A desinformação não 
está apenas em pessoas, por 
exemplo, como no presiden-
te da República que tem uma 
máquina que produz desin-
formação e toda uma estru-
tura montada, mas os meios 
de comunicação tradicionais 
também divulgam desinfor-
mação e no evento vamos fa-
lar um pouco como isso acon-
tece”, detalhou.

A expectativa do MPF
-PB é receber os representan-
tes dos diversos segmentos 
da sociedade atingidos pe-
las fake news e pela desin-
formação, como movimen-
tos sociais, organizações de 
comunicação, órgãos públi-
cos e diversas entidades. A 
mesa-redonda ocorre de for-
ma presencial e será a primei-
ra vez que a professora Eliara 
Santana vem até João Pessoa. 

A iniciativa é gratuita e as 
inscrições podem ser reali-
zadas através de um formu-

Evento terá palestra da professora Eliara Santana, pesquisadora do Observatório das Eleições e da Democracia

MPF realiza mesa-redonda amanhã
desinformação e democracia

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br lário de inscrição disponível 
no site do MPF: www.mpf.
mp.br/pb. Os primeiros ins-
critos receberão também de 
forma presencial a cartilha 
Desinformação: Ameaça ao 
Direito à Comunicação Mui-
to Além das Fake News, pro-
duzida pelo Coletivo Inter-
vozes, em 2019, para discutir 
o impacto desse fenômeno 
na política e na vida social, 
além dos caminhos que po-
dem ser feitos para combater 
o problema. 

Temas do debate
Conforme a professora 

Eliara Santana, a proposta é 
fazer uma roda de conver-
sa sobre a desinformação, a 
democracia e o letramento 
midiático a partir da com-
preensão do primeiro concei-
to tanto relacionado ao  siste-
ma de informação no Brasil, o 
funcionamento da mídia cor-
porativa quanto o ecossiste-
ma de desinformação. 

Outro tópico são as fake 
news inseridas na produção 
de conteúdo por várias mí-
dias e como elas impactam o 
funcionamento democrático: 
o funcionamento das institui-
ções e da política. “Política é 
aqui entendida como uma 
questão macro e não pejora-
tiva, mas como algo impor-
tante que precisa ser preser-
vado”, acrescenta a estudiosa. 

Sobre o letramento midiá-
tico, a pesquisadora cita que 
serão debatidas as teorias e 
ferramentas para entender o 
papel das mídias na socieda-
de. Com isso, lembra que a co-
municação é algo que faz par-
te desse processo e no Brasil a 
desinformação já tomou uma 
dimensão muito grande. “As 
mídias são fundamentais no 
funcionamento democrático 
e entender os processos da 
comunicação que envolvem 
os sistemas de informação 
e de desinformação é essen-
cial”, pontuou.Os debates vão acontecer na sede do Ministério Público Federal (MPF), em João Pessoa

Eliara Santana desenvolve pesquisas sobre o sis-
tema de informação no Brasil (estratégias de produ-
ção do discurso midiático, com a tese sobre o Jornal 
Nacional já publicada em livro), as estruturas da de-
sinformação no país, especialmente com o fenôme-
no do bolsonarismo, a desinfodemia (pandemia de 
desinformação) no país e o papel do letramento mi-
diático. 

A palestrante também é jornalista e doutora em 
Linguística e Língua Portuguesa pela PUC/MG, com 
foco na análise do discurso. Sua tese de doutorado 
sobre a narrativa construída pelo Jornal Nacional no 
período que vai do impeachment da presidente Dil-
ma Rousseff à eleição de Jair Bolsonaro foi recente-
mente publicada no livro – Jornal Nacional: Um Ator 
Político em Cena. 

Eliara também é coautora do livro Jornal Nacio-
nal, Um Projeto de Poder, no qual, em parceria com 
Ângela Carrato e Juarez Guimarães, analisa o papel 
político do telejornal.

Fiscalização do MPF
Existe um procedimento no MPF, instaurado em 

2018, para acompanhar e fiscalizar, de forma conti-
nuada, políticas públicas ou instituições, no caso, a 
atuação da mídia paraibana no que diz respeito à 
violação de direitos fundamentais, por meio do Fin-
dac. O MPF integra o Findac. 

“O MPF tem um papel de combate à desinforma-
ção e todas as entidades envolvidas quer discutir so-
bre isso e envolver a sociedade nesse tema porque é 
de responsabilidade de todos nós”, lembra a media-
dora da mesa-redonda.  

Desinformação e fake news
As chamadas fake news ou “notícias falsas” são 

informações compartilhadas como se fossem ver-
dadeiras, mas não correspondem à realidade. Elas 
são divulgadas, sobretudo através das redes sociais. 

Segundo o MPF, a  preocupação sobre desinfor-
mação tem mobilizado esforços no Brasil, na Colôm-
bia, Estados Unidos, Índia, França, Nigéria e diver-
sos países. No entanto, o órgão lembra que a palavra 
“fake news” não lida com a complexidade de um pro-
blema maior que o julgamento sobre a verdade ou a 
falsidade de um conteúdo.

Neste sentido, o Intervozes, atualmente acom-
panha a questão em uma perspectiva de defesa do 
direito à comunicação e considera que a chave da 
questão é a desinformação. Na cartilha, o Intervo-
zes retoma as discussões sobre as origens das “fake 
news”, impactos na política e na liberdade de ex-
pressão e apresenta possíveis saídas para esse pro-
blema.“O Intervozes defende que não é prendendo 
as pessoas principalmente as que divulgam as fake 
news que vai resolver o problema, mas atacando a 
raiz do problema”, elencou Mabel Dias.  

Neste sentido, a professora Eliara Santana des-
taca que a produção desse conteúdo enganoso é in-
tencional e tem a ideia de prejudicar outros grupos. 
Desta forma, as fake news não se tratam apenas de 
espalhar um “boato”, mas de algo falso produzido 
como se fosse notícia e por isso, muitas pessoas acre-
ditam. “Existe um sistema de produção que pensa 
esse conteúdo e um sistema de disseminação que vai 
espalhar esse conteúdo”, argumentou.

Pesquisas sobre o sistema de informação no Brasil
Com isso, reforça que esse 

debate é fundamental atual-
mente pois diante de todos 
os processos políticos, sociais, 
econômicos vivenciados hoje 
não há condições de discutir 
essas questões sem conversar 
sobre desinformação. Assim, 

acredita no Brasil a desinfor-
mação massiva tem prejudi-
cado por exemplo, a cobertu-
ra vacinal da população e até 
mesmo a credibilidade das 
urnas eletrônicas. 

 “Desde a redemocrati-
zação o Brasil vem vivendo 

processos eleitorais no qual 
sempre houve disputa, mas 
sempre dentro de uma ra-
cionalidade. E de repente es-
tamos vendo uma série de 
questões que impactam o fun-
cionamento do sistema demo-
crático”, finalizou.  

Foto: Marcos Russo
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O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel), divulgou, 
ontem, o cronograma dos 
Jogos Indígenas da Paraíba 
2022. De acordo com a coor-
denação, no dia 24 deste mês 
ocorrerá o lançamento, no 
Casarão dos Lundgren, em 
Rio Tinto. A cidade também 
sedia os Jogos, que vão ocor-
rer de 21 a 25 de setembro.

Os Jogos Indígenas da 
Paraíba retornarão ao calen-
dário esportivo, depois de 
anos sem ser realizados por 
conta da pandemia e, neste 
ano, ocorrerá na Aldeia Ja-
raguá. O evento é destinado 
aos povos indígenas das al-
deias pertencentes aos mu-
nicípios de Baía da Traição, 
Marcação e Rio Tinto, no Li-
toral Sul do estado e conta-
rá com 1.200 participantes, 
que disputarão nas moda-
lidades: corrida do toro, ca-
noagem, arco e flecha, cabo 
de guerra, futebol, futsal e 
minimaratona.

“Primeiro de tudo, ha-
verá o lançamento, no fim 

Competição está programada para acontecer de 21 a 25 de setembro, na Aldeia Jaraguá, no Litoral Norte

Sejel divulga cronograma do evento
jogos indígenas

Secretário da Sejel anunciou, ainda, os Jogos dos Ciganos, dos Servidores e Mirins

Com a vitória do 
Remo sobre o Ferroviá-
rio, por 2 a 1, na última 
segunda-feira, o clube 
paraense conseguiu en-
trar no G8 da Série C, 
com 25 pontos, mandan-
do a Aparecidense para 
a nona colocação. Ape-
sar do empate contra o 
Manaus, o Botafogo en-
tra em campo hoje con-
tra o Mirassol, na quinta 
posição, com 27 pontos, 
e uma probabilidade de 
classificação de 89,6 por 
cento, de acordo com o 
site chance de gol. O Belo 
tem um jogo a menos. 
Duas equipes já garan-
tiram a participação na 
próxima fase, o Miras-
sol, que é líder hoje com 
32 pontos, e um jogo a 
menos, e o Paysandu, na 
segunda colocação, com 
30 pontos, após a vitó-
ria sobre o Campinen-
se, por 3 a 1, em Campi-
na Grande.

A situação do Cam-
pinense é vexatória. A 
Raposa está na penúlti-
ma colocação, com ape-
nas 15 pontos ganhos, 
quatro a menos do que 
o primeiro clube fora da 
zona de rebaixamento, o 
Floresta, que tem 19 pon-
tos e apenas 42 por cen-
to de chances de rebai-
xamento. O Campinense 
tem uma probabilida-
de de 91,2 por cento de 
ser rebaixado. No próxi-

mo jogo, o rubro-negro 
vai enfrentar exatamen-
te o Floresta, em Forta-
leza. Para se classificar, 
o time paraibano preci-
sa vencer esse jogo, de-
pois o Volta Redonda, 
em Campina Grande, e 
ainda torcer por trope-
ços de Floresta e Atlé-
tico na rodada final da 
primeira fase. 

Segundo o site chan-
ce de gol, na próxima ro-
dada, o Brasil de Pelo-
tas deverá ser rebaixado 
matematicamente, por-
que hoje a probabilida-
de para que isso aconte-
ça é de 99,3 por cento. O 
time gaúcho é o lanter-
na da competição, com 
apenas 14 pontos con-
quistados, em 17 jogos. 
O Campinense também 
poderá ser rebaixado já 
no próximo final de se-
mana, caso perca para o 
Floresta. Em termos de 
classificação, o Figuei-
rense, caso vença o Bo-
tafogo, em João Pessoa, 

também se juntará ao 
Mirassol e ao Paysandu, 
já classificados. 

O ABC pode também 
garantir a classificação 
antecipada, desde que 
vença o São José em Na-
tal e o Aparecidense não 
vença o Remo em Belém. 
Uma situação parecida 
está o Botafogo, que tam-
bém torce por uma der-
rota do time de Goiás e, 
com uma vitória hoje, so-
bre o Mirassol, também 
já garante a sua classifi-
cação antecipada. 

Série D
Na Série D, apenas 16 

times continuam dispu-
tando o título da com-
petição, além de uma 
vaga para a Série C do 
próximo ano. São eles 
o Lagarto-SE, Amazo-
nas-AM, Santa Cruz
-PE, Tocantinópolis-TO, 
América-RN, Moto Clu-
be-MA, Rio Branco-AC, 
ASA-AL, Portuguesa
-SP, Nova Venécia-ES, 
Bahia-BA, São Bernar-
do, Real Noroeste-ES, 
Caxias-RS, Pouso Ale-
gre-MG e Paraná-PR.

As oitavas de final 
vão começar no próximo 
final de semana, com os 
seguintes jogos: Lagar-
to x Amazonas, Santa 
Cruz x Tocantins, Amé-
rica x Moto Clube, Rio 
Branco x ASA, Portugue-
sa x Nova Venécia, Bahia 
de Feira x São Bernardo, 
Real Noroeste x Caxias e 
Paraná x Pouso Alegre.

Remo, do PA, vence e abre 
vantagem sobre adversários

série c

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Após dois empates sem gols, 
o Botafogo volta a campo hoje, 
tentando reencontrar o caminho 
das vitórias enfrentando o Mi-
rassol. A partida será às 19h, no 
Estádio Almeidão, em João Pes-
soa, e é válida pela 12a rodada. O 
jogo foi adiado em atendimento a 
uma sugestão do Ministério Pú-
blico da Paraíba, em virtude dos 
festejos juninos. A partida é de 
muita importância para o Belo, 
que se vencer, praticamente ga-
rante a sua classificação para a 
próxima fase. Já para o Mirassol, 
o jogo é apenas para cumprir ta-
bela e manter-se na liderança, 
porque o clube já se classificou de 
forma muito antecipada.

No Botafogo, o técnico Itamar 
Schülle não poderá mais contar 
com dois atletas para o final da 
temporada. Trata-se do atacante e 
artilheiro Gustavo Coutinho, que 
se transferiu para o Sport de Reci-
fe, e do jovem zagueiro Paulo Vi-
tor, que foi vendido para o futebol 
europeu. Os dois eram titulares 
absolutos. Por outro lado, o trei-
nador vai poder escalar no jogo 
de hoje o xerifão Leandro Cami-
lo, que retorna à equipe, depois de 
cumprir suspensão automática.

Diante da situação, Itamar 
deve escalar Schumacher no co-
mando de ataque e na zaga, ao 
lado de Leandro Camilo, William 
Alves ou Jonathan. Com apenas 
uma vitória em cinco jogos, o téc-
nico Itamar terá a chance hoje de 
conseguir a primeira vitória jo-
gando no Almeidão. Durante 
toda a semana, ele intensificou 
os treinos no setor ofensivo da 
equipe, que é um dos piores do 
campeonato e não marca gol há 
dois jogos.

“Estamos sempre trabalhando 
para melhorar. Sempre entramos 
em campo para vencer, quando 
não dá, tentamos o empate, por-
que é muito melhor do que perder. 
Somos a única equipe do G8 que 
está há seis jogos sem perder. Va-
mos enfrentar uma grande equi-
pe, com um poder de investimen-
to tão grande que consegue até 
tirar atletas que estão na Série B, 
mas nós também temos uma boa 
equipe. Quanto aos desfalques, 
com a saída dos dois jogadores, a 
gente fica triste, porque eram jo-
gadores titulares, fundamentais, 
mas a diretoria está no mercado 
tentando contratar. O mercado 
está muito difícil e se não encon-
trarmos, vamos achar soluções 
dentro do nosso próprio elenco. 
Eu estou satisfeito com o que te-

nho. Só vale contratar, se for para 
resolver algum problema que te-
nhamos, não vamos contratar por 
contratar”, disse o treinador.

Mirassol
A equipe paulista conseguiu 

garantir a classificação muito cedo 
e agora caiu um pouco de ritmo, o 
que para o técnico Ricardo Cata-
tau, não foi muito bom essa clas-
sificação tão antecipada. O clu-
be vem de uma derrota fora de 
casa para o Ypiranga, quando 
o treinador afirmou que faltou 
competência nos atacantes para 
transformar em gols as diversas 
oportunidades criadas. Ele espe-
ra que a derrota tenha servido de 
lição para o jogo desta quarta-fei-
ra, contra o Botafogo.

Nos últimos dias, o clube tem 
se reforçado ainda mais para as 
disputas da segunda fase. Che-
garam os atacantes Júnior Todi-
nho, que veio do Brusque, onde 
era titular, e Mário Sérgio, que 
já passou pelo Botafogo e que foi 
o artilheiro do Brasil no primei-
ro semestre, com 24 gols, no Flu-
minense do Piauí. Quem chegou 
também ao clube foi o goleiro Ga-
briel Gasparotto. Estes jogadores 
já estão regularizados e poderão 
enfrentar o Belo, caso a comissão 
técnica deseje.

Botafogo-PB entra em campo em busca 
da classificação para a próxima fase

no almeidão

n 

Duas equipes 
já garantiram 
a participação 
na próxima 
fase: o 
Mirassol, que 
é líder com 
32 pontos, e 
o Paysandu

n 

Mesmo com 
pouquíssimas 
chances de 
permanecer 
na Série C, 
o técnico do 
Campinense, 
Flávio Araújo 
(foto), acredita 
que a equipe 
se livra do 
rebaixamento

Botafogo-PB treinou na tarde de segunda-feira visando mais um jogo decisivo para suas pretensões Foto: Samy Oliveira/Campinense

Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB

Foto: Reprodução/Facebook

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

deste mês de agosto, no casarão 
da família Lundgren, quando 
serão repassados todos os de-
talhes para a realização dos Jo-
gos”, adiantou o professor José 
Hugo, coordenador dos Jogos.

O secretário Zezinho Botafo-
go, titular da Sejel, ressaltou a im-
portância do retorno dos eventos 

esportivos no estado. “Já foram 
retomados os Jogos Escolares e 
Paraescolares, a Copa Paraíba 
Raimundo Braga e os Jogos das 
Reeducandas. Agora, será a vez 
dos Jogos Indígenas e ainda estão 
programados os Jogos dos Ciga-
nos, dos Servidores e os Jogos Mi-
rins”, lembrou.
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Largada vai acontecer no Centro de Convenções, no domingo, e interessados podem ser inscrever pelo site

JP sedia maratona internacional
segunda edição

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

Seguem abertas as inscri-
ções para a 2ª Maratona In-
ternacional Cidade de João 
Pessoa que acontece no pró-
ximo dia 7 de agosto. A lar-
gada será no Centro de Con-
venções, na rodovia PB-008, e 
os interessados podem se ins-
crever através do site mara-
tonajoaopessoa.com.br. Cer-
ca de quatro mil corredores 
devem participar das provas 
de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. 
No percurso mais longo os 
competidores sairão do Cen-
tro de Convenções chegando 
ao início da Praia de Interma-
res, em Cabedelo, de onde re-
tornam ao ponto de largada.

A 2a Maratona Interna-
cional Cidade de João Pes-
soa, promovida pela Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP), através da Secretaria 
da Juventude, Esporte e Re-
creação (Sejer), contará com 
premiação em dinheiro. Mais 
de R$ 80 mil devem ser distri-
buídos entre os três  primei-
ros colocados de cada prova, 
tanto no masculino quanto 
no feminino. 

Para Anderson Lira a ma-
ratona, além de ser uma opor-
tunidade de praticar a corrida 
de rua, é também um momen-
to de confraternização e de en-
contro com os colegas adeptos 
da prática. “Podemos dizer 

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

São esperados cerca de quatro mil corredores, que devem participar das provas de 5, 10, 21 e 42 quilômetros, com percursos de João Pessoa a Cabedelo

Serviço
A 2a Maratona Internacional 
Cidade de João Pessoa terá largada 
nos seguintes horários: 

n Maratona: 5h

n Meia Maratona: 5h30

n 10k: 5h50

n 5k Pessoa com deficiência: 6h

n 5k: 6h50

que além de um momento de 
lazer, já que a corrida propor-
ciona saúde e bem-estar, a ma-
ratona é responsável ainda por 
novos contatos e conexões. É 
uma maneira muito bacana 
de se começar o dia”, adian-
tou o corredor que vai compe-
tir na prova de 21 quilômetros. 
“Na primeira eu participei e fiz 
uma boa prova. Mas nessa es-
pero chegar entre os 10 primei-
ros pelo menos”. 

Como possui trajetos mais 
longos, a concentração aconte-
ce a partir das 4h com larga-
da às 5h, variando de acordo 

com cada prova. Para Andréa 
Lima, que aos 37 anos se pre-
para para participar da 11ª 
corrida, a Maratona Interna-
cional Cidade de João Pessoa 
é mais que uma prova, é um 
presente. “Um visual incrível, 
muita gente animada, empol-
gada. Profissionais e amado-
res, como  é o meu caso, jun-
tos usufruindo dos benefícios 
de ser e de morar em um lugar 
tão especial”, destaca.

A 1ª edição da competição 
contou com a presença dos 
quenianos Bernard Kipsang 
Chumba e Vivian Jeftanuin 

Kiplagati, vencedores dos 42 
quilômetros no masculino e 
no feminino. “É a maior corri-
da da cidade e nós ficamos fe-
lizes em poder estar realizan-
do um evento tão bonito com 
quatro modalidades de per-
curso, passando por boa par-
te do nosso litoral”, pontuou 
o secretário de Juventude, Es-
porte e Recreação de João Pes-
soa (Sejer), Kaio Márcio. Vale 
destacar que as provas de 5 e 
10 quilômetros já estão com as 
inscrições encerradas, restan-
do ainda vagas para as provas 
de 21 e 42 quilômetros.
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O Investigador da Polícia 
Civil da Paraíba, Emmanuel 
Marques, foi destaque nos 
Jogos Mundiais de Polícias 
e Bombeiros (World Police 
and Fire Games), da Holan-
da, ao conquistar a medalha 
de bronze no Futebol Indoor. 
O evento reúne profissionais 
da segurança e do comba-
te ao fogo de vários países, 
em diversas modalidades 
esportivas.

Os jogos recebem cerca 
de 10 mil competidores, sen-
do considerado o segundo 
maior evento esportivo do 
mundo. O evento fica atrás 
apenas dos Jogos Olímpi-
cos. O World Police and Fire 
Games acontece a cada dois 
anos e, em 2022, foi do dia 22 
ao dia 31 de julho.

“É tipo a Olimpíadas 
mesmo. Cada evento é reali-

Paraibano é bronze no segundo 
maior evento esportivo do mundo

World Police and Fire games

A Associação de Han-
debol Master da Paraíba 
(AHMP) vai realizar de 
5 a 7 deste mês, a 1a edi-
ção da Master Cup Paraí-
ba de Handebol Masculi-
no, evento que vai reunir 
na Vila Olímpica Parahyba, 
em João Pessoa, cinco equi-
pes de handebol amador 
dos estados da Paraíba, Per-
nambuco, Rio Grande do 
Norte, Sergipe e Alagoas e 
premiar com troféu e meda-
lhas as três melhores equi-
pes da competição regio-
nal de handebol amador. 
As equipes estarão divi-
didas nas categorias 35+, 
42+ e 49 +. 

De acordo com o presi-
dente da AMP o objetivo é 
impulsionar o crescimen-
to da modalidade através 
da realização de uma com-
petição que reúne esportis-

tas e amantes do handebol 
de várias cidades da região 
Nordeste.

João Pessoa foi escolhi-
da para sediar a primeira 
edição do evento por ser a 
cidade onde fica localiza-
da a entidade, além do fato 
de ser a Associação Bicam-
peã da Master Cup Norte-
Nordeste. A nossa iniciativa 
tem o objetivo de fomentar 
a modalidade através des-
se evento para contar com 
a adesão de novos adeptos. 
Temos parcerias em Campi-
na Grande e estamos viabi-
lizando o contato com par-
ceiros de outras cidades, 
para que possamos expan-
dir a prática do handebol 
em toda a Paraíba”, comen-
tou Marcos Dantas, presi-
dente da AHMP.

A AHMP é uma asso-
ciação sem fins lucrativos 
que oferece aulas e conhe-
cimentos sobre prática e re-
gra da modalidade, sua fun-

dação teve início a partir da 
união de atletas de hande-
bol master, com equipes for-
madas de atletas amadores 
com idade em média de 55 
anos.  As atividades come-
çaram em 2018, mas só ape-
nas em 2020, que as primei-
ras competições começaram 
a ser realizadas. 

Contando com a partici-
pação de 50 atletas filiados, 
atualmente, as atividades 
de handebol acontecem no 
Ginásio Poliesportivo da Es-
cola Estadual de Educação 
Especial Ana Paula Ribeiro 
Barbosa Lira, localizado na 
Fundação Centro Integra-
do de Apoio ao Portador de 
Deficiência (Funad), os trei-
nos servem de pré-requisi-
to para os selecionáveis re-
presentarem a Paraíba, nas 
principais competições re-
gionais. Em novembro, a 
AHM estará representan-
do o Estado na Master Cup 
Brasil, em Aracajú-SE.

Primeira edição da Master Cup 
Paraíba vai acontecer na capital

Handebol

“Cada evento é 
realizado em um 
país diferente. 
Já aconteceu 
na Irlanda, 
na China, nos 
Estados Unidos 

Emmanuel Marques

zado em um país diferente. 
Este ano foi na Holanda, mas 
já aconteceu na Irlanda, na 
China, nos Estados Unidos. 
Estou impressionado com a 
estrutura disso aqui”, disse.

O policial paraibano 
compôs a equipe de policiais 
federais de São Paulo. Na 
disputa pelo bronze, nesse 
sábado, 30 de julho, a equipe 
derrotou por 3 x 2 justamen-
te o time dos holandeses. E o 
que é melhor, com um gol de 
Emmanuel.

“É, verdadeiramente, 
um grande evento. Mui-
tos policiais e bombeiros 
do Brasil e de vários países, 
realizando suas disputas e, 
também, trocando experiên-
cias de suas vidas profissio-
nais. Um momento ímpar 
em nossas vidas”, concluiu 
Emmanuel Marques.

Emmanuel 
Marques 
conquistou a 
medalha de 
bronze no 
evento, que reuniu 
profissionais da 
segurança e do 
combate ao fogo 
de vários países, 
em diversas 
modalidades 
esportivas

Foto: Reprodução/Redes sociais

Evento vai reunir, na Vila Olímpica Parahyba, equipes de handebol amador

Foto: AHMPB
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Curtas
Zé Roberto convoca 16 
jogadoras para treinos

Após deserção olímpica, 
bielorrussa sonha com Paris

O técnico da seleção brasileira feminina 
de vôlei, José Roberto Guimarães, convocou 16 
jogadoras para os treinamentos pré- Campeo-
nato Mundial, programado para setembro e 
outubro na Holanda e na Polônia. 

As novidades na lista são a central Carol 
Gattaz, medalha de prata na Olimpíada de 
Tóquio, e a ponteira Tainara. O treinador man-
teve a maior parte da equipe vice-campeã da 
Liga das Nações, em julho passado. A seleção 
vai em busca do título inédito no Mundial. A 
central Gattaz, de 41 anos, volta à seleção pela 
primeira vez após a conquista da prata olím-
pica. A jogadora vai substituir Diana, que se 
recupera de uma cirurgia ortognática (procedi-
mento de correção pde ossos da mandíbula).

Há um ano, a vida da velocista Krystsina Tsi-
manouskaya sofreu uma reviravolta quando ela 
se recusou a embarcar em um avião de volta a 
belarus depois de ter sido expulsa das Olimpía-
das de Tóquio por sua própria delegação.

Ela foi forçada por sua equipe a deixar os Jo-
gos após criticar os treinadores por inscrevê-la 
em um evento que não era sua distância habi-
tual, Tsimanouskaya temia por sua segurança 
se retornasse à belarus e buscou refúgio na 
Polônia. Ela está em processo de receber a ci-
dadania polonesa e os documentos necessários 
para competir em nível de equipe nacional lá.

A atleta de 25 anos também quer outra 
chance de competir nas Olimpíadas e espera 
estar nos Jogos de Paris de 2024 para os 200m.

Equipe mineira tem alguns desfalques, enquanto que o Verdão quer manter a invencibilidade como visitante

Galo e Palmeiras jogam no Mineirão
LIBERTADORES

Mais um clássico envol-
vendo equipes brasileiras na 
Libertadores vai acontecer 
nesta quarta-feira (3). Atléti-
co Mineiro recebe às 21h30, 
no Mineirão, a equipe do Pal-
meiras. O galo tem um des-
falque certo, é o volante Al-
lan, enquanto que Arana e 
Zaracho são dúvidas para o 
jogo de hoje.

Jogando em casa, a equi-
pe mineira vem de uma der-
rota de 3 a 0 para o Inter-
nacional, em jogo realizado 
domingo no Beira Rio. No 
jogo de ida das quartas de fi-
nal da Copa Libertadores, o 
galo não contará com o vo-
lante Allan, que foi julgado 
pela Conmebol e terá que 
cumprir suspensão.  

Para a partida contra o 
Verdão, o técnico Cuca tam-
bém conta com duas dúvidas. 
O lateral esquerdo Matías Za-
racho saiu sentindo no último 
jogo contra o Internacional e 
guilherme nem sequer via-
jou para Porto Alegre, devi-
do a um desgaste físico. 

O Bahia anunciou, nessa 
segunda-feira (1), o lateral di-
reito Marcinho e o meia ata-
cante Ricardo goulart como 
reforços para a sequência da 
temporada, com contratos 
válidos até o final da Série B 
do Campeonato Brasileiro. O 
anúncio foi feito pelo diretor 
de futebol Eduardo Freeland, 
em vídeo divulgado nas redes 
sociais do clube para justificar 
a contratação de Marcinho, 
que já vinha sendo especulada 

e gerou insatisfação em parte 
dos torcedores.

O lateral direito é réu por 
atropelar e matar o casal de 
professores Alexandre Silva 
Lima e Maria Cristian José 
Soares, em dezembro de 2020, 
na Zona Oeste do Rio de Ja-
neiro. A perícia concluiu que 
o jogador estava alcoolizado e 
dirigia a uma velocidade su-
perior ao limite permitido no 
trecho. Além disso, imagens 
mostraram ele estacionando o 

carro em um local próximo ao 
acidente e indo à casa de um 
amigo, sem prestar socorro.

Goulart
Ricardo goulart, por sua 

vez, chega ao Bahia em busca 
de recuperar o prestígio de-
pois de uma passagem apaga-
da pelo Santos. Ele se desvin-
culou oficialmente do clube 
paulista apenas na sexta-feira 
passada, quando a rescisão de 
seu contrato foi publicada no 

BID, mas já havia se despedi-
do há cerca de duas semanas, 
quando disse não ter se senti-
do respeitado na Vila Belmiro.

goulart, de 31 anos, jogou 
pela última vez com a camisa 
do Santos durante a elimina-
ção para o Deportivo Táchira 
na Copa Sul-Americana, no 
dia 6 de julho, em jogo no qual 
desperdiçou sua cobrança na 
decisão por pênaltis. Antes do 
erro, contudo, já não era una-
nimidade entre os santistas. 

Bahia anuncia Marcinho e Ricardo Goulart
REfORçOS

Cuca conversa com jogadores do Atlético-MG; técnico tem dúvidas para enfrentar o Palmeiras

Palmeiras
Para enfrentar o Atlértico

-Mg, a equipe paulista quer 
manter a invencibilidade na 
competição. Desde 2019, a 
equipe comandada por Abel 
Ferreira não perde fora de 
casa e, com isso, espera man-
ter essa retrospectiva, sair do 
Mineirão com um bom resul-
tado e se classificar para a se-

mifinal pelo terceiro ano con-
secutivo no Allianz Parque, 
no próximo dia 10.

O Palmeiras vem de uma 
série atual de 16 jogos de in-
vencibilidade, sendo nove 
vitórias consecutivas. E está 
a dois de igualar a marca do 
Galo, que ficou sem perder 
por 18 confrontos seguidos, 
de 2019 até a fase de grupos 

desta temporada.
Quem avançar de Atlético 

Mineiro e Palmeiras vai en-
frentar o vencedor do duelo 
entre Athletico e Estudian-
tes. Outra partida das quar-
tas de final, também mar-
cada para as 21h30, envolve 
Veléz Sarsfield e Talleres, no 
Estádio José Amalfitani, em 
Buenos Aires.

O técnico do Manchester City, Pep 
guardiola, disse que a derrota por 
3 a 1 para o Liverpool na Superco-
pa da Inglaterra no sábado (30) não 
afetou sua confiança antes de ini-
ciar a defesa do título do Campeo-
nato Inglês.

O City inicia sua campanha 
para conquistar o terceiro título 
consecutivo da Premier League 
com uma viagem a Londres, 

Guardiola acredita em chances de título
MAnchESTER cITy

para enfrentar o West Ham United em 7 de agosto. 
Gols de Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah 

e Darwín Nuñez ajudaram o Liverpool na abertura da 
temporada no King Power Stadium, com a nova contra-
tação Julián Alvárez marcando o gol do City.

“Não há razão para não estar confiante”, disse Guar-
diola a repórteres. “Nenhuma razão. O que esses ca-
ras fizeram, não apenas na Premier League, mas nas 
copas [domésticas] e na Eu-
ropa [diz tudo]”, afir-

mou. “Não sei 

o que vai acontecer 
nesta temporada, mas 

tenho certeza que conheço 
esses caras. Não tenho dúvi-

das nem por um segundo”. “Dias 
atrás, jogamos contra o Bayern de 

Munique e fizemos uma exibição mui-
to boa e contra o Liverpool fizemos coi-

sas muito boas. Não sinto que estamos 
longe”, avaliou.

guardiola deixou Kalvin Phillips no 
banco na Supercopa da Inglaterra, mas 
disse que o jogador da seleção inglesa, 
que foi contratado do Leeds United em 
um acordo de 45 milhões de libras (o 
equivalente a R$ 286,2 milhões), será 
gradualmente colocado no time.

“Ele tem confiança - está pronto 
para jogar”, disse Guardiola. “Ele che-
gou há apenas três semanas e temos 

Rodri, Bernardo Silva e Ilkay Gundo-
gan que já conhecem nosso jogo. Mas 
passo a passo ele vai conseguir. Em mui-
tos jogos ele vai nos ajudar.”

Clube de 
Guardiola 

estreia na 
Premier 
League 

contra o 
West Ham 

no pró-
ximo 

domingo

Agência Brasil

Foto: Pedro Souza/Atlético

Campina Grande sedia 
Campeonato de Xadrez

Marcello Urquiza e Nilo Neto (foto) foram 
os vencedores do Campeonato Paraibano 
de Xadrez nas modalidades Rápidas e blitz, 
respectivamente. O evento, que aconteceu no 
último final de semana no Clube Campestre 
em Campina Grande, reuniu cerca de 70 enxa-
dristas de toda a Paraíba, colocando na dispu-
ta novos talentos e também grandes nomes da 
modalidade no estado. 

“O torneio foi um sucesso com competido-
res de delegações de várias regiões partici-
pando. Muito bom mesmo porque representa 
o fortalecimento do xadrez no nosso estado”, 
comemorou o presidente da federação Parai-
bana de Xadrez (fPbX) Marcello Urquiza, que 
foi o melhor colocado na  3a etapa do Circuito 
Paraibano de Rápidas. 

Marcello, que começou a jogar xadrez há 45 
anos, falou sobre a renovação da prática com 
o interesse por parte dos novos enxadristas, jo-
vens que têm buscado aprender cada vez mais 
sobre esse que é considerado um dos mais 
antigos e populares esportes do mundo. “Um 
dos destaques foi Daniel fernandes viana, de 
15 anos. Ele foi o melhor sub-15 no torneio de 
Rápidas e o melhor sub-18 no de blitz”.

Foto: Divulgação
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Há dez anos morria o maestro Seve-
rino Araújo de Oliveira, aos 95 anos, no 
Rio de Janeiro. Pernambucano de nas-
cença, o músico, compositor, maestro e 
clarinetista contribuiu para projetar ain-
da mais o nome da Paraíba quando este-
ve à frente da Orquestra Tabajara, onde 
foi seu regente por quase 70 anos.

Ele nasceu em Limoeiro, no dia 23 
de abril de 1917, e morreu, vítima de in-
fecção urinária e consequente falência 
múltipla dos órgãos (ele era diabético), 
na capital fluminense, no dia 3 de agos-
to de 2012. Assumiu a Orquestra Tabaja-
ra, criada em 1933, com 21 anos de idade.

A Tabajara é a mais antiga orquestra 
de baile do Brasil e continua em ativida-
de. Severino deixou a orquestra em 2005, 
quando transferiu a função de maestro 
ao irmão Jaime, saxofonista. O maestro 

era filho do professor de música e regen-
te de Banda Cazuzinha. Começou a es-
tudar música aos 6 anos e logo demons-
trou seu talento.

Dono de “ouvido absoluto”, aos 8 anos 
já ajudava o pai a dar aulas aos instru-
mentistas; aos 12 anos dominava instru-
mentos de sopro e compunha e aos 16 es-
boçou os primeiros arranjos. Em 1933, a 
família se mudou para Ingá, na Paraíba, 
onde Severino começou a trabalhar pro-
fissionalmente como músico.

Em 1936 ele foi convidado para tocar 
na Banda da Polícia de João Pessoa, e em 
1937 foi contratado pela Rádio Tabajara, 
criada quatro anos antes. Em 1938, o re-
gente da Tabajara e pianista Luna Frei-
re morreu e Severino foi convidado para 
substituí-lo.

O maestro foi para o Rio de Janeiro 
em 1944 e, no ano seguinte, os demais 
músicos da Tabajara também se muda-

ram para a então capital federal, onde a 
orquestra começou a brilhar nas rádios 
e nos salões de baile. A Tabajara gravou 
mais de cem discos, acompanhou os 
principais artistas brasileiros, como Tom 
Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, 
Gilberto Gil e Tim Maia.

A orquestra fomentou o talento de 
muitos músicos, a exemplo do clarine-
tista Paulo Moura, que integrou seus 
quadros, e tocou para presidentes da 
República (Getúlio Vargas, Juscelino Ku-
bitschek) e teve crooners famosos, como 
Jamelão e Elizeth Cardoso.

Severino Araújo é um dos pioneiros 
na fusão de elementos do jazz e do choro 
na música brasileira, bem como na cria-
ção de arranjos para big band de músi-
cas dos mais variados ritmos. Em 1937, 
compôs o seu mais famoso choro: ‘Espi-
nha de Bacalhau’, que se tornou um dos 
mais executados no Brasil e no exterior.

Pernambucano de nascença, músico projetou ainda mais o nome da Paraíba à frente da Orquestra Tabajara

Uma década sem Severino Araújo
“PAI” DO JAZZ COM CHORO

Campinense de nascimento (8 de novembro 
de 1940), o irreverente autodidata 
paraibano Vicente de Paula Pontes Vieira 

escolheu trazer aos palcos a representação 
da vida como ela é, buscando reaproximar 
o teatro do povo e usá-lo como instrumento 
de conscientização política. Jovem idealista 
participou do movimento Ceplar, uma Campanha 
de Educação Popular (1960-1964), inspirada no 
sistema Paulo Freire, que priorizava a formação 
de camponeses, para quem proferiu um 
inflamado discurso em praça pública da cidade 
paraibana de Mari.

Atraído por um encontro casual com a atriz 
paraibana Gil Santos, enquanto se abrigava de 
uma chuva à frente do Teatro Santa Roza, em 
João Pessoa, o adolescente Paulo Pontes iniciou 
seu namoro com o teatro. Ainda chegou a atuar 
nas peças ‘Os inimigos não mandam flores’, de 
Pedro Bloch, e ‘Apenas uma cadeira vazia’, de 
Hermilo Borba Filho, em 1956.

Já mais maduro e movido pela necessidade 
de sobrevivência, depois de uma temporada sem 
êxito no Rio de Janeiro, trabalhou como radialista, 
redator, produtor e locutor do programa ‘Rodízio’, 
na Rádio Tabajara, além de colaborador do Jornal 
A União, em João Pessoa, sem desistir do seu 
sonho de ser ator. Contudo, um convite recebido 
em 1962, feito pelo dramaturgo Oduvaldo Vianna 
Filho para participar do Centro de Cultura Popular 
da UNE, no Rio de Janeiro, veio despertar seu 
potencial de dramaturgo.

A partir daí, Paulo Pontes fez um voo sem 
volta ao mundo de uma geração de artistas que 
requalificaram a função social do teatro. Após 
uma temporada colaborando nas produções do 
Grupo Opinião, na equipe de Oduvaldo Vianna 
Filho, Ferreira Gullar, e Armando Costa, retornou a 
João Pessoa e escreveu sua primeira peça, ‘Para-
í-bê-a-bá’ (1967). Um ano depois estava de volta 
ao Rio de Janeiro, a convite do diretor artístico da 
TV Tupi Almeida Castro, quando escreveu o texto 
do show ‘Brasileiro, profissão esperança’, para 
direção de Bibi Ferreira e interpretação de Paulo 
Gracindo e Clara Nunes.

Desde então, a vida de Paulo Pontes foi 
marcada por uma espiral ascendente. Em 1971 
chegou ao seu apogeu criativo, enveredando 
pela comédia de costumes com ‘Um edifício 
chamado 200’, para atuação de Milton Morais 
e Juca de Oliveira. Ano seguinte, escreveu a 
peça ‘Check-up’, para direção de Cecil Thiré; 
no mesmo ano nos brindou com ‘Doutor Fausto 
da Silva’, inspirado no mito de Fausto, lenda 
alemã que foi matéria para escritores do período 
romântico, como Goethe. Foram seus os textos 
criados para o programa ‘A Grande Família’, 
lançado em 1972, pela Rede Globo de Televisão. 
Em 1975, lançou a peça ‘A Gota D’água’, em 
parceria com Chico Buarque de Holanda, que 
lhes rendeu o Prêmio Molière.

A atriz Bibi Ferreira, parceira de teatro e de 
vida conjugal por oito anos, testemunhou seus 
últimos anos de vida, consumida precocemente 
por um câncer estomacal. Aos 36 anos, em 27 de 
dezembro de 1976, Paulo Pontes deixa um vazio 
na arte teatral brasileira.

Esse dramaturgo, produtor de rádio e teatro, 
locutor, jornalista e tradutor campinense, que 
nos enche de orgulho por sua incessante busca 
de aproximar a arte da vida real, é o patrono da 
Cadeira 34 da Academia de Letras de Campina 
Grande, postulada por mim, que passará pelo 
escrutínio dos membros desse templo do saber, 
amanhã, 4 de agosto de 2022.

Iêda 
   Lima

iedamolima@gmail.com | Colaboradora

A arte das 
coisas sabidas 
de Paulo Pontes

Iêda Lima é economista, pesquisadora, escritora e sócia 
correspondente do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

Da Redação

Mortes na História

Robert Hoffman
4/7/2022 (só divulgado em 27/7/2022) 
– Aos 82 anos. Ator e cantor 
austríaco, mais lembrado por suas 
participações nos filmes da trilogia 
‘Angélica, a Marquesa dos Anjos’. 
Formando em teatro na Áustria e 
falando diversos idiomas, teve uma bem sucedida 
carreira nos filmes europeus da década de 1960. 
Sua fama começou quando estrelou a série francesa 
‘Les Aventures de Robinson Crusoë’ (1964).

1767 — Francisco Pedro de Mendonça Gorjão, 
militar e administrador colonial português (PB)
1988 — Paraibinha (Ylton Veloso), 
piloto de motocross (PB)
1993 — Lúcio Alves, cantor e compositor brasileiro
2012 — Severino Araújo de Oliveira, 
maestro e compositor (PB)
2019 — Lenira Rita Gomes, 
professora e folclorista (PB)

Anna Maria Ramalho
27/7/2022 – Aos 73 anos, no 
Rio de Janeiro (RJ), de embolia 
pulmonar em consequência de 
um câncer de pulmão. Jornalista 
baiana considerada uma das mais 
experientes colunistas do país. 
Começou a carreira em 1971 nas revistas Manchete 
e Pais & Filhos. Passou pelos jornais O Estado de 
São Paulo (Estadão), O Globo e Jornal do Brasil. 
Escreveu também um livro de memórias com o 
colunista Ibrahim Sued.

Aforismo
“Afrontar a morte para viver 

na história, é pagar com a 

vida uma gota de tinta.”

Axel Oxenstiern
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Valdir Segato (Hulk Brasileiro)
26/7/2022 – Aos 55 anos, em 
Ribeirão Preto (SP), de causa 
não revelada. Conhecido graças 
aos seus músculos exagerados, 
morreu no dia do seu aniversário. 
Injetava diariamente nos músculos 
o óleo mineral Synthol, que faz o local onde a 
substância foi aplicada fica maior, como se fosse 
inflado, o produto é comum entre os fisiculturistas, 
porém extremamente perigoso para a saúde e 
contraindicado por médicos.

Foto: Redes Sociais

Foto: Reprodução

Foto: TV Prefeito

Bill Russell
31/7/2022 – Aos 88 anos. Um dos 
maiores jogadores de basquete 
da história da NBA. O lendário 
astro do Boston Celtics ganhou 11 
campeonatos e conquistou cinco 
prêmios de MVP na Liga Norte-
Americana. Considerado o maior pivô defensivo já 
visto no basquete, ele transformou o Celtics em uma 
potência que conquistou oito títulos consecutivos 
de 1959 a 1966. Foram 13 temporadas defendendo 
a franquia de Boston. Com a seleção norte-
americana, ele conquistou uma medalha olímpica 
em 1956. Foi o primeiro jogador afro-americano a 
atingir o status de superastro na NBA e também 
o primeiro afro-americano a se tornar técnico na 
Liga. Foi um ativista na luta contra o racismo.

Foto: Ethan Miller

Mary Alice
27/7/2022 – Aos 86 anos, em Nova 
Iorque, Estados Unidos, de causa 
não revelada. Atriz de ‘Matrix 
Revolutions’ (2003). Começou nos 
palcos e também trabalhou na tevê e 
no cinema. Ganhou um prêmio Tony, 
o principal do teatro norte-americano, em 1987, pela 
atuação na peça ‘Fences’.

Foto: Divulgação

Obituário

Nichelle Nichols
30/7/2022 – Aos 89 anos, de causas 
naturais. Atriz norte-americana 
famosa por interpretar Uhura 
em ‘Jornada nas Estrelas’ (‘Star 
Trek’), no elenco original da série 
transmitida entre 1966 e 1969. Ela repetiu o papel 
em outros filmes da franquia lançados nos anos 
seguintes. Realizou com o ator William Shatner, 
que interpretava Capitão Kirk, uma das primeiras 
cenas de beijo interracial da televisão norte-
americana. O momento foi ao ar no episódio 
‘Plato’s Stepchildren’, exibido em 1968. Ela também 
trabalhou com a Nasa, agência espacial dos 
Estados Unidos, para estimular mulheres e afro-
americanos a se tornarem astronautas.

Foto: Divulgação

James Lovelock
27/7/2022 – Aos 103 anos. Cientista 
britânico conhecido por seus 
alertas precoces sobre a crise 
climática e por sua “Hipótese Gaia” 
(em 1970), que considera a Terra 
como um ser vivo capaz de autorregulação. Era 
considerado um pioneiro e um profeta do clima. 
Nascido em 1919, cresceu no sul de Londres no 
período entre guerras e trabalhou para o Instituto 
Britânico de Pesquisa Médica por 20 anos. No 
início dos anos de 1960, foi contratado pela Nasa 
e se mudou para a Califórnia para trabalhar na 
possibilidade de vida em Marte.

Foto: TV Divulgação
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AVISO DE CHAMADA 
PÚBLICA PARA PROJETOS 
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., empresa do Grupo Energisa, 
comunica que estará aberta a Chamada Pública 
de Projetos do Programa de Eficiência Energética, 
do dia 03 de agosto a 12 de dezembro de 2022, 
em atendimento à regulamentação da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Esta 
chamada visa incentivar o desenvolvimento de 
medidas que promovam a eficiência energética, 
bem como o combate ao desperdício de 
energia elétrica nas instalações de unidades 
consumidoras, relativas ao uso final de energia 
elétrica em sua área de concessão. O edital com 
as tipologias elegíveis e com as regras estará 
disponível no seguinte endereço na internet  
https://energisa.gestaocpp.com.br, neste mesmo  
período. Todas as propostas de projetos  
deverão ser enviadas por meio do endereço 
eletrônico citado.

@energisa energisa.com.br  

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CPPEPB 002/2022

MAIS QUE ENERGIA, LEVAMOS 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 
QUALIDADE DE VIDA E INOVAÇÃO.

Município Pontuação
1. Cabedelo 15.450
2. Alagoinha 14.650
3. Bom jesus 14.540
4. Pombal 13.450
5. Mamanguape 13.350
6. Sossego 12.900
7. São Bento 12.050
8. Jericó 11.805
9. São José do Sabugi 11.650
10. Mato Grosso 11.650
11. São José do Bonfim 11.600
12. Umbuzeiro 11.550
13. Triunfo 11.430
14. Sumé 10.950
15. Borborema 10.815
16. Patos 10.400
17. Cabaceiras 10.400
18. Itaporanga 9.800
19. Dona Inês 9.780
20. Bernardino Batista 9.350
21. Cubati 9.240
22. São Vicente do Seridó 8.400

Idealizado pelo Governo do Estado, prêmio busca estimular políticas públicas em favor da equidade de gênero

Selo será entregue a 44 municípios
“Prefeitura Parceira das Mulheres”

Luciano Nagel 

Agência Estado

A entrega do Selo Social 
“Prefeitura Parceira das 
Mulheres” para 44 prefei-
turas contempladas nesta 
segunda edição com o tema 
voltado para a “Igualda-
de Étnico-racial”, será rea-
lizada hoje, às 9h, no Tea-
tro Paulo Pontes, no Espaço 
Cultural, em João Pessoa.

O prêmio foi criado pelo 
Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Mu-
lher e Diversidade Huma-
na (Semdh) e da Secretaria 
de Articulação Municipal 
(Sedam), em parceria com a 
Federação das Associações 
de Municípios da Paraíba 
(Famup). Durante o evento, 
acontecerá a Feira Étnico-ra-
cial de Mulheres Empreen-
dedoras e a apresentação 
especial da artista Ruanna 
Gonçalves, vocalista e gui-
tarrista da banda Gatunas.

Nesta edição, concor-
reram 85 cidades, mas 47 
chegaram na etapa final 
da seleção do selo e 44 se-

rão premiadas. O selo so-
cial pretende estimular po-
líticas públicas destinadas à 
promoção dos direitos das 
mulheres e equidade de gê-
nero desenvolvidas pelas 
prefeituras da Paraíba, con-
siderando as potencialida-
des de cada município. Para 
isto, as prefeituras devem 
desenvolver práticas inova-
doras e comprometidas com 
as mulheres em toda sua di-
versidade, considerando o 
recorte étnico racial, idade, 
orientação sexual e identi-
dade de gênero, deficiência 
e localidade.

As ações das gestões 
municipais contempladas 
integraram o contexto da 
universalidade das políti-
cas públicas, na perspectiva 
da igualdade étnico-racial 
para as mulheres, garanti-
dos pelos princípios dos di-
reitos humanos. As diretri-
zes foram: Saúde integral 
das Mulheres, Direitos Se-
xuais e Direitos Reproduti-

vos; Fortalecimento e par-
ticipação das mulheres nos 
espaços de poder e decisão; 
empreendedorismo, auto-
nomia econômica, desen-
volvimento sustentável com 
igualdade social; Enfrenta-
mento de todas as formas 
de violência contra as mu-
lheres e Promoção e apoio 
a arte e cultura produzida 
e desenvolvida pelas mu-
lheres.

n 

O selo social 
pretende 
estimular 
políticas públicas 
destinadas à 
promoção dos 
direitos das 
mulheres e 
equidade de 
gênero

A ex-deputada federal Ma-
nuela D’Ávila (PC do B-RS) so-
freu novos insultos e ameaças 
de morte pelas redes sociais. O 
caso foi divulgado na segunda-
feira, 1º, pela própria vítima, que 
publicou imagens das mensa-
gens do ofensor. A filha e a mãe 
da parlamentar também foram 
ameaçadas de morte.

No texto, por mensagem 
privada, os insultos ainda são 
direcionados para o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT) - o agressor promete 
esquartejá-lo. Apesar de ter 
seu nome cogitado ao Senado 
pelo Rio Grande do Sul, a ex-
deputada afirma não ter in-
teresse em disputar nenhum 
cargo por não se sentir segura 
em razão das ameaças.

Em sua página no Insta-
gram, a ex-deputada federal 
desabafou após as provocações 
dizendo que “ser uma mulher 
pública no Brasil é ser ameaça-
da permanente. É escolher um 
lugar para o medo, outro para a 

Manuela D’Ávila recebe novos ataques 
e ameaças de morte nas redes sociais

violência

coragem, outro lugar para fin-
gir ignorar. Ser mulher públi-
ca é conviver com a ameaça de 
estupro como correção pela co-
ragem, com a ameaça de morte 
como silenciador…’’

Ontem, o PT do Rio Grande 
do Sul e a Secretaria Nacional 
de Mulheres do PT publica-
ram nota de apoio a Manue-
la D’Ávila e sua família. “Não 
podemos aceitar nenhum tipo 
de ataque, tampouco quan-
do isso acontece com a inten-

ção de intimidar para silenciar 
uma das vozes mais importan-
tes na luta por igualdade e por 
mudanças na sociedade brasi-
leira. Exigimos que as autori-
dades investiguem e punam 
o autor dessas ameaças, por 
fim, mas uma vez reafirma-
mos nossa irrestrita solidarie-
dade a Manuela e sua família 
com a certeza que seguiremos 
juntos e juntas na luta contra a 
misoginia e demais crimes de 
ódio”, diz a nota.

Filha e mãe de Manuela D’Ávila também foram ameaçadas de morte

Foto: Facebook

Veja as prefeituras premiadas

O roubo de dados para 
aplicação de golpes financei-
ros vem aumentando grada-
tivamente no Brasil. O Radar 
Febraban, pesquisa da Fe-
deração Brasileira dos Ban-
cos realizada com três mil 
pessoas de todas as regiões 
do país, mostrou que o nú-
mero de vítimas de golpes 
aumentou no último ano. 
Em setembro de 2021, 21% 
dos entrevistados relataram 
ter caído em algum tipo de 
fraude. Já em junho de 2022, 
esse percentual subiu para 
31%.

O levantamento mos-
trou que os que disseram 
ser mais atingidos são ho-
mens (35%), os que ganham 
mais de cinco salários-mí-
nimos (41%), têm nível supe-
rior (38%) e têm idade acima 
de 60 anos (35%). Outro dado 
apurado nas entrevistas é 
que o golpe mais comum 
continua sendo o da clona-
gem de cartão. Pelo menos 
64% dos entrevistados dis-
seram ter tido problema com 

esse golpe, que teve aumen-
to de 16% em relação à pes-
quisa realizada em dezem-
bro de 2021, atingindo 48% 
dos entrevistados.

Também foram citados 
os golpes da central falsa, 
do golpe do leilão, da loja 
virtual e do WhatsApp. Se-
gundo a pesquisa Panora-

ma Mobile Time Opinion 
Box, 43% dos entrevistados 
que afirmaram ser usuários 
do aplicativo foram alvo de 
algum tipo de estelionato. 
O mais comum entre esses 
golpes é o que usa a foto do 
usuário para pedir dinheiro 
dos contatos.

Outro t ipo de frau-
de que também tem dado 
dor de cabeça às vítimas 
é conhecido como ‘golpe 
do brinde’, que consiste em 
convencer a vítima, via te-
lefone, de que ela ganhou 
um presente de determina-
da marca. Uma das moda-
lidades desse golpe é dizer 
que para receber o brinde, o 
cliente precisa pagar o fre-
te, em cartão de crédito. Ao 
passar o cartão na máqui-
na, o valor do serviço é mu-
dado, sempre para mais do 
que foi informado, sem que 
o cliente veja. Neste caso, a 
vítima até recebe o brinde, 
mas só depois descobre a 
fraude no cartão, dentre ou-
tras modalidades.

Golpes aumentam, e três em 10 
brasileiros já sofreram tentativa 

roubo de dados

23. Igaracy  8.215
24. Brejo do Cruz 8.050
25. Taperoá 7.750
26. Cuité 7.700
27. Bayeux 7.700
28. São José do Tigre 7.450
29. Cuitegi 7.425
30. Poços Dantas 6.950
31. Matinhas 6.900
32. Picuí 6.850
33. Boa Vista 6.625
34. São Francisco  6.550
35. Pocinhos 6.450
36. Serra da Raiz 6.350
37. Boqueirão 6.163
38. Princesa Isabel 5.900
39. Monteiro 5.800
40. Queimadas 5.650
41. Cajazeiras 5.575
42. Serraria 5.470
43. Duas Estradas 5.250
44. Ouro Velho 5.000

Município Pontuação

Fraude
Em setembro de 2021, 

segundo o Radar 
Febraban, 21% dos 

entrevistados relataram 
ter caído em algum tipo 
de fraude. Já em junho 

de 2022, esse percentual 
subiu para 31%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso b, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público o resultado de julgamento das propostas de preços, a empresa  ELIAS GOMES FILHO 
- ME, cadastrada no CNPJ nº 05.142.210/0001-38, foi considerada vencedora de vários itens com o 
valor de R$ 21.615,00 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reais),  a empresa CANAA  MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA, cadastrada no CNPJ nº 14.244.855/0001-72, foi considerada vencedora 
de vários itens com o valor de R$ 5.152,50 (cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta 
centavos), a empresa CENTRAL DO CONSTRUTOR – COM. VAR. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - ME, cadastrada no CNPJ nº 20.721.561/0001-97, foi considerada vencedora de vários itens 
com o valor de R$ 88.884,64 (oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro 
centavos). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, 
I “b” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se vistas do processo aos interessados para 
conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. Comunica-se que, não havendo interposição 
de recurso, a comissão de licitação encaminhará o certame para fins de homologação. 

Aguiar-PB, 02 de Agosto de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00029/2022, para o dia 08 de Agosto de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances 
para o dia 08 de Agosto de 2022 às 09:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, na Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB. Telefone: 
(83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Motivação da Administração: Em razão do feriado de fundação da Paraíba.

Alcantil - PB, 02 de Agosto de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00033/2022, para o dia 08 de Agosto de 2022 às 14:00 horas; e do início da fase de lances 
para o dia 08 de Agosto de 2022 às 14:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, na Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB. Telefone: 
(83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Motivação da Administração: em razão do feriado de fundação da Paraíba.

Alcantil - PB, 02 de Agosto de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº  00028/2022

AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-

dimento da Tomada de Preços n° 00028/2022, e ADJUDICO o seu objetivo as pessoas físicas e 
empresa:  A empresa JOSÉ ANTONIO FILHO ME, cadastrada no CNPJ nº 38.243.926/0001-80, 
apresentou proposta com o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e valor global 
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o ITEM 14, a empresa COMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
E CAMINHÕES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 20.338.438/0001-91, apresentou proposta com o 
valor mensal de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais) e valor global de R$ 15.900,00 
(quinze mil e novecentos reais) para o ITEM 10, a empresa  LUCAS AMANCIO DE SOUZA ME, 
cadastrada no CNPJ nº 26.447.960/0001-98 (sendo habilitada com ressalva, caso seja vencedor 
deverá apresentar a certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da 
união até a data da assinatura do contrato), uma vez que a empresa tem seus benefícios da Lei nº 
123/2006, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e 
valor global de R$ 16.800,00 (dozesseis  mil e oitocentos reais) para o ITEM 05, a Srª. FRANCISCA 
IRIVANDA DE SOUZA LEITE, portadora do CPF nº 056.842.114-02, apresentou proposta com o valor 
mensal de R$ 1.690,00 (hum mil, seiscentos e noventa reais) e valor global de R$ 10.140,00 (dez  
mil, cento e quarenta reais) para o ITEM 04, a Srª. FRANCISCA DE FREITAS LEITE, portadora do 
CPF nº 076.307.564-70, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.212,00 (hum mil, duzen-
tos e dorze reais) e valor global de R$ 7.272,00 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais) para o 
ITEM 07, a Srª JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAÚJO, portadora do CPF nº 053.505.094-11, 
apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.690,00 (hum mil, seiscentos e noventa reais) e 
valor global de R$ 10.140,00 (dez mil, cento e quarenta reais) para o ITEM 03, o Sr. FRANCISCO 
HUGO DE LACERDA FILHO, portador do CPF nº 009.400.684-94, apresentou proposta com o 
valor mensal de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) e valor global de R$ 7.800,00 (sete  mil 
e oitocentos reais) para o ITEM 11, o Sr. ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS, portador do CPF nº 
030.239.324-25, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos 
reais) e valor global de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) para o ITEM 12 e a Srª. MARIA DE 
LOURDES SOARES DE SOUZA, portadora do CPF nº 702.715.074-38, apresentou proposta com 
o valor mensal de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) e valor global de R$ 9.600,00 (nove mil 
e seiscentos reais) para o ITEM 06.

Aguiar - PB, 02 de Agosto  de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022

A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de 
julgamento da proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00014/2022, cujo objeto 
Contratação de empresa do ramo pertinente para a aquisição de notebook, destinados a Secretaria 
de Educação. Tendo como VENCEDORA e HABILITADA a empresa CENTERDATA ANALISE DE 
SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTIVA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 02.596.872/0001-
90, considerada com o valor global de R$ 230.010,00 (duzentos e trinta mil e dez reais). Abre-se 
vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da Pregoeira e equipe de apoio, não havendo 
nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será encaminhado ao ordenador 
de despesas para fins de homologação e adjudicação.  

Aguiar-PB, 02 de Agosto de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Fornecimento diário de 
refeições (Cafe da manhã, almoço e janta) para atendimento das demandas de diversas secretarias 
do municipio de Alcantil – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 - R$ 39.300,00.

Alcantil - PB, 01 de Agosto de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Fornecimento 
diário de refeições (Cafe da manhã, almoço e janta) para atendimento das demandas de diversas 
secretarias do municipio de Alcantil – PB; ADJUDICO o seu objeto a: LEANDRO EVANGELISTA 
DE FIGUEIROA 06931415492 - R$ 39.300,00.

Alcantil - PB, 01 de Agosto de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de 
frutas e verduras para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 
Alcantil–PB; ADJUDICO o seu objeto a: JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 - R$ 19.234,50.

Alcantil - PB, 01 de Agosto de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de frutas 
e verduras para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 
Alcantil–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE GILVANDO 
BARBOSA 92974465404 - R$ 19.234,50.

Alcantil - PB, 01 de Agosto de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00026/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PB. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: D J da Silva - CNPJ 44.567.389/0001-27. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 98825-0703.

Alcantil - PB, 02 de Agosto de 2022
CICERO JOSE FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Fornecimento diário de refeições (Café da manhã, almoço e janta) para atendimento 
das demandas de diversas secretarias do município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 02.002–
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR 
ADMINISTRATIVO 03.003–SECRETARIA DE FINANCAS 03003.04.123.1003.2005 – MANUTEN-
ÇÃO DO SETOR FINANCEIRO 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 
04004.12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 
13.392.1007.2015 – PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS 06.006–FUNDO MU-
NICIPAL DE SAUDE 06006.10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SA 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 
– DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC 08.008–SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA 08008.15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ES-
TRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 09009.20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
00133/2022 - 01.08.22 - LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 - R$ 39.300,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades das diversas secretarias 
da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
02002.04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 04.004–
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 04004.12.361.1005.2008 – MANTER 
AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
06006.10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 07007.08.122.1009.2033 – DESENVOL-
VER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 
09009.20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
00134/2022 - 01.08.22 - JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 - R$ 19.234,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA 
O MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00026/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 
09009.20.606.1011.1026 – ADQUIRIR MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS ELEMENTO 
DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONVÊNIO 
924982/2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00127/2022 - 19.07.22 - MANUPA COMERCIO, EXPOR-
TACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIR - R$ 333.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposi-

ções da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00023/2022, que objetiva: Aquisição 
parcelada de Insumos Laboratoriais destinados ao Município de Arara; ADJUDICO o seu objeto a: 
DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA - R$ 28.799,58; LABINGA 
COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - R$ 31.366,40; MEDICAL MERCANTIL 
DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - R$ 17.274,70.

Arara - PB, 27 de Julho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00023/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Insumos Laboratoriais destinados ao Município de Arara; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. 
LTDA - R$ 28.799,58; LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - R$ 
31.366,40; MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - R$ 17.274,70.

Arara - PB, 28 de Julho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Contratação de empresa para 
prestação de serviços especializados e continuados de administração, gerenciamento, controle e 
aquisição de combustíveis e lubrificantes, e o fornecimento de cartão de combustível, para atender 
a frota da Prefeitura Municipal de Conde – PB. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 18 
de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 18 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 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 ARARA 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2022, que objetiva: Aquisições 
Parceladas de Materiais de Expediente, destinados as necessidades das secretarias municipais 
bem como para a formação de kits escolares para a distribuição aos alunos da rede municipal de 
ensino; ADJUDICO o seu objeto a: BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE 
OLIVEIRA 03689485606 - R$ 1.075,00; MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA - R$ 
377.322,75; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 1.760,00.

Arara - PB, 02 de Agosto de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2022, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Materiais de Expediente, destinados as necessidades das secretarias municipais bem como para 
a formação de kits escolares para a distribuição aos alunos da rede municipal de ensino; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BIANCA APARECIDA MACHADO DE 
ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606 - R$ 1.075,00; MIX VARIEDADES COMERCIO 
VAREJISTA LTDA - R$ 377.322,75; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 1.760,00.

Arara - PB, 02 de Agosto de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física ou jurídica, para a prestação de 
serviços de saúde e apoio diagnóstico, em áreas diversas, em caráter complementar à rede municipal 
de saúde, inclusive nas Unidades de Saúde da Família, a fim de atender os pacientes da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Arara – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 
00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos: 06.00 FUNDO MUN DE SAUDE – S.M.S. 10.122.2001.2022 
MANTER AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO 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 – RECURSOS DESTINADOS 
AO ENFRENTAMENTO DO COVID 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FÍSICA 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.2001.2023 
MANTER OUTROS PROGRAMAS – RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS 600. TRANSFERÊN-
CIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 
– BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 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 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.2001.2025 MANTER AS 
AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500. RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.2001.2026 MANTER ASPS – BLC CUSTEIO: MÉDIA 
ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR 500. RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA 600. TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PRO-
VENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 621. TRANSFERÊN-
CIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00136/2022 - 27.07.22 
- FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS - ME - R$ 110,00; CT Nº 00137/2022 - 27.07.22 - INGRID 
DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA - R$ 110,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
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: Construção de 
Abastecimento de Água em diversas comunidades rurais do Município de Araruna/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Araruna - PB, 02 de agosto de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
OBJETO: Reforma dos canteiros das principais ruas e construção da Praça das Araras. LICI-

TANTES HABILITADOS: DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; PB CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA – EPP. LICITANTES INABILITADOS: G S CONSTRUTORA LTDA; RM CONS-
TRUCAO 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 16/08/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 
21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 02 de agosto de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Concorrência nº 00001/2022. OBJETO: Construção de Abastecimento de Água 

em diversas comunidades rurais do Município de Araruna/PB. ABERTURA: 28/06/2022 as 14:00 
horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 02/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Agosto de 2022, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa do ramo pertinente para 
aquisições parceladas de Pães, Bolos, Bolachas e outros, destinados ao atendimento de diversos 
setores da Administração. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 99156–0205. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecno-
logia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 02 de Agosto de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO 
DE PEÇAS POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO 
MUNICIPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2022. DOTAÇÃO: 
02.01 SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO 04. 122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES AS SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
104.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0188.2022 OPERACIONALIZAÇÃO DO 
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
140.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 542 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLE-
MENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT 143.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 553 TRANSFEREN-
CIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 
TRANSPORTE ESCOLAR 146.3.3.9.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 571 TRANSFERENCIAS 
DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS 
A 149.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 07.01 SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO 
URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES 
DA SEINFRA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 210.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 15.451.0575.2032 MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PÚBLICA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 227.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MAN-
TER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 240.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0468.2045 MANTER AS ATIVIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS-
TOS 299.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0483.2050 MANTER AS ATIVIDADES 
DO CONSELHO TUTELAR 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 325.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2061 MANTER 
AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFEREN-
CIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 
426.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 621. TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 434.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE EM SAUDE 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 458.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
621 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO ESTADUAL 466.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 
00178/2022 - 02.08.22 - FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA - R$ 314.000,00; CT Nº 00179/2022 - 
02.08.22 - MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 511.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00041/2022. 
DOTAÇÃO: 01.01 GABINETE DA PREFEITA 04.122.0021.2002 MANTER AS ATIVIDADES 
DO GABINETE DO (A) PREFEITO (A) 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
19.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 21.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS – PESSOA JURÍDICA 01.2 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04.122.0021.2004 
MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 28.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 30.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 01.03 CONTROLADORIA MUNI-
CIPAL 04.122.0032.2005 MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 33.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
35.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 02.01 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 44.3.3.90.39,01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 03.01 
SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0021.2007 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 52.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 55.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 04.01 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-
DAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 107.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
05. 01 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
181.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 185.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA 06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0021.2028 MANTER 
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 195.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 199.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 210.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
212.33.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 08,01 SECRETA-
RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 240.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 242.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0428.2061 
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAUDE 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 414.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 426.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 429.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF 600 TRANS-
FERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL 445.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 447.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302,0083.2067 MANTER AS ATIVIDADES DE ATEN-
ÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 477.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
479.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2064 
MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 451.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 453.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELÉM 08.244.0468.2045 MANTER 
AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM – FMAS 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 299.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
301.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: 
CT Nº 00177/2022 - 02.08.22 - FABIOLA SOARES DE OLIVEIRA - R$ 292.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
“EXCLUSIVO E REGIONALIZADO PARA ME-EPP”

DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, licitação mo-
dalidade Pregão presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o fornecimento 
KITS visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do município. conforme termo 
de referência. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 16 de Agosto de 2022. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; e legislação per-
tinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 
11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: prefeitura@
bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 02 de Agosto de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE TP Nº 09/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Pc 
General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB, às 10:00 horas do dia 18/08/2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 (SEIS) SALAS DE AULA NO MU-
NICÍPIO DE CABECEIRAS/PB,CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 306/2022, CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CABACEIRAS–PB E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (SEECT/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 endereço supracitado. Telefone: (83) 33561117. E-mail: cpl.
cabaceiras17@hotmail.com. Edital: www.cabaceiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cabaceiras - PB, 02/08/2022.
JOSÉ ALEXANDRE FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00087/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sis-
tema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa para 
aquisição de materiais para pintura visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 16 de Agosto de 2022. Início da fase de 
lances: 09:15 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 Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 02 de Agosto de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, por meio do 
site wcompras.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE IMPRESSORAS E SUMPRIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 17 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:01 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 Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@
gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; wcompras.com.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 02 de Agosto de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 

hs do dia 04 de Agosto de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas a Tomada de 
Preços nº 00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA 
PARA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
PARA ILUMINAÇÃO DE LED NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. Justificativa: Razões 
de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos 
Indios - PB. Telefone: (083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 02 de Agosto de 2022
SAMARA PEREIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

AUMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO 00002/2022 DO CONTRATO 00025/2022, CELEBRADO PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB E A EMPRESA COMERCIO DE 
COMBUSTÍVEIS CACHOEIRA LTDA03.010.559/0001-90, QUE ALTERA OS VALORES DO COM-
BUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL S500).

GASOLINA COMUM PREÇO ANTERIOR 6,34 – PREÇO ATUAL 6,41
OLEO DIESEL S10 PREÇO ANTERIOR 5,92 – PREÇO ATUAL 6,49
OLEO S500 PREÇO ANTERIOR 5,49 – PREÇO ATUAL 6,00

CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, 13 DE MAIO DE 2022
ALLAN SEIXAS DE SOUSA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

DIMINUIÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO 00002/2022 DO CONTRATO 00025/2022, CELEBRADO PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB E A EMPRESA COMERCIO DE 
COMBUSTÍVEIS CACHOEIRA LTDA03.010.559/0001-90, QUE ALTERA OS VALORES DO COM-
BUSTIVEIS, (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL S500).

GASOLINA COMUM PREÇO ANTERIOR 6,79 – PREÇO ATUAL 5,60
OLEO DIESEL S10 PREÇO ANTERIOR 7,13 – PREÇO ATUAL 6,91
OLEO S500 PREÇO ANTERIOR 6,89 – PREÇO ATUAL 6,78

CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, 22 DE JULHO DE 2022
ALLAN SEIXAS DE SOUSA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 
 EXTRATO DE TERMO ADITIVO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO N° 00055/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
CONTRATADO: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - RUA CORONEL OTTO FEIO 

SILVEIRA, 343 - CONJUNTO PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOA - PB, CNPJ nº 09.164.369/0001-04, 
OBJETO: O prazo do contrato prorroga por novo período de mais 12(doze) meses, a contar da 

assinatura deste termo, podendo ser prorrogado novamente a critério da Administração municipal, 
mediante termo Aditivo. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 57, da LEI N° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 26 de Julho de 2022

ALLAN SEIXAS DE SOUSA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

AUMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO 00001/2022 DO CONTRATO 00060/2022, CELEBRADO PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB E A EMPRESA MELO E MARTINS 
COMÉRCIO VAREJISTA DE DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 43.793.068/0001-88.

REQUERIMENTO, COMPROVAÇÕES E AUTORIZAÇÃO ACOSTADO AO PROCESSO 
0004/2022 ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, 05 DE JULHO DE 2022
ALLAN SEIXAS DE SOUSA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 3 de agosto de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: “RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE CUITEGI, ESTADO DA PARAÍBA, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN 04.2022. REGIMENTO: 
Lei Federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 20.700 
- 15.451.0007.2027 - 33.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO 
AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ nº 30.366.238/0001-04 - CT Nº 120/2022 – 22.07.2022 
- R$ 118.800,00 – Cento e dezoito mil e oitocentos reais.

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Realização de Show artístico com a atração “RACHEL COSTA” no dia 06.08.2022, 
por 01h20min de duração no Palco Central instalado pela Contratante no Bairro Santo Antônio 
- Cuitegi/PB, por ocasião dos tradicionais Festejos comemorativos a “SANT´ANA”, realizados 
anualmente pela Prefeitura Municipal. LOCAL: Palco Central, Bairro Santo Antônio, Cuitegi/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN 05.2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 
20.600 – 13.392.0008.2021 - 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e MULTI GRAFE E PRODUÇÕES LTDA 
- CNPJ nº 14.731.957/0001-12 - CT Nº 125/2022 – 29.07.2022 - R$ 15.000,00 – Quinze mil reais.

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Realização de Show artístico com a atração “TOM OLIVEIRA” no dia 06.08.2022, por 
01h40min de duração no Palco Central instalado pela Contratante no Bairro Santo Antônio - Cuitegi/
PB, por ocasião dos tradicionais Festejos comemorativos a “SANT´ANA”, realizados anualmente pela 
Prefeitura Municipal. LOCAL: Palco Central, Bairro Santo Antônio, Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN 06.2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 20.600 – 13.392.0008.2021 
- 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUITEGI e TOP SHOWS PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - CNPJ nº 20.852.792/0001-
30 - CT Nº 126/2022 – 29.07.2022 - R$ 25.000,00 – Vinte e cinco mil reais.

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Realização de Show artístico com a atração “PEDRO RUBENS” no dia 07.08.2022, 
por 02h00min de duração no Palco Central instalado pela Contratante no Bairro Santo Antônio 
- Cuitegi/PB, por ocasião dos tradicionais Festejos comemorativos a “SANT´ANA”, realizados 
anualmente pela Prefeitura Municipal. LOCAL: Palco Central, Bairro Santo Antônio, Cuitegi/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN 08.2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 
20.600 – 13.392.0008.2021 - 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e NORDESTE EVENTOS LTDA - CNPJ 
nº 45.142.804/0001-63 - CT Nº 128/2022 – 01.08.2022 - R$ 5.000,00 – Cinco mil reais.

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 010/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo maior desconto, no dia 16 
de Agosto de 2022 as 10h00min, tendo como objetivo: Aquisição de medicamentos de “A” a “Z”, por 
maior desconto percentual sobre tabela ABC-FARMA, para atender às necessidades das unidades 
de saúde do município de Caldas Brandão; A reunião ocorrerá no prédio da Prefeitura Rua José 
Alípio de Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá / Caldas Brandão – PB, informações pelo e-mail: 
caldasbrandaolicitacao@gmail.com.

Caldas Brandão, 02 de Agosto de 2022.
JOÃO ACACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 10001/2022, que objetiva: 
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ NO DISTRITO DE 
BARREIRAS, CARAÚBAS–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - R$ 339.108,07.

Caraúbas - PB, 01 de Agosto de 2022
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 033/2022
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM E PROCEDIMENTOS. 
Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 02/08/2022 no site http://licitacao.
cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 17/08/2022 às 09:01h (horário de Brasília) no site http://
licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail 
licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 01 de agosto de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.189 /2022
PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022 

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio,  às 09hs:00min  
horas do dia 15/08/2022 licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, 
para: Aquisição de Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão, Proposta: 10493355000122-
001, destinado ao município de Desterro-PB fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei 
nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: www.portaldecompraspublicas.com.br 

Desterro - PB, 27 de julho de 2022
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE ESTRUTURA PARA ATENDER OS EVENTOS OFICIAIS E FESTIVIDADES DESTE MUNICI-
PIO. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00006/2022 - Ata de Registro 
de Preços nº 00007/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 
00007/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO 
02013.23.695.1030.2054 – REALIZACAO DE EVENTOS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI-
ROS–PESSOA JURIDICA 899. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00216/2022 - 17.06.22 - EDUARDO 
DA SILVA BARBOSA - ME - R$ 156.715,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 09.133.042/0001-75
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REFORMA DA UBSF BELA VISTA, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 120 (cento e vinte) dias, cuja vigência fica estendida 

até o dia 19/10/2022.
Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 00001/2021.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS
Fundamento legal: Art. 57, § 1º, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 22/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTIAN-
DO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança:. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00066/2022 - 18.02.22 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 33.200,00; CT Nº 00067/2022 
- 18.02.22 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 5.140,00; CT Nº 
00068/2022 - 18.02.22 - CIR??RGICA IBIPOR?? EIRELI - R$ 25.589,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE 
GÊNERO ALIMENTÌCIOS DE FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUAN-
TITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 
7.968,00; MOURA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 838.390,14.

Gado Bravo - PB, 27 de Julho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÌCIOS DE FORMA PARCELADA CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE 
EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Prprios 
do Município de Gado Bravo: 02.002 – GABINETE DO PREFEITO – 04 122 2001 2002 – Manter as 
Atividades do Gabinete do Prefeito – 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2001 
2003 – Coordenar e Manter as Atividades Administrativas – 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
12 361 1005 2009 – Manter as Atividades do FUNDEB 40% – 12 361 1005 2010 – Manter as Atividades 
do Ensino Fundamental – MDE – 12 361 1005 2011 – Manutenção de Programas com Recursos do 
FNDE – 12 361 1005 2012 – Manter as Atividades do Transporte Escolar – 12 361 1005 2013 – Ma-
nutenção das Atividades do EJA – 12 365 1005 2014 – Manutenção da Educação Infantil – 12 367 
1005 2015 – Atendimento a alunos especiais – 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 
1004 2022 – Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde – 10 122 1004 2023 – Desenvolver 
Ações de Apoio ao Conselho de Saúde – 10 301 1004 2025 – Manter as Atividades do PAB Fixo – 10 
301 1004 2026 – Manter as Atividades do PSF e NASF – 10 301 1004 2028 – Manter as Atividades da 
Saúde Bucal – 10 301 1004 2029 – Desenvolvimento das Atividades de Outros Programas (SUS) – 10 
302 1004 2030 – Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU 1 – 0 304 1004 2032 – Manutenção 
das Atividades de Vigilância em Saúde – 08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 
244 1008 2033 – Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social–RP – 08 244 1008 
2034 – Manutenção de Conselhos Sociais – 08 244 1008 2036 – Manutenção e Gerenciamento do 
Bolsa Família – IGDBF – 08 244 1008 2037 – Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas 
Vínculos – (SCFV / PBF / CRAS) – 08 244 1008 2038 – Programa Primeira Infância no SUAS – 
Criança Feliz – 02 244 1008 2039 – Aprimoramento da Gestão do SUAS – IGD SUAS – 08 244 1008 
2040 – Desenvolver despesas de programas FNAS – Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de 
Consumox. VIGÊNCIA: até 01/08/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e: CT Nº 06001/2022 - 01.08.22 - MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 7.968,00; CT Nº 
06002/2022 - 01.08.22 - MOURA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 838.390,14.

FUNDO  MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h00min, do dia 16 de Agosto  de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,  Contratação de empresa para aquisições 
de Camisas diversas para melhor atender as necessidades 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, 02 de Agosto  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 
09h30min (horário de Brasília) do dia 17 de Agosto  de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para aquisições de cadeiras de rodas e órteses para auxiliar locomoção 
de pessoas com deficiência permanente ou temporária, para melhor  atender as necessidades dos 
pacientes da município de Guarabira/PB. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.portaldecompraspublicas.com.br
Guarabira - PB, 02 de Agosto   de 2022

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira Oficial

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 
14h30min (horário de Brasília) do dia 17 de Agosto  de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisições parceladas  de notebooks para melhor atender aos professores da secretaria municipal 
de educação. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.portaldecompraspublicas.com.br
Guarabira - PB, 02 de Agosto   de 2022

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira Oficial

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 
14h30min (horário de Brasília) do dia 17 de Agosto  de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisições parceladas  de notebooks para melhor atender aos professores da secretaria municipal 
de educação. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.portaldecompraspublicas.com.br
Guarabira - PB, 02 de Agosto   de 2022

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira Oficial

FUNDO  MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h00min, do dia 16 de Agosto  de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,  Contratação de empresa para aquisições 
de Camisas diversas para melhor atender as necessidades 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, 02 de Agosto  de 2022
 DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 10h00min, do dia 17 de Agosto  de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,  Contratação de empresa para Locação de 
espaço para eventos. 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, 02 de Agosto  de 2022 
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00091/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h00min, do dia 22 de Agosto  de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FRALDAS 
INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS 
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, 02 de Agosto  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio 

André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 13h00min, do dia 17 de Agosto  de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço,  Contratação de Veículo tipo caminhão para melhor atender a 
secretaria de meio ambiente. 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, 02 de Agosto  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00091/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h00min, do dia 22 de Agosto  de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FRALDAS 
INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS 
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, 02 de Agosto  de 2022
 DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº. 002/2022, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE 
CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS - TIPO A. Data de abertura: 
23/08/2022 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no site: www.tce.pb.gov.br ou no Setor de Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua 
Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do e-mail: 
cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 02 de agosto de 2022
Diêgo Gurjão Ramos

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeira, vem por meio deste tornar público para 

conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Proposta de Preços do PREGÃO PRE-
SENCIAL nº 00023/2022, com o seu objeto CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (OFICINA MECÂNICA) 
PARA CONSERTO DE VEÍCULOS EM GERAL, AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, 
AOS LOCADOS OU A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB, conforme especificação do 
edital. A empresa SUELITON LOPES TERTO -  ME, CNPJ Nº 20.606.114/0001-97 VENCEDORA de 
todos os itens com o valor global de R$ 369.400,00(Trezentos sessenta e nove mil e quatrocentos reais).

Ibiara - PB, 02 de Agosto de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 25.08.2022 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Frei Damião de Bozzano, 07 – Centro – Itapororoca/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 08.2022, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para Ampliação da Escola Municipal Julia Valdelina – cozinha, refeitório e muro perimetral, conforme 
projeto básico. Recursos Próprios / Outros / Programas. Dotação consignada no orçamento vigente. 
Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro 
mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Itapororoca, 02 de agosto de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
REF: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01.2021.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 0263/2021 datado de 18/08/2021 e com término de vigência em 
18.08.2022, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa para 
serviços técnicos contábeis especializados na elaboração dos balancetes mensais, com todos os 
demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB, pareceres especializados contábeis e 
financeiros, esclarecimentos sobre assuntos fiscais, financeiros e trabalhistas inerentes a execução 
do serviço, conforme detalhamento

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA – ELISSANDRA MARIA 
CONCEIÇÃO DE BRITO. CONTRATADA: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S 
LTDA – CNPJ: 10.596.370/0001-97

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados, se faz necessário para continuidade 
dos serviços em andamento

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 02.08.2022
VALOR ADITIVADO: R$ 107.250,00 (Cento e Sete Mil Duzentos e Cinquenta Reais)
NOVA VIGÊNCIA: 19.08.2023
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
REF: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 02.2021.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 0264/2021 datado de 18/08/2021 e com término de vigência em 
18.08.2022, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa para 
serviços técnicos contábeis especializados na elaboração dos balancetes mensais, com todos os 
demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB, pareceres especializados contábeis e 
financeiros, esclarecimentos sobre assuntos fiscais, financeiros e trabalhistas inerentes a execução 
do serviço, conforme detalhamento

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA – RONALDO MASCENA 
DE OLIVEIRA. CONTRATADA: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA – CNPJ: 
10.596.370/0001-97

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados, se faz necessário para continuidade 
dos serviços em andamento

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 02.08.2022
VALOR ADITIVADO: R$ 35.750,00 (Trinta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta Reais)
NOVA VIGÊNCIA: 19.08.2023
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Agosto de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento 
parcelado de materiais e medicamentos de uso hospitalar e materiais odontológicos advindos de 
distratos contratuais de acordo com especificações contidas no Termo de Referência. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 02/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 02 de Agosto de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.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 Re-
gistro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para formação 
de registro de preços e possível compra parcelada de material elétrico destinados a manutenção 
e reparo de prédios e vias públicas do Município de Juru PB. Abertura da sessão pública: 14:00 
horas do dia 15 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 14:10 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 Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 5450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 03 de Agosto de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00007/2022
Comunicamos aos interessados que em virtude do feriado municipal, ocorrerá uma alteração 

no prazo para a entrega da documentação e ficará adiado a sessão pública referente a Chamada 
Pública de Prestação de Serviço objetivando: CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA NOS PRÉDIOS 
QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. Os interessados deverão 
apresentar envelope contendo a documentação e respectiva proposta de preço a partir de 03/08/2022 
até 19/08/ 2022 às 10:00 horas, na sala da referida comissão, sediada na Rua Cícero Faustino da 
Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão 
pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 02 de Agosto de 2022. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021. OBJETO: SISTEMA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 
TIPO SPLIT HI–WALL, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MU-
NICÍPIO. NOTIFICAÇÃO: CONVOCAMOS AS SEGUINTES EMPRESAS PARA NO PRAZO 
DE 05 (CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONSIDERADOS DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO, 
COMPARECER JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OBJETIVANDO A 
ASSINATURA DO RESPECTIVO CONTRATO, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DA COMINAÇÃO 
PREVISTA NO ART. 81, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES: 
CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI - CNPJ 08.449.096/0001-81. CASA NOVA 
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - CNPJ 36.725.048/0001-04. ECOFRIO 
AR CONDICIONADOS LTDA. - CNPJ 37.385.801/0001-22. THOMAS JOSE BELTRÃO DE 
ARAÚJO ALBUQUERQUE - CNPJ 19.918.905/0001-73. INFORMAÇÕES: NA SEDE DA CPL, 
RUA MANOEL BENEVONUTO DO PRADO, 257 - CENTRO - MARCAÇÃO - PB, NO HORÁRIO 
DAS 08:00 AS 12:00 HORAS DOS DIAS ÚTEIS. TELEFONE: (083) 3625-1111.

MARCAÇÃO - PB, 02 DE AGOSTO DE 2022
ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.

CONTRATADA: PUMA COMERCIO EIRELI – CNPJ 23.655.349/0001-67
OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA PARA O MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB, 

ATENDENDO A PROPOSTA 020694/2021-PLATAFORMA+BRASIL-MAPA.
VALOR GLOBAL: R$ 38.000,00 (TRINTA E OITO MIL REAIS),

PIANCÓ-PB, 02 DE AGOSTO DE 2022
DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2022
OBJETO: Construção de unidade escolar. LICITANTES HABILITADOS: ENGEMARCC CONS-

TRUTORA EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; RANULFO TOMAZ DA 
SILVA; SERTANEJA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: CONSFOR 
CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA; CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA; CONSTRU-
TORA AMORIM E LOCACAO LTDA; D K CONSTRUCOES EIRELI; FC – FERNANDES CARVALHO 
CONSTRUTORA LTDA.; GR CONSTRUTORA EIRELI; JMSV CONSTRUCOES EIRELI; PRIIMEE.
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
TURMALINA EMPREENDIMENTOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 05/08/2022, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 27 de Julho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE REPUBLICAÇÃO

No AVISO DE REPUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2022, publicado no D.O.E/
PB e no JORNAL A UNIÃO, do dia 30/07/2022, ONDE SE LÊ: “ficando agendado a sessão inicial 
para o dia 15 de Julho de 2022 às 09:30 horas”;  LEIA-SE: “ficando agendado a sessão inicial para 
o dia 15 de agosto de 2022 às 09:30 horas”. Os demais atos permanecem inalterados.

Pocinhos - PB, 01 de agosto de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00020/2022, 

para o dia 09 de Agosto de 2022 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Cônego 
João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 02 de Agosto de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE REPUBLICAÇÃO

No AVISO DE REPUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022, publicado no D.O.E/
PB e no JORNAL A UNIÃO, do dia 30/07/2022, ONDE SE LÊ: “ficando agendado a sessão inicial 
para o dia 15 de Julho de 2022 às 09:30 horas”;  LEIA-SE: “ficando agendado a sessão inicial para 
o dia 15 de agosto de 2022 às 11:30 horas”. Os demais atos permanecem inalterados.

Pocinhos - PB, 01 de agosto de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00011/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS: 02.004 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA – 02.004.12.365.3006.1042 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE 
EDUCACIONAL INFANTIL – 4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES – CONVÊNIO N.º 453/2021 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO GOVERNO DO ESTADO.. 
VIGÊNCIA: até 28/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos e: CT Nº 
00127/2022 - 28.07.22 - CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI - R$ 933.572,03.

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

OBJETO: Aquisição de veículo do tipo SUV, 0 km; vendido por uma concessionária autorizada 
pelo fabricante ou pelo próprio fabricante, antes de seu registro de emplacamento e licenciamento 
destinado a Câmara Municipal. Em razão da ausência de interessados em participar do presente 
certame a Presidente da CPL, em respeito aos princípios gerais de direito público, às prescrições da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em nome da defesa do interesse público declara o presente 
certame DESERTO. Mais informações na sala de Reuniões da CPL, na Rua Cel. José Avelino, 
416, Centro, Pombal – PB. 

Pombal - PB, 02 de Agosto de 2022. 
ROZEÂNGELA OLIVEIRA ALVES 

Presidenta da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
OBJETO: Aquisição de veículo do tipo SUV, 0 km; vendido por uma concessionária autorizada 

pelo fabricante ou pelo próprio fabricante, antes de seu registro de emplacamento e licenciamento 
destinado a Câmara Municipal. Em razão do interesse público com base nas prescrições da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, a Câmara Municipal de Pombal-PB, comunica o CANCELAMENTO 
do presente certame. Justificativa: Refazer o termo de referência ajustando para melhor seleção 
do bem a ser adquirido. Mais informações na sala de Reuniões da CPL, na Rua Cel. José Avelino, 
416, Centro, Pombal – PB. 

Pombal - PB, 02 de Agosto de 2022. 
GILBERTO ISMAEL LACERDA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão 

Eletrônico nº 00017/2022, para o dia 08 de Agosto de 2022 às 10:00 horas; e do início da 
fase de lances para o dia 08 de Agosto de 2022 às 10:05 horas. Referência: horário de 
Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Vicente Neri, 
78 - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Prata - PB, 02 de Agosto de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00018/2022, para o dia 

11 de Agosto de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Av. 28 de Janeiro, 
20 - Centro - Puxinanã - PB. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 33801007. E-mail: cml.puxinana@gmail.com. 

Puxinanã - PB, 02 de Agosto de 2022
GISLEY MORAIS SOUTO

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 3 de agosto de julho de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM TRAÇÃO 4 X 2 ATRA-
VÉS DO CONVÊNIO DE Nº 911785/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00033/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.090 Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente 2060910041019 Aquisição de Maquinas e Equipamentos 4490.52 99 Equipamentos e 
Material Permanente Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 17000000 Outras 
Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT 
Nº 00219/2022 - 29.07.22 - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 419.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

E REPUBLICAÇÃO DO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022 

A Pregoeira Oficial do Município de Santa Luzia/PB, no uso de suas atribuições informa aos 
interessados que a Impugnação ao Edital do Pregão Presencial Nº 00010/2022, que tem como objeto 
aquisição e instalação de transformador novo trifásico para atender as necessidades da Secretaria de 
Serviços Urbanos do Município de Santa Luzia/PB, apresentado pela empresa NOBREGA & ASSIS 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 24.995.315/0001-84, foi DEFERIDO PARCIALMEN-
TE, nos termos da fundamentada resposta a Impugnação do Edital juntada aos autos do processo 
licitatório, alterando-se o Edital. Ficando também alterada a Data de Abertura da sessão para o dia 
17/08/2022 às 11:30 horas. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da 
Prefeitura 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, 02 de agosto de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE

Santa Rita - PB, 02 de agosto de 2022. 
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARA-

ÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR 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, os quais apontam 
como proponentes vencedores:

-  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
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS (AR CONDICIONADO, FREEZER, TV, 
COMPUTADOR E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO 
EM REABILITAÇÃO DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 29/06/2022, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 030/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS (AR CONDICIONADO, FREEZER, TV, COMPUTADOR 
E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILI-
TAÇÃO DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- ATELIE EM FAMILIA LTDA
CNPJ: 26.200.266/0001-71
Valor R$: 7.219,25
- NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS
CNPJ: 03.829.590/0001-58
Valor R$: 21.264,00
- RJ INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 43.791.740/0001-04
Valor R$: 10.942,00
- SANDRO VILMAR PIRES
CNPJ: 09.253.952/0001-91
Valor R$: 17.850,00

Santa Rita - PB, 02 de agosto de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA 

DO BOA VISTA, NO BAIRRO DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público o resultado do julgamento da habilitação das empresas participantes da licitação em epígrafe.
Habilitadas:  SETE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 31.959.011/0001-27 e VSMA SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA EIRELE – ME – CNPJ 27.114.499/0001-14
Inabilitadas: MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 08.597.968/0001-59 e RF 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ 29.878.872/0001-39
Abre-se prazo para recurso e contrarrazão. O teor do julgamento encontra-se à disposição dos 

interessados, na Comissão Permanente de Licitação.
Santa Rita - PB, 02 de agosto de 2022.

MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL ESPE-
CIALIZADO DE NATUREZA SINGULAR EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FACE 
DE AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AO TCE–PB CORRESPONDENTES ÀS NECESSIDADES 
DESTA CASA LIEGISLATIVA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 36.000,00.

Santa Rita - PB, 01 de Julho de 2022
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA

Presidente da Câmara de Santa Rita

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE NATUREZA SINGU-
LAR EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FACE DE AÇÕES E PROCESSOS JUNTO 
AO TCE–PB CORRESPONDENTES ÀS NECESSIDADES DESTA CASA LIEGISLATIVA; DESIGNO 
os servidores Ricardo Jose Porto - Matrícula Nº 1483, Procurador Geral, como Gestor; e Diretor de 
Controle Interno, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Santa Rita - PB, 01 de Julho de 2022
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA

Presidente da Câmara de Santa Rita

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE NATUREZA SINGULAR EM ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICA EM FACE DE AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AO TCE–PB CORRES-
PONDENTES ÀS NECESSIDADES DESTA CASA LIEGISLATIVA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; e Lei Federal nº 14.039/20. 

AUTORIZAÇÃO: Procuradoria Geral.
RATIFICAÇÃO: Presidente da Câmara de Santa Rita, em 01/07/2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE NA-
TUREZA SINGULAR EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM FACE DE AÇÕES E PROCES-
SOS JUNTO AO TCE–PB CORRESPONDENTES ÀS NECESSIDADES DESTA CASA LIEGISLATIVA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: 01.010 – RECURSOS 
PRÓPRIOS DA CÂMARA MINICIPAL DE SANTA RITA–PB 01 031 1001 2001 – MANUTENÇÃO DE 
OUTRAS DESPESAS DO LEGISLATIVO 339039 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até 01/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Santa Rita e: CT 
Nº 00015/2022 - 01.07.22 - BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 36.000,00.

Santa Rita - PB, 01 de Julho de 2022.
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA

Presidente da Câmara de Santa Rita

UNIÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS USM AFIM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÕES 2022

A Diretoria da UNIÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS USM, no uso de suas atribuições e 
de acordo com o Estatuto em vigor, convoca todos os associados no gozo de seus direitos a 
participarem das ELEIÇÕES GERAIS para ASSEMBLEIA GERAL, DIRETORIA EFETIVA e CON-
SELHO FISCAL, para o quinquênio 2022/2027, as chapas serão registradas até o dia 07 (sete) 
de outubro, com anuência dos candidatos, que serão realizadas no dia 28 de outubro do corrente, 
(quinta feira), na sede da Entidade situada na Praça Aquiles Leal Nº 636, Jaguaribe, no horário 
das 9,00horas às 17:00 horas.

João pessoa, 20 de agosto de 2022
A DIRETORIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
REFERENTE: PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº  00001/2021
PROCESSO ADMINISTRAIVO: Nº 00016/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 

DE OBRAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB
CONTRATO: Nº 016/2021
CONTRATADO: FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 11.958.594/0001-64,
VALOR DO CONTRATO:R$ 1.317.700,68
ASSUNTO: ANUÊNCIA, RATIFICAÇÃO E DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO
CONSIDERANDO as explanações devidamente fundamentadas no Relatório da CPL, Parecer 

Técnico do Controle Interno e Parecer Jurídico da Procuradoria desta Casa Legislativa, todos 
consubstanciados no Princípio da Auto Tutela e nos entendimentos sumulados da Súmula 346 
do Supremo Tribunal Federal - “A administração pode declarar a nulidade dos seus próprios 
atos”, e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - “A administração pode anular seus 
próprios atos quando eivados de vícios que o tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, rejeitando os direitos adquiridos 
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 

CONSIDERANDO, por fim, a inteligência do Art. 49e seus paragráfos, da Lei nº 8.666/93, trans-
crevo: “A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar 
a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilega-
lidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado”. 

Ante o exposto, CONSIDERANDO os argumentos e a fundamentação citada, todos expressos 
nos expedientes dos órgãos competentes desta Edilidade, sobretudo no sentido do resguardo do 
interesse público, alicerçada no princípio da AUTO TUTELAADMINISTRATIVA, DETERMINO a 
ANULAÇÃO da licitação em tela e de todos os atos decorrentes dela, sobretudo o contrato, e em 
seguida a NOTIFICAÇÃO ao contratado acerca de decisão e a quem for de direito.

Registra-se.
Publique-se nos meios oficiais a fim de dar publicidade ao ato.
Notifique-se a quem for de direito.

Santa Rita - PB, 22 de Julho de 2022.
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA

Presidente da Câmara de Santa Rita-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para:. Aquisição parcelada de pedras (pedra 
rachão e paralelepípedos) para atender as necessidades deste Município de Solânea/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 02 de Agosto de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00036/2022, para o dia 16 de Agosto de 2022 às 08:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 16 de Agosto de 2022 às 08:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Tele-
fone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 02 de Agosto de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00037/2022, para o dia 16 de Agosto de 2022 às 10:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 16 de Agosto de 2022 às 10:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Tele-
fone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 02 de Agosto de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2022
PROCESSO Nº 25.901.000056.2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEO-MONITORAMENTO, destinado ao CEN-
TRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/08/2022 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: gelic02@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 22-01471-6
João Pessoa, 02 de agosto de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2022
PROCESSO Nº 19.000.016303.2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PANIFICADOS, destinado aos HOS-
PITAIS DA 1º MACRORREGIÃO – HRG, CPAM, CPJM, HEETSHL, HPMGER, CHCF e CSCA II, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/08/2022 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: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01527-6
João Pessoa, 02 de agosto de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2022
PROCESSO Nº 21.000.000130.2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (MULTIMARCAS), PARA REALI-
ZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM 
APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, destinado a SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 
E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SETDE, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/08/2022 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: gelic07@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 22-01529-3
João Pessoa, 02 de agosto de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa, em 08 de julho 
de 2022. Para a atividade de: Construção de reservatório elevado e reforma da escola E.E.I.F.M. 
Cacique Domingos Barbosa dos Santos, no município de Rio Tinto/PB. Processo nº 2022-002756/
TEC/LP-3713.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2022
PROCESSO Nº 19.000.000180.2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO 
E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, BEM 
COMO MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) EM APARELHOS DESUMIDIFICADORES, 
destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/08/2022 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, publi-

ca, 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: gelic09@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 22-01537-6
João Pessoa, 02 de agosto de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 13.07.21.569

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022
DATA DE ABERTURA: 17/08/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 17/08/2022 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-01483-1
LICITAÇÃO BB Nº 953485
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO ESPECÍFICO E BOLSAS ESTÉREIS 

PARA O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN/PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. Karla 

Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do 
menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação 
pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, 
João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.licitacoes-e.com.br, www.paraiba.pb.gov.
br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, 
Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 600 – RECURSOS TRANSF F. A. F. – MANUTENÇAO AÇÕES 
E SERVIÇOS. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 
13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.      

João Pessoa, 02 de agosto de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE RESULTADO DO LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2022
EXECUTADO EM 02/07/2022.

REGISTRO CGE Nº 22-00996-3
Processo SGC Nº 32.205.001134.2022

DATA  DO LEILÃO: 02/07/2022  às 09h00min;
Modalidade Virtual,  endereço eletrônico   https://youtu.be/CxOEVgA-RbU 

OBJETIVO: Alienação de 63 (sessenta e três) lotes de bens inservíveis ao uso da EMATER/EMPAER R$ 224.000,00

DESISTENTES  02 (dois), Lotes-(51 e 60) - Avaliados em: R$ 2.300,00

Avaliação dos 61 (sessenta e um) lotes: R$ 221.700,00

CONTRATADOS 61 LOTES, entre 30 (trinta) arrematantes e foi arrecadado R$ 484.200,00

O Valor do  Ágio foi de R$ 262.500,00 = aproximadamente 118,4% (cento e dezoito, quatro por cento)
Cabedelo-PB, 15 de julho de 2022.

Antonio Justino Sobrinho
Presidente Comissão Especial de Licitação da EMATER-PB “em liquidação”

Ato nº 001/2022 de 02/05/2022, publicado no DOE 10/05/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2022
EXECUTADO EM 02/07/2022

Com base nas informações contidas no processo, RATIFICO A ADJUDICATÓRIA DO LEILOEIRO 
ADMINISTRATIVO em favor dos arrematantes compradores e HOMOLOGO o presente processo.

Cabedelo-PB, 15 de julho de 2022
FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA

Liquidante – EMPAER “em liquidação”
Publicado no DOE de 16/07/2022.
Republicado por incorreção.

Pitimbu, 03 de agosto de 2022.
Pelo presente EDITAL ficam convocados todos os proprietários das unidades autônomas do 

CONDOMÍNIO TAMBABA COUNTRY CLUB RESORT a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA designada paraserealizarem13 de agosto de 2022 (sábado), presencialmente no salão 
de eventos do Skyler Mar Hotel (Nord Luxxor Cabo Branco), sito à Av. Cabo Branco, n.º 1930 – Cabo 
Branco – João Pessoa/PB, oudeforma on-line, emambientevirtual, por meio do app VERSARI, nos 
termos da Lei n.º 14.309/2022, às 09h em primeira convocação, e às 09h30 em segunda e última 
convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem doDia:

1. Apresentar o que foi realizado desde a instalação do condomínio e dar conhecimento  
sobre as dificuldades existentes e ação judicial em andamento;

2. Discutir e votar o relatório e as contas da administração com o parecer do Conselho 
Consultivo e Fiscal, relativo ao exercício 2021;

3. Discutir e votar o orçamento de despesas e receitas para o exercício 2022, fixando as 
contribuições para o fundo de reserva;

4. Analisar, discutir e votar proposta de campanha para recuperação de créditos e apro-
vação de novas regras de cobrança de inadimplentes;

5. Apresentar e votar parecer do Conselho Consultivo e Fiscal acerca de proposta de 
acordo apresentada pela Incorporadora, no tocante às quotas que lhe cabem no rateio das 
despesas ordinárias;

6. Constituir comissões de condôminos para os seguintes temas: a) venda dos lotes 
pertencentes ao condomínio; b) elaboração e revisão de nova minuta de regimento interno; c) rea-
lização de atividades esportivas e de recreação; d) elaboração de projeto de segurança eletrônica.

OBSERVAÇÕES:
• Oambientevirtualseráutilizadoparadiscussõesedeliberaçõesdos condôminos. Areunião será 

gravadapara fins de registro, ficando a gravação disponível no app VERSARI. Será permitido apenas 
01 (um) acesso por unidadeautônoma;

• O registro da presença, acesso à sala virtual e votação ocorrerão exclusivamente por meio do 
app VERSARI, disponível na versão Móbile nas lojas App Store (iOS) e Play Sotore (android), ou 
pela web através do link https://versariapp.com21.com.br;

• Tendo em vista a relevância dos assuntos a serem tratados na Assembleia Geral, lembramos 
a necessidade da participação de todos os condôminos, a fim de obtermosumconsensonasdelibe-
raçõesaseremtomadasemproldopatrimônio comum. Élícitoaossenhorescondôminossefazeremre-
presentarnaAssembleiaGeral (ambiente presencial) ora convocada por procuradores, munidos 
com procurações específicas, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS DA CONVENÇÃOCONDOMINIAL;

• As deliberações tomadas na presente Assembleia Geral obrigarão a todos, inclusive aos au-
sentes, sendo lavrado ata de Assembleia e levada a registro no cartóriocompetente;

• Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas cotas condominiais não poderão votar 
nasdeliberações.

EDITAL - O Sindicato dos Servidores da Secretaria da Administração Penitenciária da Paraíba – SIN-
DSEAP, CNPJ. N.º 03.044.051/0001-03, situado a Rua Coronel Calixto, n.º 51, Conjunto Cidade Verde, 
Mangabeira VIII, Cep.: 58.059-000, neste município de João Pessoa-PB, através do seu Presidente, no 
uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os seus sindicalizados para participarem da Assem-
bleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 05 de setembro de 2022, com início às 09:00 horas, não 
havendo quórum será feita uma segunda convocação às 9:30 horas com qualquer número de presentes, 
na Casa de Apoio dos Servidores Penitenciários, situado a Rua Cel. Calixto, n.º 51, Conjunto Cidade 
Verde, Mangabeira VIII, neste município de João Pessoa, para deliberar sobre a seguinte pauta da ordem 
do dia: 1) Eleição e posse da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o exercício de 2022/2026.

João Pessoa, 02 de agosto de 2022.
Manuel Leite de Araújo.

Presidente do SINDSEAP.

EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVIÇOS LTDA, torna público que requereu a SEMAPA - 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, à renovação da LICENÇA OPERACIONAL DE 
SERVIÇO para a atividade de serviços de assistência e inspeção técnica, instalação, manutenção, 
e reparação de equipamentos contra incêndio, localizado na Rua Genival de Oliveira,nº 42, no lote 
de terreno sob nº 16 da quadra F, loteamento Morada Nova, Parque Esperança, Cabedelo/PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação. Para a atividade de pavimentação da Rodovia PB-034, 
trecho: Entroncamento BR-101 / Alhandra / Caaporã UF: PB. Processo: 2022-002637/TEC/LO-4032.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação. Para a atividade de pavimentação do acesso a Cachoeira 
dos Guedes - Rua Dr. Antônio Guedes, UF: PB. Processo: 2022-002632/TEC/LO-4029.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1909/2022 em João Pessoa, 28 de julho de 2022 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-382, trecho: Serra Grande / 
São José de Pìranhas. Na (o) – RODOVIA PB-382, TRECHO: SERRA GRANDE / SÃO JOSÉ DE 
PÌRANHAS. Município: - UF: PB. Processo: 2022-001095/TEC/LI-8384.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 3 de agosto de 2022 Publicidades
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