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Câmara Federal 
aprova MP que 
regulamenta 
teletrabalho 

Após alerta, TSE 
prepara ação 
contra possível 
ataque hacker

Medida Provisória, 
que também altera as re-
gras do auxílio-alimenta-
ção, segue para o Senado. 
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Relatório não descarta 
que possa ocorrer com a 
Corte Eleitoral o que hou-
ve com o STJ em 2020. 
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TRE-PB recebe 
pedido de tropas 
federais para dois 
municípios

Entrevistas dão 
sustentação a obra 
sobre a cidade de 
Cabaceiras

Juíza da 50a Zona Elei-
toral solicitou reforços em 
Puxinanã e Pocinhos du-
rante as Eleições 2022. 
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Patrimônio histórico, 
cultura e turismo inte-
gram abordagem do his-
toriador Luano Castro. 
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PB vai integrar projeto que visa 
aumentar a cobertura vacinal

pioneiro

Iniciativa começa com 25 localidades, mas SES quer ampliá-la para todos os 223 municípios. Página 3

Solenidade foi realizada 
ontem, no Teatro Paulo 
Pontes, em João Pessoa, 

concomitantemente à Feira 
Étnico-racial de Mulheres 

Empreendedoras. 
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‘Prefeitura Parceira das Mulheres’: 
selo certifica 44 municípios da PB

n “Votar ficou mais fácil e seguro 
após o advento da urna eletrônica. 
As pessoas podem, por exemplo, 
acompanhar ‘em tempo real’ as 
apurações dos votos por cidade, 
estado ou região”

Editorial
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Frederica será inaugurado amanhã, em Tambaú, 
com referências históricas e cozinha afetiva.
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História de JP é receita 
de novo restaurante

n “Para quem ama os livros, a 
leitura, diria o mestre Machado 
de Assis, assume a condição de 
uma espécie de segunda alma, 
sem a qual, a primeira resulta 
inevitavelmente mutilada”.

José Mário da Silva

Página 10

Foto: Evandro Pereira

Foto: Secom-PB

NA PARAÍBA

A Covid em números
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CASOS vACINAS APLICADAS

9.303.319

450.370.485

12.359.574.655

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Pesquisadores falam sobre o Bingo, que está sendo instalado na PB e vai impactar estudos em ciências e tecnologia no mundo. Página 5

Super telescópio começa a ser construído no Sertão

Foto: Divulgação/ Bingotelescope.org

Marilyn Monroe: 
há 60 anos 
morria um ícone 
do século 20

Atriz e modelo que brilhou 
nos cinemas é apontada como 
um dos grandes símbolos se-
xuais do século passado.
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Uma análise retrospectiva, do processo eleitoral brasileiro, a partir do momen-
to em que os votos foram computados em urnas eletrônicas, revelará que não se 
tem notícia convincente de que houve fraude no sistema. No plano geral, houve 
celeridade e a projeção internacional positiva do procedimento adotado no Brasil. 
Entre outros benefícios, a urna eletrônica eliminou a distância entre quem sabe 
ler e quem não têm instrução escrita.

Votar ficou mais fácil e seguro após o advento da urna eletrônica. As pessoas 
podem, por exemplo, acompanhar “em tempo real” as apurações dos votos por 
cidade, estado ou região. Por ser um “país continental”, como se diz, óbvio que 
o tempo de conferência dos sufrágios varia, no Brasil, de estado para estado ou 
mesmo de região para região. Mas isso absolutamente não significa que a segu-
rança do sistema foi comprometida.

Logo, vale o alerta popular: quem tem medo de urna é porque sabe que pode 
perder a eleição, essa é que é a verdade cristalina. Tenta-se colocar o sistema elei-
toral sob suspeição apenas para justificar, à parcela menor do eleitorado, que a 
eleição foi perdida não por falta de votos, mas por artimanhas do inimigo ou ad-
versário, mesmo que isso afronte diretamente instituições do porte do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Uma grave contradição: alimentar desconfianças acerca da lisura do processo 
eletrônico de votação, e, ao mesmo tempo, participar do pleito, obedecendo às re-
gras do jogo democrático. Pior ainda quando quem censura a urna eletrônica foi 
eleito em escrutínios anteriores com os “votos digitais”. Ou seja, o sistema elei-
toral só é válido caso a vitória esteja garantida por antecipação. Fora isso, é tudo 
conspiração. Haja teoria.

Para evitar controvérsias, o TSE franqueou o acesso, a instituições públicas e 
entidades da sociedade civil organizada, aos códigos-fontes dos sistemas eleito-
rais. Sendo assim, a maneira como os candidatos foram votados e seus votos to-
talizados não continha mais segredos. No mais, é procurar cabelo em ovo, poei-
ra no mar ou esperar pela volta dos que não foram. Coisas da ficção popular, para 
não perder o humor.

Que venham as eleições de outubro e, com o perdão do lugar-comum, que ven-
çam os melhores candidatos e candidatas. Que o contraditório seja respeitado, nas 
arenas de debates, sem pugilismos físicos ou verbais, sagrando-se vitoriosas as 
propostas mais auspiciosas, no sentido de melhorar a qualidade de vida da po-
pulação brasileira. E que não haja retrocesso, mesmo o de substituir o toque na 
tecla pelo “x” escrito no papel. 

Artigo

Sem retrocesso
Editorial

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

A carta aos brasileiros de 1977
No ano de 1977, o Brasil continuava assis-

tindo toda sorte de arbitrariedades cometi-
das pela ditadura militar que se instalou em 
1964. Violações aos direitos eram a marca de 
um governo autoritário e discricionário. Ten-
tavam silenciar a Nação. Quem se insurgis-
se era impiedosamente punido pelo sistema. 
Estávamos submetidos a uma ordem política 
imposta pela força de um governo absolutis-
ta. O desrespeito à dignidade soberana dos 
cidadãos tornava-se prática do Estado. Apa-
relhos repressivos atuavam no sentido de evi-
tar contestações ou ações políticas de oposi-
ção ao regime.

Porém, as reações começaram corajosa-
mente a surgir. No mês de abril, os estudan-
tes das “Arcadas do Largo de São Francisco”, 
como era conhecida a Faculdade de Direito da 
Universidade São Paulo (Fadusp), promove-
ram o enterro da Constituição, num pequeno 
caixão branco, ao som de uma marcha fúne-
bre, com faixas que diziam: “Faleceu a Cons-
tituição, Pelo Estado de Direito e Pela Consti-
tuinte”. Foi um dos primeiros atos de protesto 
contra as agressões à Carta Magna e pela volta 
do Estado de Direito. O Jornal do Brasil divul-
gou o acontecimento, com a seguinte manche-
te: “Estudantes paulistas ao som de Chopin 
sepultam a Constituição”. 

O professor Goffredo Telles Jr., naquela 
noite histórica, pronunciou um vibrante dis-
curso, onde podemos destacar algumas das 
suas colocações: “Nós queremos a ordem. Para 
nós, a ordem é a ordem do Estado de Direito. 
É a ordem jurídica, a ordem do respeito pelos 
direitos do cidadão, e pela liberdade sagrada 
das pessoas. Para nós, a ordem da Ditadura 
se chama desordem.” “A Constituição é obra 
do povo. Não toleramos que a Constituição 
seja agredida por Atos de Governos de For-
ça.” “Para nós, Ditadura se chama Ditadura; 
Democracia se chama Democracia”. “Da se-
menteira deste Território Livre, do manan-
cial de nossa eterna Academia, nasce o bra-
do de um povo, pela Liberdade, pelo Direito, 
pela Justiça.”  

Por ocasião das manifestações do Primei-
ro de Maio, o país foi impactado pelas notícias 
de espancamentos e prisões de estudantes e 
operários. Em resposta a essas manifestações 
de violência por parte do governo, oitenta mil 

universitários paulistas entraram em greve, 
exigindo a imediata libertação dos presos, a 
extinção das torturas nas prisões e a anistia 
para os condenados políticos, gerando um 
movimento de indignação, revolta e solida-
riedade entre os mais diversos segmentos re-
presentativos da sociedade civil organizada.

Na madrugada do dia 4 de junho, tropas 
de choque da Polícia Militar ocuparam a Fa-
culdade de Medicina de Belo Horizonte, para 
impedir que ali se realizasse o III Encontro 
Nacional de Estudantes. Prenderam e revista-
ram todos os que se faziam presentes ao even-
to, conduzindo-os, com as mãos erguidas so-
bre a cabeça, para o quartel do Batalhão da 
Polícia Militar.

Os acontecimentos do primeiro semestre 
de 1977 provocaram a emissão de uma nota 
da Ordem dos Advogados do Brasil, nos se-
guintes termos: “reafirmamos a imperiosa 
necessidade de restauração do Estado de Di-
reito e conclamamos os órgãos responsáveis 
pelo ensino a que se inspirem nos ideais de li-
berdade e solidariedade humana, devolvendo 
aos estudantes o direito de pugnar pelo aper-
feiçoamento do ensino e de participar da vida 
pública do País.”

O contexto histórico do tema requer uma 
maior abordagem dos fatos e suas consequên-
cias. Na coluna do próximo domingo conti-
nuaremos tratando da matéria.

O meu pai foi vereador por vários man-
datos e prefeito duas vezes, além de forte 
cabo eleitoral dos candidatos que apoia-
va. Sua votação era baseada na afinidade 
que criava com o eleitorado,  tão reduzido 
que permitia sua visita, casa a casa, antes 
das eleições que sempre ganhou, em Bor-
borema. Depois que ampliou sua área de 
atuação para Bananeiras, aposentou a se-
ringa que adquirira logo depois que o co-
mércio o deixara. A aplicação de injeção 
não teria muita utilidade em uma cidade 
com hospital e outros recursos para aten-
der aos seus amigos e compadres. E estes 
eram muitos. Em uma Missão de Frei Da-
mião, encheu a igreja, sozinho, com os afi-
lhados a serem crismados.

O tipo de política que se fazia então, 
ainda hoje persiste em alguns grotões do 
interior. Herança do passado, essa políti-
ca do favor que resulta no voto futuro, tem 
nome bonito: clientelismo. Para os cientis-
tas políticos, a herança colonial seria o fator 
predominante da presença do clientelis-
mo na democracia moderna. Nesse cená-
rio, o eleitor aceita um benefício imediato 
em troca do voto ao invés de optar por van-
tagens mais amplas,  tidas como  incertas. 
Essa descrença no exercício do mandato ou 
na retribuição da representação que dele-
ga, faz do portador do voto um “interes-
seiro imediatista”, como diria Odorico Pa-
raguassu. Na sua sabedoria, meu pai não 
censurava esse comportamento. Para ele, 
a eleição era a safra do eleitor...

Não vou aqui desenvolver qualquer 
tese para mudar a relação entre o eleitor 
e o candidato. Não sou cientista político. 
Como um dos atores desse processo, apro-
veito o espaço para contar a minha expe-
riência, submetido que fui a esse método 
desgastante por muitos anos. Claro que o 
volume de votos obtidos não se prende, 
exclusivamente, ao favor direto ou à troca 
de alguma vantagem. A ação do candida-
to, o discurso, as teses que defende, com-
pletam os votos necessários à sua eleição. 
Os “pirangueiros”, como o deputado Or-
lando Almeida os carimbou, são uma mi-
noria identificada facilmente. Como polí-
tico ouvi muitos pedidos. O mais estranho 
foi o de uma jovem mulher que desejava 

um emprego para poder justificar ao ma-
rido, as joias que recebia do amante. E me 
explicou isso com todas as letras, por te-
lefone. O nariz de cera terminou se alon-
gando.  O que eu queria mesmo era mos-
trar que o último favor é que ganha o voto.

Morei algum tempo ao lado da Federa-
ção dos Trabalhadores, na Rua da Palmei-
ra. A entidade mantém uma hospedaria 
para seus associados do interior, em tra-
tamento médico na capital. O deputado 
Edvaldo Motta hospedou ali uma família 
de Patos, com um deles doente. A mulher 
perguntou a ele como seriam as refeições 
e ele, brincalhão: 

 - Vocês vão comer aí na casa vizinha, 
do deputado Ramalho Leite.

Estava acompanhando Antonio Mariz 
em um comício na feira de Patos quando 
fui chamado por uma mulher. Desci do 
palanque para atendê-la e surpreso, ouvi 
a sua historia:

- O senhor vai ter dez votos aqui em Pa-
tos. É o que minha família tem para agra-
decer à sua mulher, que nos alimentou por 
quinze dias, lá na federação.

Edvaldo cuidou do doente e Marta o 
alimentou. Ganhei os votos. Valeu a tese 
de que o último favor prevalece.

(Republicado em homenagem aos 30 
anos da partida do deputado Edivaldo 
Motta)

O último favor

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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“Confiança na  
JUSTiça eleiToral” 

JUíza SoliCiTa  
TropaS federaiS 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

riCardo Cobra deCiSão do STf para 
poder regiSTrar a SUa CandidaTUra    

em nome do SerTão 

“É Uma virada de Chave” 

avanTe anUnCia apoio hoJe 

Pollyanna Dutra está imbuída, de fato, na missão 
de trazer o Republicanos, de forma integral, para 
o seu lado. E já tem um argumento, entre outros, 
para conseguir a atenção do deputado federal 
Hugo Motta: “Vou pegar na mão dele e dizer: 
‘Vamos juntos, Patos precisa unificar o Sertão’”.  

Em tese, Pollyanna Dutra estaria com sua pré-
candidatura à reeleição como deputada estadu-
al assegurada. Aliás, ela seria grande puxadora 
de votos para a chapa proporcional do PSB. Por 
isso, sua decisão de aceitar o convite para dis-
putar o Senado, cuja concorrência é bem maior, 
não foi fácil, como ela admite: “Uma decisão 
dessa é muito forte, é uma virada de chave em 
sua vida”, disse. 

Nesta quinta-feira, o Avante realiza convenção 
para apresentar seus candidatos a deputado 
federal e estadual. No evento, será anunciado 
o posicionamento da agremiação em relação 
à disputa para o governo e o Senado. Recente-
mente, o vereador Dinho Dowsley, presidente do 
Avante, disse que iria acompanhar a posição do 
prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), que 
apoia João Azevêdo e Pollyanna Dutra.         

A campanha eleitoral 
nem foi iniciada, mas 
já aportou no Tribunal 
Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB) pedi-
do de envio de tropas 
federais para reforçar 
a segurança nos mu-
nicípios de Puxinanã 
e Pocinhos. A solicita-
ção, que ainda será 
apreciada pelo Minis-
tério Público Eleitoral, 
antes de ser analisada 
pela corte, foi feita 
pela juíza da 50ª Zona 
Eleitoral, Carmen Agra 
de Brito. 

Presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD) 
voltou a defender o 
sistema eleitoral bra-
sileiro, em seu primeiro 
discurso após o reces-
so parlamentar: “Te-
nho plena confiança 
no processo eleitoral 
brasileiro, na Justiça 
Eleitoral e nas urnas 
eletrônicas, por meio 
das quais temos apu-
rado os votos desde 
1996. Sei que essa po-
sição é amplamente 
majoritária no Con-
gresso Nacional”. 

Os partidos têm até o dia 15 para registrar can-
didaturas. Com o prazo se avizinhado, Ricardo 
Coutinho (PT), pré-candidato ao Senado, tem 
pressa para resolver a questão da inelegibili-
dade imposta a ele pelo TSE. Sua defesa apre-
sentou à ministra Carmen Lúcia, do STF, pedido 
para suspender a decisão, para não “lhe causar 
danos de impossível reparação, consubstancia-
dos no indeferimento de sua candidatura”. 

“voU TenTar ConvenCê-loS”, afirma  
pollyanna Sobre pedir o apoio de 
hUgo moTTa e adriano galdino 

Confirmada como 
pré-candidata ao Se-
nado na chapa do go-
vernador João Azevêdo 
(PSB), a deputada so-
cialista Pollyanna Dutra 
se impôs uma mis-
são: tentar buscar 
o apoio da cúpula 
do Republicanos 
– leia-se o 
presiden-
te do par-
t i d o  n a 
P a r a í b a , 
de p u tado 
federal Hugo 
Motta (foto), e do presidente da ALPB, deputa-
do estadual Adriano galdino – ambos estão 
apoiando a candidatura de Efraim Filho (União 
Brasil). “Vou ligar para Hugo Motta e para Adria-
no, vou tentar convencê-los até o fim”, disse, em 
entrevista a uma emissora de rádio da capital, 
ressaltando uma convicção: “Tenho certeza que 
os republicanos virão”. Alguns deputados es-
taduais do Republicanos, a considerar decla-
rações recentes deles, votarão em Pollyanna, 
entre os quais Wilson Filho e Raniery Paulino, 
líder e vice-líder do governo na ALPB, respecti-
vamente. Em mais de uma vez, ao tratarem so-
bre o apoio a uma candidatura para o Senado, 
eles disseram que votarão no nome escolhido 
pelo governador.

Iniciativa piloto incluirá 25 localidades do estado para ampliar imunização

Paraíba é escolhida para 
integrar projeto nacional

cobertura de vacinação

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) integrou, 
ontem, o grupo de insti-
tuições do projeto “Pela re-
conquista das altas cober-
turas vacinais”, liderado 
pelo Instituto Bio Mangui-
nhos/Fiocruz; Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI) e pela Sociedade 
Brasileira de Imunizações 
(SBim). A iniciativa elegeu 
os estados da Paraíba e 
Amapá para o projeto-pi-
loto. O encontro aconteceu 
no auditório do Centro de 
Ciências Médicas da Uni-
versidade Federal da Pa-
raíba.

A secretária de estado 
da Saúde, Renata Nóbre-
ga, comentou sobre a par-
ticipação da Paraíba na 
implantação da inciativa: 
“Ficamos muito gratos por 
fazer parte do projeto-pilo-
to com 25 localidades pa-
raibanas participando. En-
tendemos a importância 
desta ação e vamos am-
pliá-la para todos os 223 
municípios, com cada um 
procurando sua rede cola-
borativa junto às igrejas, 
imprensa, universidades e 
toda a sociedade civil. As-
sim, será possível elevar a 
cobertura vacinal em todo 
o estado e garantir, de ma-
neira efetiva e simples, a 
prevenção de doenças que 
ameaçam a vida da popu-
lação”.

Utilizando como exem-
plo a vacinação contra a po-
liomielite, no ano de 2019, 
a Paraíba alcançou 92,60% 
de cobertura; em 2020, foi 
atingido 72,58% do público
-alvo e em 2021, 67,92%. Em 
2022, a cobertura caiu para 
33,03%, enquanto a meta 
estabelecida pelo Ministé-
rio da Saúde para esta vaci-
na é de 95%. O mesmo pro-
blema acontece em relação 
à vacina contra o sarampo. 

n 

A SES integrou 
o grupo de 
instituições 
do projeto, 
liderado pelo 
Instituto Bio 
Manguinhos/
Fiocruz, 
PNI e SBim

O rebanho bovino no esta-
do da Paraíba apresentou um 
crescimento de 13,1% no pe-
ríodo dos últimos cinco anos, 
conforme levantamento feito 
pelo Sebrae/PB divulgado no 
Boletim Técnico do Agrone-
gócio Rebanhos da Paraíba. 
O crescimento considera o ano 
de 2016, época que o território 
paraibano tinha o quantitativo 
de 1.187.981 animais, compara-
do ao ano de 2020, quando esse 
mesmo número somou a exis-
tência de 1.344.094 cabeças. 

Além da constatação ob-
servada na expansão do re-
banho, o levantamento revela 
que o Sertão é a região da Pa-
raíba que concentra o maior 
quantitativo de bovinos. São 
545.339 mil animais, o que 
representa o percentual de 
45,9% de toda criação desse 
segmento existente no estado. 
Nas demais regiões, o Agres-
te apresenta o total de 384.460 
cabeças, enquanto a Borbore-
ma tem 256.208 e, a Mata Pa-
raibana, 158.096.

Os dados relacionados ao 
levantamento indicam, tam-
bém, que os municípios de 
Pombal, Sousa e Paulista são os 
que apresentam maior núme-
ro de animais em todo o esta-
do. Conforme o gerente regio-
nal da agência do Sebrae/PB 
em Pombal, Lúcio Wolmer, a 
estatística indica uma realida-
de de recuperação do rebanho 
após o período de quase uma 
década de estiagem. “Percebe-
mos que ultrapassamos a tris-
te realidade de uma seca que 
durava quase dez anos, onde 
os nossos rebanhos foram di-
zimados. De alguma forma, 

essa tragédia funcionou como 
uma propulsora na seletivida-
de natural de pessoas que real-
mente tinham interesse em 
permanecer na agropecuária, 
como também, investir em 
tecnologia com mais produti-
vidade e menos custos produ-
tivos”, disse.

Ainda falando sobre a re-
cuperação da atividade da bo-
vinocultura, Lúcio Wolmer, 
explica que muitas ações fo-
ram executadas em apoio aos 
criadores. “Nesse contexto, o 
Sebrae/PB, ao lado de parcei-
ros, como o Banco do Nordes-
te, Empaer e Banco do Brasil 
sempre estiveram apoiando 
a bovinocultura executando 
ações de feiras, capacitações, 
consultorias e procurando tra-
balhar projetos de desenvolvi-
mento”, acrescentou.

Considerando o quantitati-
vo de todo o rebanho bovino 
criado no estado, 20,7% são de 
vacas para ordenha, que são 
responsáveis pela produção 
de leite. Conforme Lúcio Wol-
mer, a atividade está inserida 
na região como parte da pró-
pria cultura e representa tam-

bém rendimentos para as fa-
mílias.

“Ao lado de Paulista, Pom-
bal é o maior produtor de lei-
te do estado. Antes de manei-
ra arcaica, isso era secundário 
e por sobrevivência, mas agora 
cada vez em maior quantida-
de o pequeno produtor muda 
o seu mindset para consciên-
cia de empreendedor e adepto 
de tecnologias, desde o pasto 
rotacionado, a gestão da pro-
priedade, o benchmarking, a 
genética, a qualidade do leite, 
fazendo com que produzamos 
mais com menos e de maneira 
assertiva”, concluiu.

Sebrae 50+50
Este ano, o Sebrae celebra 50 

anos de existência, com ativida-
des em torno do tema “Criar o 
futuro é fazer história”. Deno-
minado Projeto Sebrae 50+50, 
a iniciativa enfatiza os três pi-
lares de atuação da instituição: 
promover a cultura empreen-
dedora, aprimorar a gestão 
empresarial e desenvolver um 
ambiente de negócios saudá-
vel e inovador para os peque-
nos negócios no Brasil.

Rebanho bovino cresce 13,1% no estado
nos últimos cinco anos

O encontro aconteceu no auditório do Centro de Ciências Médicas da UFPB

Foto: Secom-PB

Em 2019, mais de 100% do 
público estava protegido 
contra a doença no estado. 
Em 2022, apenas 33,19% da 
população contemplada re-
cebeu a vacina contra o sa-
rampo, cuja meta também 
é de 95%.

A presidente do Conse-
lho de Secretários Muni-
cipais de Saúde (Cosems), 
Soraya Galdino, alerta que 
a sociedade civil deve ficar 
atenta. “Com o empenho de 
todos nós, vamos mudar a 
realidade dos nossos muni-
cípios e, consequentemen-
te, do nosso estado”, falou. 

No momento, o projeto 
está na fase de estruturação 
das redes locais. Na primei-
ra fase, foram realizadas 
oficinas de elaboração dos 
planos municipais; realiza-
dos os diagnósticos do uso 
dos sistemas de informa-
ção e concluídos os traba-
lhos de campo para identi-
ficação dos pontos críticos. 

Durante o encontro, 
aconteceram discussões 
importantes sobre as ações 

de fortalecimento que vão 
contribuir para o aumen-
to das coberturas vacinais. 
Entre os pontos menciona-
dos, foram destaque a con-
solidação das unidades de 
saúde para informar em re-
lação aos benefícios da va-
cinação e garantir acesso 
da população às vacinas e 
o combate às notícias falsas 
sobre o tema.

Para o pesquisador do Ins-
tituto Bio Manguinhos/Fio-
cruz Akira Homma, são ina-
ceitáveis mortes, doenças e 
sequelas causadas por doen-
ças que são evitadas por meio 
de vacinas. “A estratégia mais 
efetiva é trabalhar com mu-
nicípios, com sensibilidade, 
junto à população. Só assim 
conseguiremos que ocorram 
altas na vacinação”, pontuou.

O projeto “Pela recon-
quista das altas cobertu-
ras vacinais” já está na fase 
dois - acompanhamento da 
execução dos planos - e a 
terceira e última fase  inclui 
a disseminação da meto-
dologia em todo o país. Os 

idealizadores da iniciativa 
retornarão à Paraíba em se-
tembro para dar andamen-
to às ações.

Inaceitável
Para o pesquisador 

do Instituto Bio 
Manguinhos/Fiocruz, 

Akira Homma, são 
inaceitáveis mortes, 
doenças e sequelas 

causadas por doenças 
que são evitadas por 

meio de vacinas

n 

Levantamento 
revela que 
o Sertão é 
a região da 
Paraíba que 
concentra 
o maior 
quantitativo 
de bovinos
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Medida Provisória também altera regras do auxílio-alimentação e, agora, segue para apreciação do Senado

Câmara regulamenta teletrabalho
aprovado

Agência Câmara

O Plenário da Câmara dos 
Deputados concluiu a votação 
da Medida Provisória 1108/22, 
que regulamenta o teletraba-
lho e altera regras do auxílio-ali-
mentação (o popular vale-refei-
ção ou vale-alimentação).

A previsão de acordos indi-
viduais entre empregado e pa-
trão sobre regras do teletraba-
lho foi o ponto mais polêmico 
da discussão, pois partidos de 
oposição defenderam a nego-
ciação coletiva entre o sindicato 
e os empregadores como regra, 
mas foram derrotados na vota-
ção dos destaques.

A medida provisória foi 
aprovada na forma de um pro-
jeto de lei de conversão (PLV) 
apresentado pelo relator, depu-
tado Paulinho da Força (Solida-
riedade-SP). A MP, que caduca 
no próximo domingo (7), será 
votada agora pelo Senado.

O relator incluiu na pro-
posta a obrigatoriedade de re-
passe às centrais sindicais de 
eventuais saldos residuais das 
contribuições sindicais. “Há sal-
dos que não foram repassados 
às centrais sindicais em razão 
de ausência de regulamenta-
ção pelo Poder Executivo”, expli-
cou Paulinho da Força. O relator 
afirmou que o texto final é resul-
tado de uma ampla negociação. 

Acordo individual
O ponto mais discutido no 

Plenário foi o teletrabalho. Pau-
linho da Força propôs, inicial-
mente, que as regras do traba-
lho remoto fossem definidas em 
negociação coletiva entre sindi-
catos e empresas, mas acatou a 
previsão de contrato individual, 
defendida pelo governo na MP 
original, para garantir a aprova-
ção do parecer. Apesar disso, ele 
defendeu a negociação coletiva.

“Eu imagino que quem en-
tende melhor de cada uma das 
categorias são os trabalhado-
res e os empresários do setor, 
e a negociação coletiva pode-
ria resolver”, afirmou Paulinho. 
“Estamos fazendo uma lei que 
daqui um tempo teremos que 
corrigir”, concluiu.

Oposição vê retrocesso
Para a oposição, a manu-

tenção exclusiva do acordo in-
dividual para o teletrabalho é 
um retrocesso aos trabalhado-
res, que ficarão à mercê das re-
gras impostas pelos emprega-
dores. “Os trabalhadores vão 
ficar na mão de chefes imedia-
tos, que vão fazer o que qui-
ser”, disse o deputado Carlos 
Zarattini (PT-SP).

Contrário à oposição, o de-
putado Tiago Mitraud (Novo
-MG) elogiou a manutenção do 
acordo individual para definir 
o teletrabalho. 

Trabalho remoto
O parecer aprovado defi-

ne teletrabalho (ou trabalho re-
moto) como a prestação de ser-
viços fora das dependências da 
empresa, de maneira prepon-
derante ou híbrida, que, por sua 
natureza, não pode ser caracte-
rizada como trabalho externo. A 
prestação de serviços nessa mo-
dalidade deverá constar expres-
samente do contrato individual 
de trabalho.

Paulinho da Força destaca 
que a experiência com teletra-
balho foi positiva e, por isso, é 
necessário incluir esse novo re-
gime na lei. “Os ajustes promo-
vidos pela medida provisória 
são fruto de experiência e me-
recem acolhida”, disse.

As novas regras incluídas 
na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) são:

- Os empregadores são dis-
pensados de controlar o nú-
mero de horas trabalhadas por 
empregados contratados por 
produção ou tarefa;

- A presença do trabalhador 
no ambiente de trabalho para 
tarefas específicas, ainda que 
de forma habitual, não desca-
racteriza o trabalho remoto;

- O contrato poderá dispor 
sobre os horários e os meios de 
comunicação entre empregado 
e empregador, desde que asse-
gurados os repousos legais;

- O uso de infraestrutura 
e ferramentas digitais pelo 
empregado fora da jornada 
não será tempo à disposição, 
prontidão ou sobreaviso, ex-
ceto se houver acordo;

- O regime de trabalho 
também poderá ser aplicado a 
aprendizes e estagiários;

- O regime de teletrabalho 

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente (Seirhma), 
assinou, ontem, a ordem 
de serviço para construção 
de Unidades de Triagem 
de Resíduos Sólidos em 16 
municípios paraibanos. A 
iniciativa visa a construção 
de UTRS em 16 cidades se-
des, que vão beneficiar di-
retamente 72 municípios, 
concedentes (sedes) e mu-
nicípios parceiros em to-
das as regiões do Estado. 
O investimento é de R$ 5,3 
milhões, com recursos do 
Tesouro Estadual, benefi-
ciando 639.240 habitantes.

A assinatura ocorreu no 
gabinete do secretário da 
Seirhma, Deusdete Queiro-
ga, e contou com a presença 
do secretário executivo do 
Meio Ambiente, Denis Soa-
res; da secretária executiva 
da Infraestrutura e dos Re-
cursos Hídricos, Virgiane 
Melo; da representante da 
empresa contratada Rafae-
la Fernandes, e do gestor da 
obra, Alexandre Valadares.

O secretário Deusdete 
Queiroga considerou a ação 
importante ressaltando a 
parceria com os municí-
pios, não só pela preocupa-

Municípios terão Unidades de 
Triagem de Resíduos Sólidos

reciclagem

Lista de municípios/sede e parceiros

São José do Bonfim: Malta, Cacimba de Areia, 
Quixaba, Maturéia
Pocinhos: Areial, Puxinanã
Mari: Sobrado, Riachão do Poço, Caldas Brandão
Serra Branca: São José dos Cordeiros, Coxixola, 
Parari, São João do Cariri, Gurjão
Sumé: Amparo, Prata, Ouro Velho
Taperoá: Assunção, Livramento, Salgadinho, 
Santo André
Picuí: Baraúnas, Sossego, Frei Martinho, 
Nova Palmeira, Pedra Lavrada
Princesa Isabel: Juru, Tavares
Lagoa de Dentro: Jacaraú, Pedro Régis, 
Duas Estradas, Serra da Raiz
Barra de São Miguel: Alcantil, Caraúbas, 
Congo, Riacho de Santo Antonio
Juazeirinho: Olivedos, Tenório, 
São Vicente do Seridó, Junco do Seridó
Remígio: Areia, Algodão de Jandaíra, Arara
Caaporã: Alhandra, Pitimbu
Boqueirão: Cabaceiras, Caturité
Ingá: Riachão de Bacamarte, Itatuba, Serra Redonda, 
Mogeiro, Salgado de São Félix
Pedras de Fogo: Itabaiana, Pilar, 
São Miguel de Taipu, São José dos Ramos.

A assinatura da OS ocorreu no gabinete do secretário da Seirhma, Deusdete Queiroga

Foto: Clovis Porciuncula/Secom-PB
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O parecer 
aprovado 
define 
teletrabalho 
como a 
prestação 
de serviços 
fora das 
dependências 
da empresa

ou trabalho remoto não se con-
funde e nem se equipara à ocu-
pação de operador de telemar-
keting ou de teleatendimento;

- O empregado admitido 
no Brasil que pratique teletra-
balho fora do país está sujeito 
à legislação brasileira, exceto 
legislação específica ou acor-
do entre as partes;

- O empregador não será 
responsável pelas despesas ao 
retorno presencial do empre-
gado que mora fora da sede, 
salvo acordo;

- Terão prioridade no tele-
trabalho os empregados com 
deficiência, e com filhos ou 
criança sob guarda judicial até 
quatro anos.

Auxílio-alimentação
Em relação ao auxílio-ali-

mentação, a MP 1108/22 de-
termina que ele seja destinado 
exclusivamente ao pagamento 
de refeição em restaurantes ou 
de gêneros alimentícios com-
prados no comércio.

A medida provisória tam-
bém proíbe as empresas de 
receber descontos na contra-
tação de empresas fornecedo-
ras de tíquetes de alimentação. 
Hoje, alguns empregadores 
têm um abatimento no pro-
cesso de contratação.

O governo afirma que o 
custo do desconto é, posterior-
mente, transferido aos restau-
rantes e supermercados por 
meio de tarifas mais altas, e 
destes aos trabalhadores.

A medida, segundo o re-
lator, busca reparar prejuízos 
que o setor teve durante o pe-
ríodo de isolamento da pan-
demia, especialmente nos ne-
gócios menores. 

O Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul (TJRS) 
anulou ontem (3) as conde-
nações de quatro acusados 
pelo incêndio na boate Kiss, 
ocorrido em 2013, em Santa 
Maria (RS). Com a decisão, 
os condenados deverão ser 
soltos imediatamente. 

As condenações envol-
vem Elissandro Callega-
ro Spohr, ex-sócio da boate; 
Mauro Londero Hoffmann, 
também ex-sócio; Marcelo 
de Jesus dos Santos, vocalis-
ta da banda Gurizada Fan-
dangueira, e Luciano Boni-
lha Leão, produtor musical.

Por maioria de votos, a 1ª 
Câmara Criminal aceitou re-
curso protocolado pela defe-
sa dos acusados e reconhe-
ceu nulidades processuais 
ocorridas durante sessão 
do Tribunal do Júri de Por-

to Alegre, realizada em de-
zembro do ano passado. 

A Elissandro Spohr foi 
aplicada pena de 22 anos e 
seis meses de prisão e a Mau-
ro Hoffmann, de 19 anos e 
seis meses. A Marcelo de Je-
sus e Luciano Bonilha foram 
aplicadas penas de 18 anos. 
Todos foram acusados pelo 
Ministério Público (MP) por 
242 homicídios e 636 tenta-
tivas de homicídio por dolo 
eventual.

O incêndio ocorreu no 
dia 27 de janeiro de 2013, 
quando um dos integrantes 
da banda disparou um arte-
fato pirotécnico, atingindo 
a cobertura interna da boa-
te e deflagrando o incêndio. 
A maioria das vítimas era jo-
vem e morreu após inalar fu-
maça tóxica, sem conseguir 
deixar a boate, já que a úni-
ca porta de emergência esta-
va fechada.

ção com a questão ambien-
tal, mas também pelo apoio 
aos municípios para que 
promovam o desenvolvi-
mento de associações de ca-
tadores, gerando emprego e 
renda para os trabalhadores 
da atividade. 

Para o secretário Denis 
Soares, essa é mais uma ini-
ciativa que objetiva auxiliar 
na reciclagem de resíduos 
sólidos em diversos mu-
nicípios. A ação faz parte 
do programa Paraíba Mais 
Sustentável.

O presidente do Sena-
do e do Congresso Na-
cional, Rodrigo Pacheco, 
marcou a abertura dos tra-
balhos legislativos no se-
gundo semestre com um 
pronunciamento em defesa 
da democracia, no qual ex-
pressou sua confiança nas 
urnas eletrônicas e na Justiça 
Eleitoral. Ao mesmo tempo, 
pregou o respeito à diversi-
dade de opiniões e aos resul-
tados das eleições de outu-
bro por parte da população 
em geral e dos candidatos.

O senador observou que 
os votos assinalados, tanto 
no primeiro turno (2 de ou-
tubro) quanto no segundo 
(30 de outubro) é que, como 
em outros pleitos, darão le-
gitimidade ao poder de go-
vernantes e parlamentares, 
não cabendo, portanto, co-
locar em dúvida a vontade 
popular. O presidente do 

Senado enfatizou que a de-
mocracia pressupõe a reali-
zação de eleições livres e pe-
riódicas e que o rito eleitoral 
garante aos “verdadeiros 
detentores do poder” esco-
lherem com liberdade seus 
representantes:

“As eleições existem para 
assegurar a legitimidade do 
poder político, pois o resul-
tado das urnas é a resposta 
legítima da vontade popu-
lar. Legitimidade que deve 
ser reconhecida, assim que 
proclamado o resultado das 
urnas”, frisou Pacheco nessa 
quarta-feira (3).

Na qualidade de Chefe 
de Poder, Pacheco apelou 
aos cidadãos e autoridades 
públicas “no sentido da paci-
ficação de ânimos, do cultivo 
da razoabilidade, da civili-
dade, mesmo na divergên-
cia de opiniões”. De acordo 
com o senador, embora as 

instituições brasileiras se-
jam fortes, só continuarão a 
sê-lo se continuarem a con-
tar com “a adesão convicta 
dos cidadãos”.

O parlamentar elogiou 
o atual presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral, Edson 
Fachin, e desejou sucesso ao 
próximo ministro a ocupar 
o cargo, Alexandre de Mo-
raes, que assume no dia 16 
de agosto. “As urnas eletrô-
nicas têm sido motivo de or-
gulho nacional e trouxeram, 
nestes 26 anos de uso no 
Brasil, transparência, con-
fiabilidade e velocidade na 
apuração do resultado das 
eleições.  Elas têm-se consti-
tuído em ferramenta pode-
rosa contra vícios eleitorais 
muito frequentes na época 
do voto em papel. Represen-
tam, portanto, um verdadei-
ro aperfeiçoamento institu-
cional”, disse.

Pacheco prega respeito à democracia 
e confiança nas urnas eletrônicas

congresso

Agência Brasil

Boate Kiss: Tribunal anula 
condenações de quatro réus

rio grande do sul

Novos 424 casos de 
contaminação pela Co-
vid-19 foram confirma-
dos pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) 
ontem, na Paraíba. Do 
montante, 30 pacientes 
apresentaram quadros 
moderados ou graves, e 
se encontram hospitali-
zados. Os demais, totali-
zando 394 pessoas, apre-
sentam quadros leves, 
com recuperação em 
suas residências. Con-
centraram a maioria dos 
casos: Campina Gran-
de e João Pessoa (com 
76 cada),  São Bento (38), 
Bayeux (35) e Cajazeiras 
(28). A SES também no-
tificou dois óbitos, sendo 
as vítimas uma mulher e 
um homem com idades 
de 47 a 82 anos.

Paraíba 
registra 424 
novos casos 
e duas mortes

covid-19
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Equipamento, que receberá R$ 30 milhões em investimentos, será instalado em Aguiar, no Sertão paraibano

Começa a construção do telescópio
projeto bingo

O projeto Bingo anun-
ciou ontem, por meio de co-
letiva de imprensa on-line, 
às 11h, que já deu início a 
construção do maior radio-
telescópio do mundo para 
o estudo da cosmologia 
na América do Sul. O ra-
diotelescópio será instala-
do numa área afastada, na 
zona rural do município de 
Aguiar, no Sertão da Para-
íba. O projeto foi elabora-
do por meio de colabora-
ção científica internacional, 
envolvendo países como o 
Brasil, China, Reino Unido, 
França e África do Sul. 

Élcio Abdalla (USP), co-
ordenador-geral do projeto 
Bingo, ressaltou que a prin-
cipal função do telescópio 
é detectar o sinal de hidro-
gênio neutro de 21 cm para 
estudar a cosmologia. “As 
medições do Bingo da li-
nha redshifted de 21 centíme-
tros podem potencialmente 
levar à detecção de oscila-
ções acústicas bariônicas 
(BAO) na faixa de rádio. O 
BAO é considerado uma das 
sondas mais fortes para in-
vestigar as propriedades da 
energia escura.” Além disso, 
Abdalla informou que de-
vido ao seu modo de opera-
ção, o Bingo é naturalmen-

n 

Observações 
e estudos 
feitos a partir 
do Bingo 
impactarão 
diversas 
áreas, como 
tecnologia, 
educação e 
metalurgia

Com cooperação internacional entre governos, universidades e institutos de pesquisas, o Bingo é o maior radiotelescópio do mundo para o estudo da cosmologia na América do Sul

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

te adequado para detectar 
Fast Radio Bursts, um fenô-
meno cósmico intrigante, 
bem como outros transien-
tes de rádio. 

O coordenador-geral do 
projeto informou ainda que 
o projeto está numa fase de-
cisiva e que está à espera da 
parte metálica que vem da 
China. “A fase em que esta-
mos agora é a construção da 
base de concreto das funda-
ções que vão receber o arca-
bouço metálico que virá da 

China. Nós temos a constru-
ção da eletrônica, que está 
sendo discutida com bas-
tante detalhe, entre o Inpe 
e a UFCG, e esperamos co-
locar essa eletrônica junta-
mente às cornetas que já es-
tão no instituto de física e 
em grande parte no local de 
construção agora no segun-
do semestre, antes do final 
do ano”.   

Já o professor Amílcar 
Rabelo (UFCG), que taPesm-
bém faz parte do Bingo, re-
velou que o acesso ao local é 
muito complicado e por isso 
essa questão está sendo re-
solvida para assim poder 
receber a peça metálica que 
vem da China. Além disso, 
ele contou que a previsão 
para a conclusão da cons-
trução é para o primeiro se-
mestre de 2023.  

“Basicamente, a gente 
deu início esta semana para 
resolver a questão do acesso, 
já que o radiotelescópio vai 
ser construído em uma área 
mais afastada da cidade de 
Aguiar, na zona rural, ten-
do um acesso bastante com-
plicado. Então, a gente está 
resolvendo essa questão e 
já começamos os trabalhos, 
como também começamos a 
preparação do terreno para 
receber a parte metálica que 
a China deve enviar logo 
para o Brasil”, contou. 

O radiotelescópio funciona 
com uma frequência semelhan-
te a de um aparelho de celular, 
explicou o físico Thyrso Vilela, 
do Inpe. “Esse instrumento fun-
ciona na faixa de radiofrequên-
cia próximo a um giga-hertz, 
é uma frequência próxima do 
funcionamento dos telefones 
celulares, então o telescópio vai 
sintonizar com essa faixa de fre-
quência que é uma emissão de 
rádio de 21 cm de nitrogênio - 
o que acontece com o átomo de 
hidrogênio quando emite uma 
pequena radiação que é uma 
mudança de estado”. 

Dando continuidade, Thyr-
so explicou que “os átomos de 
hidrogênio, no início do uni-
verso, ao colidirem uns com 
os outros, antes do processo de 
formação das primeiras estru-
turas, ficam excitados e depois 
ficam ‘desexcitados’, emitindo 
uma radiação na frequência 
de 1,42 ghtz e com o seu des-
locamento para o vermelho, 
isto é, com a expansão do uni-
verso, essa frequência chega 
a nós hoje próxima de um gi-
ga-hertz”. 

Ele afirmou que estudando 
o hidrogênio, o elemento mais 
abundante no espaço, é possí-
vel entender o que aconteceu 

Cinco países são financiadores do 
projeto de observação espacial“A fase em que 

estamos agora é 
a construção da 
base de concreto 
das fundações 
que vão receber 
o arcabouço 
metálico que 
virá da China

Élcio Abdalla

Membros
Brasil, China, 

Reino Unido, França 
e África do Sul 

integram 
o projeto Bingo

no início do universo, o que 
é extremamente importante. 
“Esse telescópio funciona nes-
sa frequência e para isso preci-
samos limpar as observações, 
todos os sinais de origens cos-
mológica como de origem arti-
ficial, o que o homem produz 
nessa frequência como comu-
nicação de satélite, aviões que 
passam por cima de telescópio, 
telefones celulares, tudo isso é 
filtrado de forma instrumen-
tal e, principalmente, por sof-
twares. Assim, conseguimos 
observar a radiação emitida 
pelo hidrogênio. E com essas 
informações vamos montar o 
quebra-cabeça que é a forma-
ção das estruturas do univer-
so”, elucidou. 

O coordenador Élcio Ab-
dalla ressaltou como esse pro-
jeto teve um investimento apro-

ximadamente de R$ 30 milhões 
e que vai impactar nas mais di-
versas áreas da sociedade, entre 
elas a tecnologia, a metalurgia e 
a educação, além de destacar o 
viés inclusivo do Bingo. 

O projeto Bingo é liderado 
por pesquisadores brasileiros 
e conta também com o apoio 
da Universidade de São Pau-
lo (USP), Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe, 
Brasil) e Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG), 
Shanghai Jiao Tong Universi-
ty (SJTU, China), Yang Zhou 
University (YZU, China) e Uni-
versity College London (Reino 
Unido). A colaboração inter-
nacional também inclui ou-
tros cientistas do Brasil, Reino 
Unido, China, França, Itália, 
Alemanha, Espanha e Áfri-
ca do Sul. 

Os principais parceiros fi-
nanciadores do projeto são a 
Fapesp (Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado de São 
Paulo), o Governo da Paraíba 
e o Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação do Brasil 
NNFC (Fundação Nacional 
de Ciências Naturais da Chi-
na) e Yang Zhou University e 
Shanghai Jiao Tong Universi-
ty, da China.

O 16° Regimento de Cavala-
ria Mecanizado, em Bayeux, na 
Grande João Pessoa, sediou o 
primeiro Estágio de Correspon-
dentes para Militares (Ecam) no 
Nordeste, voltado para estudan-
tes de Comunicação Social. Na 
manhã de ontem, 17 alunos de 
Comunicação Social tiveram 
duas vivências de como reali-
zar coberturas jornalísticas em 
situações de conflito armado. A 
segunda fase do curso, que será 
realizada nos dias 15 e 16 agosto, 
os alunos vão fazer a cobertura 
jornalística da Operação Guara-

rapes - exercício, de longa dura-
ção, que mobiliza tropas de todo 
o Comando Militar do Nordes-
te (CMN).

Na terça-feira, os alunos ti-
veram instruções teóricas sobre 
o regimento interno do Exérci-
to Brasileiro, com assuntos rela-
cionados à Direito Internacional 
dos Conflitos Armados (Dica), 
primeiros socorros e equipa-
mentos de segurança. Já na ma-
nhã de ontem, os alunos de Jor-
nalismo, Relações Públicas e 
Rádio e TV da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) reali-
zaram duas vivências práticas, 
acompanhando os militares que 
simulavam um conflito armado.

O Ecam possui uma carga 

Estudantes universitários participam de exercício militar
no 16o reCmeC

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

horária de 40 horas e servirá 
como atividade extracurricular. 
De acordo com o tenente-coro-
nel Orlando Pacheco Neto, co-
mandante do 16º Regimento de 
Cavalaria Mecanizado, a Região 
Metropolitana de João Pessoa foi 

selecionada, entre os estados do 
Nordeste, para sediar o Ecam 
pela primeira vez. “O objetivo 
desse estágio é ambientar e pre-
parar esses futuros profissio-
nais para a execução de cober-
turas jornalísticas em situações 

de conflito armado. Além dis-
so, é uma ótima oportunidade 
de fazer uma integração entre 
o Exército e a comunidade aca-
dêmica”, enfatizou. Na segunda 
fase do curso, os alunos vão en-
tregar produtos de comunica-
ção social, a exemplo de vídeo e 
uma reportagem sobre o evento 
da Operação Guararapes.

A aluna do 3º período de jor-
nalismo da UFPB, Maria Vitória 
de Melo, soube desse estágio pe-
las redes sociais do Centro Aca-
dêmico Vladmir Herzog. “Quis 
muito participar, pois não é sem-
pre que a gente pode vir ao Exér-
cito aprender como jornalistas 
devem se portar em situações de 
conflito e vestir o equipamento 

de proteção. É uma oportunida-
de única”, comemorou.

Na primeira atividade, os 
alunos participaram de uma 
simulação de conflito em área 
aberta sem proteção de barrei-
ras. Já a segunda vivência simu-
lava um conflito em um morro 
de periferia. Luciana dos San-
tos, do 3º período de Rádio e TV, 
descreve a sensação: “A gente 
tem que ficar atento às instru-
ções dos militares. Fiquei ner-
vosa no começo, mesmo sendo 
bala de festim. Já a simulação 
em uma favela é ainda mais real, 
pois as paredes diminuem a vi-
sibilidade. Me bateu uma angús-
tia, mas depois controlei a ansie-
dade para viver a experiência”.

Alunos vivenciaram o deslocamento em áreas de conflito armado

Fotos: Divulgação Projeto Bingo

Foto: Roberto Guedes
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Foram convocados profissionais classificados em concurso público e processo seletivo para o Hospital Metropolitano 

PB Saúde divulga novas convocações
preenchimento de vagas

A Fundação Paraibana de 
Gestão em Saúde (PB Saúde) pu-
blicou dois novos chamamen-
tos de aprovados: um referente 
ao Concurso Público 001/2021, 
e outro ao Processo Seletivo 
001/2022. As listas podem ser 
consultadas no site da Funda-
ção e na edição do DOE de on-
tem. Os trabalhadores devem 
ficar atentos ao prazo de envio 
dos documentos que segue até 
amanhã, às 23h59, para ambos 
os editais. As convocações des-
tinam-se a preencher o quadro 
funcional do Hospital Metro-
politano Dom José Maria Pires, 
em Santa Rita, primeira unida-
de gerenciada pela fundação.

No caso do concurso, foram 
convocadas pessoas aprovadas 
para os cargos de assistente ad-
ministrativo, assistente social, 
auxiliar administrativo, con-
tador, copeiro, enfermeiro, en-
fermeiro intensivista adulto, 
farmacêutico, fisioterapeuta, fi-
sioterapeuta intensivista adul-
to, Nutricionista, Odontologia 
(Cirurgião Dentista), Terapeuta 
Ocupacional, Ecólogo, Técnico 
em Informática e Médico Infec-
tologista. Estes profissionais de-
vem enviar os documentos para 
admissão, por meio do formulá-
rio eletrônico disponível em: ht-
tps://tinyurl.com/ConcursoPu-
blico-PBSAUDE.

Já os aprovados no Proces-
so Seletivo convocados nesta 
terceira chamada são para os 
cargos de Médico - anestesio-
logista, estoquista, médico da 
medicina intensiva adulto e en-
fermeiro (Hemodinâmica), e 
também devem enviar os do-
cumentos, por meio do formu-
lário eletrônico disponível em: 
https://tinyurl.com/Processo-
Seletivo-PBSAUDE.

Em caso de dúvidas, há uma 
Central de Atendimento que 
funciona de segunda a sexta-
feira, das 8h às 16h30m, atra-
vés do telefone (83) 3229-9103. 
No site da Fundação (https://
www.pbsaude.pb.gov.br/) en-
contra-se disponível a lista de 
admissão com a relação dos do-
cumentos exigidos.

De acordo com o diretor ad-
ministrativo, Girlando Gomes, 

Prazo
Os trabalhadores 
convocados por 

ambos os editais da 
Fundação PB Saúde 

devem enviar a 
documentação até 
amanhã, às 23h59

após o envio, os documentos 
seguem para a fila de conferên-
cia, considerando os critérios 
estabelecidos nos editais publi-
cados. “A agilidade desse mé-
todo on-line tem nos garantido 
brevidade nas contratações. Os 
convocados que enviam corre-
tamente a documentação de 
acordo com o checklist de ad-
missão, já realizam o exame 
médico, e após o resultado, em 
curto período de tempo já está 
assinando o contrato e iniciando 
a escala de trabalho”, ressaltou.

O concurso 001/2021 da PB 
Saúde tem validade de 24 me-
ses, podendo ser prorrogável 
por mais 24 meses, a contar da 
data de homologação. O Proces-
so Seletivo 001/2022 tem a vali-
dade de 12 (doze) meses, a con-
tar da data de publicação da 
homologação, e pode ser prorro-
gado por igual período, a crité-
rio da Fundação. A convocação 
dos candidatos é feita conforme 
a necessidade do serviço, obede-
cendo criteriosamente à ordem 
de classificação. Todas as publi-
cações são feitas no site da PB 
Saúde e também no DOE-PB, 
sendo de responsabilidade dos 
candidatos o acompanhamento 
das convocações.

n 

Empresas 
estenderão, 
amanhã, o 
horário de 
funcionamento 
de 15 linhas 
para atender 
o público 
da Festa 
das Neves

Foto: Secom JP

Áreas do Centro da capital serão bloqueadas para o trânsito amanhã; 100 ônibus atenderão 44 linhas

A Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Se-
mob-JP) divulgou a opera-
ção do transporte coletivo 
para o feriado municipal de 
fundação da cidade, ama-
nhã, com o objetivo de ade-
quar a oferta do serviço à 
demanda reduzida de pas-
sageiros. Para isso, o trans-
porte coletivo vai operar 
com quadro de domingo, 
em que 100 veículos vão 
atender 44 linhas, realizan-
do 701 viagens.

Para atender ao públi-
co que vai prestigiar a Fes-

ta das Neves, 15 destas li-
nhas estenderão o horário 
ofertando viagens até 1h, 
saindo das plataformas do 
Parque Solon de Lucena. 
São elas: 104, 116, 120, 203, 
204, 301, 302, 303, 401, 504, 
510, 523, 701, 1500 e 5100. A 
operacionalidade poderá 
sofrer alterações em caso 
de aumento ou redução na 
demanda de passageiros.

Procissão 
A Semob-JP vai garan-

tir a segurança viária du-
rante a procissão da ima-
gem de Nossa Senhora das 

Ônibus vão operar com quadro de domingo 
e ruas do Centro serão bloqueadas amanhã

festa das neves

Com o objetivo de garantir 
a segurança no deslocamen-
to de crianças e adolescentes 
que utilizam o transporte es-
colar, a Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) alerta para que os 
pais e responsáveis contra-
tem veículos que receberam 
o selo de cor marrom, corres-
pondente a vistoria do segun-
do semestre. Dentro do calen-
dário de vistoria que foi de 4 a 
29 de julho, foram aprovados 
175 veículos, ou seja, 40% dos 
435 cadastrados.

De acordo com o superin-
tendente da Mobilidade Urba-
na, Expedito Leite Filho, para 
aqueles que não comparece-
ram dentro do calendário po-
dem ir à Semob-JP, localizada 
no bairro do Cristo, e fazer sua 
vistoria pagando apenas uma 
taxa adicional e a documenta-
ção exigida.

“Caso o veículo do permis-
sionário não seja aprovado na 
inspeção, pode ter um pra-
zo para regularizar e sanar o 
problema. No entanto, os itens 
que se referem à segurança e 
os equipamentos obrigatórios 
devem ser regularizados ime-
diatamente. Não ocorrendo a 

regularização do problema, o 
veículo fica impedido de pres-
tar o serviço até que a irregu-
laridade seja sanada”, expli-
cou Expedito Leite Filho.

O permissionário Paulo 
Maia, que trabalha com trans-
porte escolar há 14 anos, com-
pareceu à Semob-JP para rea-
lizar a vistoria semestral do 
seu veículo após o prazo do 
calendário estipulado, mas, 
mesmo assim, cumpriu com 
a obrigação de fazer a inspe-
ção. “Infelizmente não pude 
vir dentro do calendário pro-
gramado do órgão, mas não 
deixei de comparecer a essa 
inspeção tão importante para 
a nossa segurança e a dos es-
tudantes”, ressaltou.

Fiscalização
A Semob-JP alerta que, ao 

retornar o período de aulas, a 
fiscalização será intensificada 
no entorno das instituições de 
ensino, e as vans de transpor-
te de alunos flagrados sem o 
selo de cor marrom, que com-
prova a aprovação da visto-
ria do segundo semestre, se-
rão autuadas e, dependendo 
da irregularidade, podem ser 
apreendidas.

Semob-JP aprova 175 veículos escolares e 
convoca 260 faltosos para realizem inspeção

dentro do calendário

Famílias de dois assenta-
mentos do Programa Nacional 
de Reforma Agrária (PNRA) 
nos municípios paraibanos de 
Pilõezinhos e Teixeira recebe-
ram, nessa terça-feira e ontem, 
47 Contratos de Concessão de 
Uso (CCUs), que transferem o 
imóvel rural ao beneficiário 
da reforma agrária em cará-
ter provisório, assegurando o 
acesso à terra, aos créditos dis-
ponibilizados pelo Incra e a ou-
tros programas de apoio à agri-
cultura familiar.

Ontem, títulos provisórios 
foram entregues a 34 famílias 
do assentamento Poços de Bai-
xo, em Teixeira, que possui 618 
hectares e foi criado em 2001 
pelo Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária 
(Incra) com capacidade para 45 
famílias de agricultores.

No dia anterior, no muni-
cípio de Pilõezinhos, 13 famí-
lias do assentamento Amare-
linha de Cima receberam os 
títulos provisórios. A área de 

191 hectares foi transforma-
da pelo Incra em assentamen-
to com capacidade para 17 fa-
mílias em 1999.

Títulos
A Constituição Federal de 

1988 estabelece que os benefi-
ciários da reforma agrária re-
ceberão títulos de CCUs ou de 
Domínio (TDs), instrumentos 
que asseguram o acesso à terra.

Firmado entre a autarquia 
e as famílias beneficiárias do 
PNRA, o CCU transfere o imó-
vel rural ao beneficiário em ca-
ráter provisório, assegurando a 
posse da parcela e o acesso às 
ações do Incra, assim como a 
outras políticas de apoio à agri-
cultura familiar.

O TD é o instrumento que 
transfere o imóvel rural ao 
beneficiário da reforma agrá-
ria em caráter definitivo e se-
rão registrados pelo Incra em 
cartório, sem qualquer custo 
para os agricultores do assen-
tamento.

Assentados recebem títulos 
provisórios em duas cidades

pilõezinhos e teixeira

Procissão
Um esquema especial 

será montado para 
garantir a segurança 

viária, amanhã, 
durante a procissão 

de Nossa Senhora 
das Neves

Neves, amanhã, a partir 
das 16h. Partindo da Cate-
dral Basílica, o cortejo se-
guirá pela Avenida Gene-
ral Osório, Praça Venâncio 
Neiva, Rua Almeida Barre-
to, Rua Rodrigues de Aqui-
no e Avenida Visconde de 
Pelotas, finalizando na Ca-
tedral Basílica.

Os cruzamentos no tra-
jeto da procissão serão blo-
queados, sendo liberados 
logo após a passagem do úl-
timo fiel, tudo acompanha-
do por 15 agentes de mobi-
lidade urbana, designados 
para o evento religioso.

Vistorias foram realizadas em 40% da frota de veículos escolares

Foto: Secom JP

Através do QR Code, acesse 
a lista dos convocados  

pela PB Saúde
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Medicamentos estavam na Central de Distribuição dos Correios e seriam comercializados na Grande João Pessoa

DRE apreende 26 mil comprimidos
artane

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

Investigadores da Dele-
gacia de Repressão a Entor-
pecentes da Capital (DRE), 
de João Pessoa, estão reali-
zando levantamento para lo-
calizar os responsáveis pela 
comercialização de substân-
cias ilícitas. No início da noite 
de terça-feira (2), em parceria 
com segurança dos Correios 
foi possível a apreensão da 
maior apreensão já realizada 
na Paraíba de Cloridato de 
Triexfenidil – Artane. 

Segundo o delegado Bru-
no Victor, titular da Especia-
lizada, foram cerca de 26 mil 
comprimidos que estavam 
embalados e seriam entre-
gues em endereços já iden-
tificados pelos policiais. 
“Na ocasião foram também 
apreendidos centenas de 
substâncias anabolizantes e 
medicamentos de uso contro-
lado”, informou. 

Bruno Victor disse que a 
ação foi resultado de investi-
gações desenvolvidas a cerca 
de três meses, sobre um grupo 
criminoso que atua no comér-
cio ilícito dessas substâncias. 
Para o delegado, está sendo 

de fundamental importância a 
participação de seguranças do 
Correio. O material foi apreen-
dido na Central de Distribui-
ção dos Correios, no bairro do 
Cristo, em João Pessoa, após 
três tentativas de entrega ao 
destinatário, sem sucesso. 

No mês passado, outra 
grande apreensão de anabo-

lizante já havia sido apreendi-
do pelos agentes da Delegacia 
de Repressão ao Entorpecen-
te, também na mesma Central 
de Distribuição do órgão fede-
ral. “Vamos continuar com as 
investigações para identificar 
todos os envolvidos’, explicou 
o delegado.

O medicamento Artane, 

aprendido na operação é des-
tinado ao tratamento do mal 
de Parkinson, no entanto, 
quando misturado com be-
bida alcoólica provoca efeito 
alucinógeno e é usado como 
entorpecente e no golpe “boa 
noite cinderela”. Documentos 
e outros materiais foram reco-
lhidos para serem analisados.

Há cerca de um mês os in-
vestigadores daquela dele-
gacia já haviam apreendido 
outra grande quantidade de 
anabolizantes, inclusive com 
prisões de suspeitos de envol-
vimento com o tráfico. “Esse 
material é geralmente desti-
nado às classes média/alta”, 
pontuou o delegado. A remes-

sa de drogas através dos Cor-
reios está sendo investigada 
pela Polícia Civil

A população pode colabo-
rar com a Polícia Civil fazen-
do qualquer tipo de denúncia 
através do número 197 (Dis-
que-Denúncia). A ligação é 
gratuita e anônima, garantin-
do o sigilo absoluto.

Comprimidos de Artane, anabolizantes e outras substâncias embaladas foram apreendidas pelos policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes
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Um acidente envolvendo 
um caminhão com uma carga 
de frutas provocou um gran-
de congestionamento, na ma-
nhã de ontem, na BR-230, pró-
ximo ao Corpo de Bombeiros, 
em João Pessoa. Uma carreta 
tombou parcialmente e outros 
veículos derraparam por cau-
sa da grande quantidade de 
frutas espalhadas pelo asfalto.

Caminhão com carga de 
fruta tomba na rodovia

acidente

n 

Acidente 
provocou um 
congestionamento 
quilométrico de 
veículos na rodovia 
federal, que 
somente voltou à 
normalidade cerca 
de três horas depois 
do acidente

O veículo tom-
bou e provocou 
o acidente que 
espalhou toda 
a carga de 
melão na pista, 
deixando o 
trânsito 
engarrafado

Agentes da Polícia Rodo-
viária Federal apuraram que 
após o caminhão tombar, com 
uma carga de melão, devido a 
pista escorregadia, mais três 
veículos acabaram se envol-
vendo no acidente. O auto  car-
ga que tombou levava um car-
regamento de frutas de Natal 
(RN) para Recife (PE). Mesmo 
o caminhão sendo colocado 
no acostamento, o trânsito fi-
cou lento por causa das frutas 
na pista de rolamento.

O Corpo de Bombeiros in-
terditou o trecho da rodovia 
federal para que fosse realiza-
da a limpeza total da via. Na 
tentativa de controlar o trá-
fego a PRF orientou os moto-
ristas a procurarem vias al-
ternativas, principalmente 
pelo Cristo Redentor, que fi-
cou com as ruas bastante con-
gestionadas. O trânsito voltou 
à normalidade cerca de três 
horas depois.

Um investigado por 
crimes de furto qualifi-
cado de agências bancá-
rias e associação crimino-
sa, procurado pela Justiça 
da Paraíba, foi localizado 
e preso pela Força-Tarefa 
do Sistema Único de Se-
gurança Pública (SUSP) 
que atua no estado. 

O preso, natural de 
Santa Rita (PB), tem 33 
anos. Ele foi captura-
do, em Natal (RN), com 
o apoio da Força-Tarefa 
SUSP-RN, Delegacia de 
Crimes contra o Patrimô-
nio de João Pessoa (DC-
CPAT) e da 5ª Delegacia 
Seccional (sede em San-
ta Rita).

“Como era um fora-
gido da Justiça paraiba-
na, articulamos essa ação 
conjunta para capturá-lo 
em Natal, onde ele estava 
escondido”, disse o dele-
gado Victor Melo.

Conforme as investi-
gações, o foragido esta-
va morando em um apar-
tamento de luxo na Praia 
de Ponta Negra, em Natal. 
No momento da prisão, 
ele estava com um veícu-
lo Mercedes, de procedên-
cia duvidosa.

Forças-Tarefa
As Forças-Tarefa de 

Combate ao Crime Orga-
nizado são compostas pe-
las Polícias Federal, Mi-
litar e Civil, Rodoviária 
Federal, Departamento 
Penitenciário Nacional, 
Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária, Se-
cretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social 
do Estado e Secretaria de 
Operações Integradas do 
Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública.

Força-Tarefa 
prende outro 
foragido da 
Justiça

em natal

A polícia já está de pos-
se de imagens de câmeras 
de segurança que podem 
identificar a dupla que as-
saltou e matou a comerciá-
ria Ana Paula Lopes, de 40 
anos, assassinada na ma-
drugada de ontem durante 
assalto no bairro João Pau-
lo II, em João Pessoa. Pela 
manhã, a moto de Ana foi 
localizada, estacionada na 
calçada da casa, no bairro 
Funcionários II, onde re-
side um flanelinha, tam-
bém na capital. O crime 
está sendo investigado pela 
Delegacia de Crimes contra 
o Patrimônio.

O assassinato de Ana 
Paula aconteceu nas pri-
meiras horas a poucos me-
tros de sua residência, na 

Rua Juiz Manoel João da Sil-
va. Testemunhas relataram 
à Polícia Militar que ouvi-
ram os gritos da vítima e 
que possivelmente ela te-
ria reagido ao assalto. Ana 
Paula foi morta com dois ti-
ros na cabeça. Após o crime, 
os suspeitos fugiram levan-
do a moto.

O delegado Paulo Josa-
fá, de plantão na Delegacia 
de Homicídios, esteve no lo-
cal do crime e disse que con-
versou com moradores da 
rua onde aconteceu o fato 
e todos relataram que ape-
nas ouviram os disparos, 
no entanto, ninguém saiu 
para ver o que estava acon-
tecendo.

Ana Paula era mãe de 
dois filhos, um adolescen-

Polícia tem imagens que podem 
identificar assassinos de mulher 

crueldade

Ana Paula foi morta a tiros

te de 16 anos e uma criança 
de 4 anos. Ela era missioná-
ria de uma igreja protestan-
te e trabalhava como frente 
de caixa.

Foto: Redes Sociais

Um homem de 37 anos, co-
nhecido por Márcio de Sousa 
Victor, foi preso em um apar-
tamento no bairro de Intrer-
mares, em Cabedelo. Marci-
nho “Potência” é considerado 
um dos 10 traficantes de dro-
gas mais procurados do Rio 
Grande do Norte. Segundo a 
Polícia Militar, ele estaria re-
sidindo em Cabedelo desde 
2013 e estava com um manda-
do de prisão em aberto..

Em 2016, Marcinho “Po-
tência” foi localizado na ci-
dade de Cacoal (RO). Na oca-
sião, estava em um carro de 
luxo com placas de João Pes-
soa e foi abordado pela PRF, 
quando apresentou docu-
mentos em nome de outra 
pessoa.

Traficante é localizado após passar 
quase dez anos sendo procurado 

em intermares

Marcinho “Potência’ estava morando em Intermares

Foto: Polícia civil

Foto: Roberto Guedes
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Proprietário escolheu, para abertura do restaurante, o dia 5 de agosto, data em que se comemora o aniversário de JP

Frederica é inaugurado na capital 
amanhã

Alexsandra Tavares 

lekajp@hotmail.com

Em 1585, a capital paraiba-
na nascia às margens do Rio 
Sanhauá e no decorrer da his-
tória recebeu várias denomi-
nações, até chegar ao batismo 
final, João Pessoa. Um desses 
nomes foi Frederica, atribuído 
quando a cidade estava sob o 
domínio holandês. Foi justa-
mente esta nomenclatura que 
o empreendedor paraibano 
Flávio Uchôa deu ao restau-
rante que inaugura, amanhã, 
já com casa cheia. 

Situado no bairro de Tam-
baú, o Restaurante Frederica é 
uma verdadeira homenagem 
à cidade e, para o proprietário, 
não poderia ter data melhor 
para a abertura do que a data 
em que a capital comemora seu 
nascimento. “Adoro João Pes-
soa. Então, resolvi fazer essa ho-
menagem de quando a capital 
estava sob o domínio holandês 
e a inauguração é no dia de seu 
aniversário”, afirmou Uchôa.

E quem frequentar o em-
preendimento, irá se depa-
rar com trechos da história 
pessoense apresentados por 
meio das fotografias expostas 
nas paredes do salão onde es-
tão expostas as mesas e até no 
banheiro. Cada imagem, cer-
tamente, traz recordações de 
tempos de outrora como a pai-
sagem do Parque Solon de Lu-
cena (Lagoa) - sem o famoso 
colégio Liceu, pois ainda não 
havia sido construído; os fa-
mosos bondes que circulavam 
por algumas ruas, o Ponto de 
Cem Reis e até a grandiosa 
avenida Epitácio Pessoa antes 
mesmo de ser urbanizada. As 
construções mais modernas e 
recentes também foram lem-
bradas como o Theatro Santa 

Roza e a Estação Ciência. 
É a João Pessoa de ontem 

e de hoje, lembrada nesse am-
biente cheio de “afetivida-
de”, como diz o próprio Flá-
vio Uchôa. “Quem nos visitar 
vai sentir essa afetividade, que 
também está presente nos nos-
sos pratos”. 

A manhã de ontem foi 
chuvosa na capital parai-
bana, mas, ao longo do 
dia, o tempo oscilou com 
o céu parcialmente nubla-
do e chuvas de intensidade 
moderada a fraca. Os bair-
ros de Altiplano e Manaí-
ra, ambos na Zona Leste de 
João Pessoa, foram os que 
registraram os maiores vo-
lumes de chuva, com um 
acúmulo de 3,6 e 3,4 milí-
metros (mm) de água, res-
pectivamente, até o início 
da noite, conforme infor-
mações do Centro Nacional 
de Monitoramento e Aler-
tas de Desastres Naturais 
(Cemaden). Entre os bairros 
que registram os menores 
valores destacam-se Cuiá 
(1,2 mm) e Grotão (2,0 mm).  

Apesar das precipita-
ções, de acordo com a Coor-
denadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil de 
João Pessoa (Compdec-JP) 
não houve registro de ocor-
rências. Também não foram 
identificados pontos de ala-
gamentos, segundo infor-
mou a Superintendência 
Executiva de Mobilidade 

Urbana (Semob-JP). No en-
tanto, o trânsito ficou mais 
lento em pontos específicos 
da cidade em determinados 
horários do dia.

Previsão para hoje
A Agência Executiva de 

Gestão das Águas (Aesa) 
prevê a ocorrência de chu-
vas esparsas durante todo 
o dia de hoje nas regiões 
do Agreste, Brejo e Litoral 
paraibanos, com tempera-
turas oscilando entre 29ºC 
e 17º. Segundo a agência, o 
deslocamento de umidade 
oriunda do oceano Atlân-
tico em direção à costa les-
te da Paraíba, trazida pelos 
ventos em baixos níveis da 
atmosfera, favorece as pre-
cipitações.

Para as cidades do Li-
toral, a temperatura máxi-
ma prevista é de 29ºC e a 
mínima de 21º. Já para os 
municípios do Agreste, a 
previsão é de temperatura 
máxima de 26ºC e mínima 
de 18º. No Brejo, os termô-
metros devem oscilar entre 
24ºC e 17ºC. Para as regiões 
do Cariri, Sertão e Alto Ser-
tão, a previsão é de céu cla-
ro a parcialmente nublado 
sem ocorrências de chuvas 
potenciais.

Chuva fraca não altera
a rotina do pessoense

manhã de quarta

A temperatura amena 
nessa época do ano no mu-
nicípio paraibano de Dona 
Inês é um convite à reunião 
de amigos na companhia de 
um bom vinho. Neste sába-
do, não faltará oportunidade 
para os moradores e visitan-
tes da região aproveitarem 
o tempo frio para comparti-
lharem bons momentos na 
Primeira Noite de Queijos e 
Vinhos, ao som de músicas 
tocadas em disco de vinil. 

A atividade será realizada 
no jardim do Espaço da Me-
mória, local que existe há 12 
anos no município e segun-
do o secretário de Cultura e 

Turismo da cidade, Josenil-
do Fernandes da Silva, pas-
sou por melhorias. 

Segundo ele, a primei-
ra Noite dos Queijos e Vi-
nhos, prevista para começar 
às 20h, deverá fazer parte do 
calendário fixo de eventos de 
Dona Inês. Os participantes 
poderão levar o próprio dis-
co de vinil para ouvir suas 
canções prediletas na vitro-
la que será disponibilizada 
no local. “Será um momento 
para compartilhar memórias 
afetivas entre amigos”.

Josenildo Fernandes fri-
sou que foram convidados 
empresários de dois restau-
rantes para levarem os vi-
nhos, queijos e petiscos para 
degustação e venda. “Essa é 
também uma forma de mo-

vimentar a economia local”, 
afirmou o secretário, que 
fez um convite a todos. “Ve-
nham participar da nossa 
primeira Noite de Queijos e 
Vinhos. Venha provar nos-
sos petiscos, tragam seu vi-
nil, que estaremos lá para 
fazer com que as memórias 
das décadas de 70, 80 e 90 re-
apareçam”.

Café 
Na programação des-

te mês, ainda será realizado 
no dia 20, a partir das 17h, o 
Café Literário, também na 
parte externa do Espaço da 
Memória. O evento ocor-
re a cada três meses e con-
ta com apresentação de poe-
sias, cordel e lançamentos de 
livros. Na ocasião, é serviço 

café regional da cidade, além 
de bolos e tapiocas. O café é 
servido gratuitamente pela 
prefeitura da cidade. 

Espaço realiza a primeira noite do vinho
no brejo

Alexsandra Tavares 

glekajp@hotmail.com

• O Espaço da Memória é 
um dos pontos de visitação 
da cidade de Dona Inês. É 
composto por atrativos como 
museu, biblioteca pública, 
casa de farinha e do ho-
mem do campo. Segundo o 
secretário de Cultura e Tu-
rismo, Josenildo Fernandes, 
algumas unidades passaram 
por reformas, outras foram 
melhoradas, como o acervo 
da biblioteca que teve um 
incremento no número de 
livros. Em média, o Espaço 
da Memória recebe, sema-
nalmente, 100 visitantes. 

Saiba mais

Atividade, que será realizada no jardim do Espaço da Memória, está prevista para começar às 20h e deve fazer parte do calendário fixo

Fotos: Teresa Duarte

O cardápio, assinado 
pela chef Pollyne Medeiros, 
teve uma atenção especial 
de Uchôa, que apesar de ser 
contador, chegou a estudar 
Gastronomia, mas por al-
guns imprevistos da vida 
não pôde concluir o curso. 
Ele afirmou que a proposta 
do restaurante é oferecer ao 
cliente pratos tradicionais, 
cheio de recordações e sabo-
res com o bife a cavala, além 
de sobremesas como banana 
split, pudim de leite e a tra-
dicional maçã do amor, toda 
recheada, numa versão mais 
gourmet.

As referências da histó-
ria pessoense estão por toda 
parte e quem prestar atenção 
aos jogos americanos dis-
postos sobre as mesas vai 
encontrar um resumo so-
bre personalidades folclóri-
cas da cidade como “Caixa 
D’Água”, o “Velho do Saco” 
e “Vassoura”. Os clientes 
também podem encontrar 
nesses itens de mesa infor-
mações sobre pontos turís-
ticos, a exemplo da Bica, e 
as praias. 

Flávio Uchôa declarou 
que sempre gostou de cozi-
nhar e o restaurante é a re-

alização de um antigo so-
nho. Além do cuidado no 
cardápio, na ambientação, 
nas referências à memória 
da cidade, o local, que tem 
capacidade para 80 pessoas, 
é um convite às boas lem-
branças da vida. “Aqui, nos-
so cliente vai encontrar mui-
ta afetividade e resgatar um 
pouco da história de João 
Pessoa”. 

Serviço 
O Restaurante Frederica 

funciona de quarta-feira a sá-
bado, das 18h30 às 23h30; e aos 
domingos, das 11h30 às 15h.

Referências históricas compõem o cenário

• Em 1634, a cidade 
de João Pessoa rece-
beu o nome de Frede-
rikstadt (Frederica), 
em 26 de dezembro 
de 1634, por ocasião 
da sua conquista pelos 
holandeses. O nome 
era uma homenagem 
ao Príncipe Orange, 
Frederico Henrique. 

Saiba mais
Cardápio 

Proposta do restaurante 

é oferecer ao cliente 

pratos tradicionais e 

cheios de recordações 

O empreendedor paraibano Flávio Uchôa declarou que sempre gostou de cozinhar e o restaurante Frederica é a realização de um antigo sonho

n 

Na decoração 
da casa, cada 
imagem traz 
recordações 
de tempos 
passados, 
como a 
paisagem do 
Parque Solon 
de Lucena

Foto: Evandro Pereira

Ítalo Arruda 

Especial para A União
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O historiador paraibano 
Luano Castro está es-
treando na literatura 
com o livro Cabaceiras on-

tem e hoje, a partir da memória do povo. 
A obra, publicada pela Editora Bena-
res, de Campina Grande, tem 114 pá-
ginas e preço de R$ 40, será lançada 
amanhã, a partir das 17h, no Salão 
da Prefeitura de Cabaceiras, locali-
zada na região Cariri do estado. A 
publicação contém um registro his-
tórico do município, desde sua ori-
gem até os dias de hoje, por meio de 
pesquisa e fotografias.

Durante o evento de lançamen-
to na sede da Prefeitura Municipal 
de Cabaceiras, que se localiza na 
Rua Cel. Manoel Maracajá, núme-
ro 7, no centro da cidade, a obra será 
apresentada pelo advogado campi-
nense Félix Araújo Filho, que tam-
bém assina o prefácio. O livro ainda 
possui notas assinadas pelo historia-
dor, arqueólogo e presidente do Ins-

tituto Histórico de Campina Grande 
(IHCG), Wanderley de Brito.

Cabaceiras ontem e hoje é dividido 
em cinco capítulos: o primeiro é de-
nominado Cabaceiras ontem, no qual 
o autor faz um relato histórico da 
origem da cidade. “Nessa parte re-
gistro, por exemplo, que o municí-
pio surgiu por volta de 1665, funda-
do pelo capitão português Domingos 
de Faria Castro, casado com a cari-
riense Isabel Rodrigues de Olivei-
ra, cuja irmã, Cristina Rodrigues de 
Oliveira, era casada com o capitão 
Antônio Ferreira Guimarães, e rece-
beu por dote parte do Sítio Cabacei-
ras, assim denominado porque ti-
nha muitas cabaça, que é uma fruta 
amarga. Posteriormente, Domingos 
Castro comprou o restante do sítio e 
o transformou em Fazenda Cabacei-
ras. Em 1735, por devoção de sua mu-
lher, Domingos de Faria Castro cons-
truiu a Capela de Nossa Senhora da 
Conceição e, em torno dela, começou 
o povoado, que seria transformado, 
em 1834, em Vila Federal de Cabacei-
ras”, explicou o historiador.

No capítulo seguinte, Luano Cas-
tro relaciona o patrimônio histórico 
da cidade, incluindo o prédio ori-
ginal do Mercado Público, que foi 
derrubado em 1970 para dar lugar 
a uma nova edificação, mas com 
o mesmo objetivo. O autor incluiu 
na obra outras edificações históri-
cas que ainda existem, como a igre-
ja matriz, a cadeia pública, o museu, 
colégios e a própria sede da Prefei-
tura Municipal. 

A terceira parte da obra aborda-
da se intitula O turismo e a cultura de 
Cabaceiras de hoje, Castro ressalta vá-
rios aspectos, a exemplo de eventos 
como a Festa do Bode Rei, a cultu-
ra do bode, a Festa dos Amigos, que 
costuma reunir os filhos da cidade, 
a gastronomia e o artesanato. O es-
critor também ressalta o memorial 
cinematográfico, que faz referên-
cia ao fato da cidade ser reconheci-
da nacionalmente como a “Roliúde 
Nordestina”. “Nesse capítulo, regis-
tro, por exemplo, que o primei-
ro filme gravado em Ca-
baceiras foi Represado 

o Rio Paraíba, feito pela Agência Na-
cional em 1958, até a mais recente 
produção, a série Cangaço Novo, de 
Aly Muritiba e Fábio Mendonça”, 
comentou ele.

Luano Castro acrescentou que 
o capítulo seguinte, o quarto, traz 
uma lista dos filmes, minisséries, 
documentários e ficções que ganha-
ram luz na terra paraibana, como O 
Auto da Compadecida, dirigido por 
Guel Arraes, e Cinema, Aspirinas e 
Urubus, de Marcelo Gomes, que fo-
ram rodados em Cabaceiras, frisan-
do também a relação da população 
com o cinema, por alguns habitan-
tes terem atuado ou participado em 
algumas produções.

Para produzir o último capítu-
lo, A memória do povo, o historiador 
entrevistou 14 moradores antigos, 
dos quais quatro já mor-
reram. “O m e u 
obje-

tivo, com isso, foi registrar a histó-
ria de cada um desses habitantes, 
levando cada um a falar de sua his-
tória de vida, as dificuldades enfren-
tadas no dia a dia e como funcionava 
o Mercado Público, que foi demoli-
do”, apontou o escritor.

O historiador Luano Castro, que 
também é restaurador de fotografias 
antigas e está radicado em Campi-
na Grande há 33 anos, confessou que 
será motivo de felicidade poder re-
tornar à sua cidade natal, Cabacei-
ras, para lançar o livro. Ele disse que 
a ideia de produzir a obra surgiu 
por causa de sua inquietação, por 
ter procurado fontes para a pesqui-
sa e não tê-las encontrado em quan-
tidade, mas também pela provoca-
ção do seu primo, Norberto Castro, 
que sugeriu o projeto e cedeu mate-
rial para pesquisa.

O autor antecipou que sua próxi-
ma obra deverá ser sobre o tema “a 
realeza conta história”, baseada na 

Festa do Bode Rei, mas ainda sem 
previsão para lançamento.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Obra ressalta o memorial 
cinematográfico, que 
faz referência ao fato da 
cidade ser reconhecida 
nacionalmente como a 
“Roliúde Nordestina”

Memórias gravadas 
no interior da PB

Amanhã, historiador Luano Castro lançará livro que conta a 
história de Cabaceiras, desde a sua origem até os dias atuais, 

por meio de pesquisa e fotografias

Im
agem: E

ditora Benares/Divulgação

Edição de estreia de 
Luano Castro (ao lado) 
aborda temas como o 
patrimônio histórico 
da cidade, o turismo, 
a cultura e uma série 
de entrevistas com 
antigos moradores

Fo
to

: R
ob

er
to

 G
ue

de
s

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 P
es

so
al



10  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de agosto de 2022 EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano HonoratoCultura

José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

No próximo dia 12 de agosto do 
presente ano, às 16h, no prestigia-
do espaço da Fundação Casa de José 
Américo (FCJA), será lançado o livro 
Poetas da Abolição, texto de autoria 
de José Américo de Almeida, consa-
grado homem público paraibano e 
notável escritor, que, com a publica-
ção do romance A Bagaceira, dentre 
outras obras igualmente qualificadas, 
passou a ocupar um lugar de desta-
que no âmbito da literatura brasileira, 
já tendo sido alvo, por parte da crítica 
literária especializada, de alentados 
estudos. Aqui mesmo, na Paraíba, 
dentre as muitas apreciações voltadas 
para A Bagaceira, duas há que mere-
cem distinguido relevo: Releitura De A 
Bagaceira – Uma Aprendizagem De De-
saprender, premiado nacionalmente, 
estudo de autoria da professora Ân-
gela Bezerra de Castro; e A Bagaceira 
– Uma Estética da Sociologia, de auto-
ria da professora Elizabeth Marinhei-
ro, premiado pela Academia Brasilei-
ra de Letras (ABL).

Cronista, novelista, romancista, 
memorialista e ensaísta, José Amé-
rico de Almeida pontificou como 
um verdadeiro polígrafo das letras, 
um autêntico apóstolo da literatura, 
tanto que certa feita confessou que 
só sabia exprimir-se literariamente. 
Dentro desse universo abarcador de 
numerosos e multiplicados textos, 
portadores de variada arquitetura 
do ponto de vista dos gêneros lite-
rários, eis que, emergido do espírito 
do espírito investigativo e irrequie-
to do acadêmico Astênio Fernandes, 
a que se acumpliciou, posteriormen-
te, o não menos entusiasmado inqui-
ridor do fenômeno literário, o aca-
dêmico Milton Marques Júnior, se 
descobre, em citações bibliográficas 
várias, que, na longínqua cronológi-
ca do ano de 1921, há mais de um sé-
culo, portanto, José Américo de Al-
meida havia proferido, no albor da 
sua juventude, na espacialidade do 
Liceu Paraibano, uma conferência 
intitulada Poetas da Abolição.

Ao tomar conhecimento de tal 
fato, o confrade Astênio Fernandes, 
consagrado oftalmologista paraiba-
no e apaixonado incondicionalmente 
pela literatura, a ela dedicando signi-
ficativas porções da sua vida cotidia-
na, principiou a sua ingente e resis-

tente saga em busca da descoberta do 
escrito de José Américo de Almeida, a 
cuja família pertence o confrade As-
tênio Fernandes. A travessia foi tão 
longa quanto fascinante, em busca 
de achado literário sumamente pre-
cioso. As consultas aos grandes sítios 
eletrônicos multiplicaram-se, mas fo-
ram malogradas, todas elas, pois, ao 
mesmo tempo em que era dada como 
certa a existência do livro, o seu pa-
radeiro e identificação não lograva 
transcender a condição de uma per-
seguida e inalcançável utopia. O li-
vro existia e não existia, ao mesmo 
tempo, pois a sua materialidade física 
permanecia intangível, longe do to-
que das mãos, bem como da contem-
plação prazerosa dos olhos.

Para quem ama os livros, a leitura, 
diria o mestre Machado de Assis, as-
sume a condição de uma espécie de 
segunda alma, sem a qual, a primeira 
resulta inevitavelmente mutilada, de 
acordo com as lições expendidas pelo 
genial criador de O espelho, obra-pri-
ma da contística nacional. Em contí-
nuos diálogos com Milton Marques 
Júnior, também um bibliófilo assumi-
do, as buscas continuaram, mais in-
tensas e esperançosas de que, ao fim 
e ao cabo, o esforço fosse recompen-
sado. Contudo, muitas vezes, entre o 
ideal e o real interpõem-se, às vezes, 
abismos quase intransponíveis, dado 
que no caminho, conforme preconi-
zou Carlos Drummond de Andrade, 
em poema famoso, são espalhadas 
pedras difíceis de serem removidas 
ou transpostas.

O roteiro da procura, agora, des-
locou-se das geografias eletrônicas e 
passou a focar nas grandes bibliote-
cas privadas, pertencentes aos gran-
des colecionadores, que abrigam, em 
seus sagrados recintos, imperecíveis 
tesouros da inteligência, da sensibili-
dade, da imaginação e da criativida-
de humana, os quais, pela espiritual 
transcendência de que se revestem, 
ancoram no porto dos indestrutí-
veis patrimônios da humanidade, 
tão poderosos, em seu cerne funda-
mental, que nem o tempo os apaga, 
nem a morte os consegue sepultar. 
Mas, ainda aqui, foram baldadas as 
iniciativas do confrade Astênio Fer-
nandes, sempre contando com a ca-
tivante parceria do confrade Milton 

Marques Júnior. Contudo, dialogan-
do, intertextualmente, com Fernan-
do Pessoa, podemos dizer que viver 
não é preciso, cartografar os rastros 
e os vestígios da criação literária, de-
lineados no tempo e na história, não 
somente é preciso, como é fundamen-
tal e indispensável.

Sabendo, com os imortais versos 
de João Cabral de Melo Neto, pre-
sentes em Morte e Vida Severina, que 
“grande diferença faz / entre lutas 
com as mãos / e abandoná-las pra 
trás”, Astênio Fernandes e Milton 
Marques Júnior persistiram, resisti-
ram e não desistiram, até que, como 
uma luz que brilha em noite escura, 
eis uma pista benfazeja, um indício 
seguro de que a conferência de José 
Américo de Almeida, finalmente, iria 
ser encontrada, o que efetivamente 
aconteceu, na Biblioteca da Univer-
sidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
localizada em Campina Grande. 
Pressurosos e acolhendo, em seus co-
rações, justa ansiedade, Astênio Fer-
nandes e Milton Marques Júnior subi-
ram aneblinosa Serra da Borborema, 
como diria Hildeberto Barbosa Filho, 
e ficaram, face a face, com o emblemá-
tico escrito, de autoria do criador de 
A Paraíba e Seus Problemas.

De posse do referido texto que foi, 
em seguida, digitalizado por Milton 
Marques Júnior, os autores da fausta 
descoberta começaram a percorrer 
as etapas que culminaram na edito-
ração da obra; obra essa que ganhará 
a cena pública paraibana com o seu 
lançamento, conforme já pontuado, 
no dia doze de agosto, no cair da tar-
de, na Fundação Casa de José Améri-
co, lugar onde morou o cognominado 
“Solitário de Tambaú”, que era, tam-
bém, frequentemente visitado pelos 
que divisavam no ilustre cidadão da 
cidade de Areia, uma referência ina-
fastável da vida política, cultural e li-
terária do estado da Paraíba.

Como afirmou certa feita o pa-
radigmático poeta Fernando Pes-
soa: “Deus quer, o homem sonha e a 
obra nasce”. Com o festejado lança-
mento de Poetas da Abolição, Astênio-
Fernandes e Milton Marques Júnior, 
confrades da Academia Paraibana 
de Letras, fazem um verdadeiro gol 
de placa, no lúdico, mítico e mágico, 
jogo da literatura.

‘Poetas da Abolição’

Colunista colaborador

Nos 80 minutos de riqueza musical 
impactante da ‘Sinfonia Leningrado’, os 
naipes de extensa genealogia instrumental 

foram elencados para possibilitar o discurso 
típico da inconstância, da versatilidade e da 
oscilação emocional do contexto crítico em que 
a sinfonia brotou, como flor miúda que perfura a 
rocha, seja sob os raios de uma manhã de sol ou 
debaixo de trovejante tempestade. Um conjunto 
meticuloso de instrumentos de percussão embasa 
e está presente no decorrer da obra criando 
nuances que variam do espírito bélico à ironia, 
de poderosas marchas militares à poesia e às 
delicadezas dançantes.

A sinfonia se caracteriza principalmente pela 
fecundidade musical, realiza o que se propõe com 
inédito arrojo criativo, o que provocou tanta discussão 
acadêmica, filosófica, cultural, desde que foi escrita, 
executada, e até hoje perdura com admiração 
incontestável da crítica e das plateias.

Nos quatro movimentos – ‘Allegretto’, ‘Moderato 
(Poco Allegretto)’, ‘Adagio’ e ‘Allegro Non Troppo’, 
emergem a inconstância e a multiplicidade que 
costuram temas, ritmos, imagens, a legitimar 
reflexos da história e virtudes do povo russo 
na profícua trajetória artística que tão bem 
os representa. É difícil supor que alguma 
possibilidade musical haja escapado de tão ampla 
abrangência composicional como a ‘Sinfonia 
Leningrado’. Tudo nela acontece!

Logo no início do ‘Allegreto’, a sinfonia é 
apresentada em marcante sentimento de bravura, 
com o caráter de coragem empunhado pela bem 
marcada abertura. Após a exposição introdutória, 
arrematada pela flauta em breves recitativos, a 
delicadeza se aprochega com as cordas, e depois, 
sob o manto dos sopros, em variações que inserem 
sutis fragmentos de menção ao ‘Bolero de Ravel’.

Tal referência surpreende e suscita elucubrações 
acerca dos motivos que teriam levado Shostakovich 
à moderna e imaginativa reedição da peça 
cuja popularização espantou o próprio autor, 
Maurice Ravel. Haveria sido uma associação 
em homenagem ao destemor revolucionário que 
caracteriza o povo francês; uma sintonia com o balé, 
ou a utilização da ideia em nova roupagem para 
condecorar com firmeza os ideais socialistas, no 
trecho da sinfonia que se consagrou como ‘Marcha 
de Stalin’. Igualmente conhecido como ‘Tema da 
Invasão’, o compositor Bella Bartok o descreveu 
como “melodia simples que percorre centenas de 
compassos, tornando-se mais brutal, desmiolada e 
aterrorizante a cada repetição”.

Embora defensor dos ideais socialistas, por 
idoneidade e princípios de justiça, Shostakovich 
se opunha à ditadura e ao autoritarismo. Receava 
que após livrar-se da opressão imperialista, seu 
povo seria novamente vítima da tirania, com a 
perversidade do stalinismo. 

A referência ao nome de Stalin no afamado 
trecho do primeiro movimento teria sido estratégia 
ambígua para reforçar a independência da 
União Soviética conquistada pela revolução, em 
contraponto com os danos causados na tomada 
do poder e a subsequente deturpação que 
transformou os legítimos objetivos do socialismo 
em trágica fantasmagoria.

A sutileza da ambiguidade como artimanha 
irônica foi ferramenta inteligente na obra de 
Shostakovich, até porque o partido comunista 
passou a impor normas à criação artística e via 
em sua música traços emocionais de linguagem 
burguesa. Mas ele sabia compor usando as frestas 
do cerceamento ideológico, sem se expor claramente 
e sempre abrindo margens à dúvida.

De início, ele próprio nominou o episódio 
musical do ‘Allegretto’ como ‘Tema de Stalin’, e, 
posteriormente de “antihitlerista”. Por fim, em 
declarações referiu-se à marcha como “tema do 
mal”, o que substancia atribuições de deboche à 
sua extravagante concepção.

(continua na próxima semana)

Germano 
  Romero

A música que
calou bombas (VIII)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com
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Trecho da sinfonia se consagrou como ‘Marcha de Stalin’

Rádio

Programa ‘Espaço Cultural’ festeja 
os 437 anos da capital paraibana

A cidade de João Pessoa 
vai festejar seus 437 anos de 
fundação amanhã, dia 5. O 
programa Espaço Cultural 
de hoje, às 22h, com edição 
e apresentação do jornalista 
Jãmarrí Nogueira, vai des-
tacar músicas que homena-
geiam a capital paraibana. 
Também terá a recordação 
do concerto que a Orquestra 
Sinfônica da Paraíba (OSPB) 
realizou no ano de 2017, re-
cebendo as cantoras e com-
positoras Nathalia Bellar e 
Cátia de França, no aniver-
sário do município.

Esse tributo terá dois 
blocos na edição, apresen-
tando canções da banda 
Mafiota, Zé Ramalho, PS 
Carvalho, Antônio Car-
los, Os Gonzagas e Rober-
ta Miranda, além de Mestre 
Fuba, Macumbia, Madale-
na Moog e Escola de Sam-
ba Vila Isabel. Nas apre-
sentações com a orquestra, 
Nathalia Bellar e Cátia de 
França cantam um reper-
tório especial.

Da Redação

Edição apresentará show realizado em 2017 com as cantoras Nathalia Bellar (foto) e Cátia de França

Editado e apresentado 
pelo jornalista Jãmarrí No-
gueira, o programa reúne 
música e informação e vai 
ao ar das 22h à meia-noi-
te, somente com música da 
Paraíba, na Rádio Tabajara 
FM (105,5).

A propósito, a própria Cá-
tia de França estrelará mais 
uma apresentação com a 
OSPB no próximo sábado, 
em comemoração aos 437 
anos da cidade de João Pes-

soa. O concerto acontecerá 
às 20h, na Praça do Povo do 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego, com regência do maes-
tro Luiz Carlos Durier.

A edição do Espaço Cul-
tural pode ser ouvida pelo 
site oficial da Rádio Tabaja-
ra (radiotabajara.pb.gov.br/
radio-ao-vivo/), e, no dia se-
guinte à apresentação, fica 
disponível no canal oficial 
da Funesc no YouTube (/
TvFunesc).

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Rádio Tabajara



O gesto de paparicar netos, que extrapola 
o carisma de pai, ecoa no Dia dos 
Avôs. Numa perspectiva de vida longa, 

quando nasce um neto, completa-se o ciclo da 
existência humana.

Como pesquisador de sentimentos íntimos, 
recolhemos os netos em gestos dos filhos, nos 
mistérios do amor de pai.

O neto é o espólio recebido sem merecer. 
Brota da semente do filho, e desta, em replantio, 
germinou com novas vidas. Simples de explicar, 
e profundo no sentir. Tendo-o nos braços, 
principiamos sensações de diferentes etapas da 
biografia de afetos.

A escritora cearense Raquel de Queiroz afirmava 
que o neto “é realmente o sangue do seu sangue, 
filho de filho, mais filho que o filho mesmo...”

Nesse sentido, extrapolado horizontes do 
prazer, é indescritível ser avô. Avô que acolhe 
o neto renovado em bênçãos, como pétalas 
invisíveis semelhantes às luzes de todos os 
solares.

Quando fazemos 
memória de Santa Ana e 
São Joaquim, revelados 
como os pais de Maria, a 
mãe de Jesus, recolhemos 
no abraço os filhos de nosso 
sangue, pequenos, mas 
imensos em asas douradas 
de anjos a pontilhar os 
caminhos derradeiros no 
horizonte.

Quando surgem 
nuvens do esquecimento 
no entardecer da vida, 
lembranças dos filhos 
pequenos começam a 
sumir da mente, a presença 
dos netos é o consolo. As 

primeiras palavras balbuciadas, a bênção 
do vovô, os bracinhos agarrados ao pescoço, 
os gracejos em nos acarinhar, as primeiras 
letras rabiscadas no papel, o primeiro livro a 
manusear..., tudo se transforma em temas para 
composição da história de nossa vida. Nada 
paga as alegrias dessas descobertas.

Nos netos, recordamos os filhos quando 
criança, e buscamos imagens adormecidas da 
nossa infância.

Haverei de recolher meus netos em um 
poema, uma palavra guardada no coração. Suas 
brincadeiras e os sorrisos espontâneos, como 
pétalas de rosa azul haverão de permanecer no 
jardim das lembranças.

Serei para meus netos o ancião de mãos 
trêmulas, de cabeça branca a apontar para 
a aurora sorridente, a revelar gestos dos 
antepassados. Como avô e avó, seremos 
aqueles que buscam a infinda liberdade para 
amenizar a dor e a ansiedade na proximidade 
do pôr do sol.

Qual promessa farei aos meus netos, quando 
o mundo brutaliza as relações? Pergunta 
angustiante!

Avô quer chão fértil para o roçado dos 
netos, mais fecundo do que teve o filho. Terra 
com água espiritual onde obtenha colheita 
superabundante.Os netos confirmam nosso 
envelhecimento e com seus afagos noticiam a 
proximidade de nossa caduquez. Trazem um 
princípio de esperança na continuidade da 
descendência.

O neto é gostado com ardente afeto, esse 
amor que extrapola limites da paixão humana, 
que chega ao êxtase do bem-querer. Com 
brincadeiras, criam paisagem mítica e eleva a 
alma ao alcance cósmico.

Para as perguntas de Deus que os adultos 
são conseguem responder, as crianças têm a 
resposta. 

Estes seres tão pequenos nos fazem eremitas 
no deserto do nosso lar. Os jardins dos avôs riem 
com as futuras moças e rapazes, quando os 
pássaros aplaudirão a todos com suas asas, os 
livros falarão de mundos e sonhos.

Nada distancia o avô do neto, como fez o 
poeta Juca Pontes que carrega o olhar ao rio da 
infância visto da casa-grande, em cujas “águas 
do Capibaribe flutuam os sapatos do meu avô”. 
O poeta francês Victor Hugo acode-me com uma 
saudação aos netos:

Sou um avô que ultrapassou todos os limites. 
Triste, infinito em sua paternidade, 
nada mais sou do que um bom e velho 

sorriso teimoso.

Crônica 
  Em destaque

Infinito em sua 
paternidade

José Nunes - Jornalista
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Colunista colaborador

Notícias de um amigo... é o título da ex-
posição que será aberta hoje, a partir das 
17h30, no Museu Casa de Cultura Herma-
no José, em João Pessoa. A coletiva, com-
posta por trabalhos em técnicas variadas 
de 29 artistas, entre os quais Flávio Ta-
vares, integra a programação da Bienal 
Latino-Americana de Arte Postal da Pa-
rahyba, realizada pela Ensaio Brasil, por 
meio da Lei Aldir Blanc - Edital Prêmio 
Parrá, da Secretaria de Estado da Cultu-
ra (Secult-PB) e permanecerá aberto à vi-
sitação gratuita de terça a sexta-feira, das 
9h às 15h, até o final de novembro.  

O curador da mostra e Bienal, Ricar-
do Peixoto, informou que as obras são 
inéditas, produzidas especialmente para 

o evento. “O objetivo da mostra é home-
nagear o centenário de nascimento de 
Hermano José (1922-2015) e, como to-
dos os   participantes foram contempo-
râneos do artista plástico, seja como alu-
no ou amigo, a ideia foi fazer com que 
cada artista emitisse um cartão-postal 
para Hermano”, disse ele.

Além de Flávio Tavares, estão na 
mostra Josildo Dias, Edmilson Cantali-
ce, Archidy Picado, Chico Dantas, Tina 
Nascimento, Paulo Ró, Alberto Lacet, Ál-
varo Neves, Sandoval Fagundes, David 
Barbosa, Horieby Ribeiro, Antônio Da-
vid, Robson Xavier, Chico Pereira, Dadá 
Venceslau, Rosilda Sá, Martinho Patrí-
cio, José Pagano, Fabiano Gonper, Pedro 
Osmar, Elioenai Gomes, Rose Catão, Ar-
thur Rosa, Di Souza, Lúcia França, Franco 
Neto, Chico Viola e Flaw Mendes.

Trabalhos inéditos compõem evento da Bienal Latino-Americana de Arte Postal

Mostra faz homenagem ao 
paraibano Hermano José

Exposição

Imagem: Bienal/Divulgação

Detalhe da obra de Flávio Tavares
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EM cartaz
ESTREIA

O PAlESTRAnTE (Brasil. Dir: Marcelo 
Antunez. Comédia. 14 anos). Guilherme (Fá-
bio Porchat), um contador sem perspectivas 
que acaba de ser demitido e abandonado 
pela noiva, viaja para o Rio de Janeiro com 
o objetivo de resolver pendências da empre-
sa que o demitiu. Sem encontrar um rumo na 
vida, ele é confundido com um famoso pales-
trante motivacional. Ele assume o lugar do 
tal, sem saber que se trata de um palestrante 
contratado para animar os funcionários da 
empresa de Denise (Dani Calabresa). CEN-
TERPLEX MAG 2: 15h45; CENTERPLEX MAG 
4: 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 13h40 
(sáb. e dom.) - 16h - 18h45 - 21h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8: 15h - 20h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 4: 115h30 - 18h15 - 21h; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3: 18h45 - 20h45; CINE SERCLA 
PARTAGE 4: 18h45 - 20h45.

TREm-BAlA (Bullet Train. EUA. Dir: Da-
vid Leitch. Ação. 16 anos). Ladybug (Brad 
Pitt) é um assassino azarado, determinado 
a fazer seu trabalho pacificamente depois 
de muitas missões saírem dos trilhos. Qua-
se desistindo de sua carreira, ele é recruta-
do por Maria Beetle (Sandra Bullock) para 
coletar uma maleta em um trem-bala indo 
de Tóquio para Morioka. O destino, no en-
tanto, pode ter outros planos, pois a última 
missão de Ladybug o coloca em rota de co-
lisão com adversários letais de todo o mun-
do. CENTERPLEX MAG 2: 16h (dub.) - 18h45 
(leg.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 
(dub.): 18h30 - 21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 
9 - MacroXE: 14h (dub.) - 16h45 (leg.) - 19h30 
(dub.) - 22h20 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
11 - VIP (leg.): 15h15 - 18h - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (dub.): 13h30 (sáb. e dom.) 
- 16h15 - 19h15 - 22h; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 1 (dub.): 18h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 
6 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 18h30.

COnTInUAÇÃO

DC - A lIgA DOS SUPERPETS (DC Lea-
gue Of Super-Pets. EUA. Dir: Jared Stern. Fan-
tasia. Livre). Krypto, o Supercão, e Super-
man, amigos inseparáveis, compartilhando 
os mesmos superpoderes e lutando contra o 
crime em Metrópolis lado a lado. Quando Su-
perman e o resto da Liga da Justiça são se-
questrados por Lex Luthor, Krypto forma uma 
equipe de animais de estimação que recebe-
ram superpoderes, formando a a Liga dos Su-
perpets. CENTERPLEX MAG 3 (dub.): 15h15;-
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h30 - 17h 
- 19h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
14h30 (exceto seg. e ter.) - 17h (exceto seg. e 
ter.) - 19h30 (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 14h30 - 16h40; CINE SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 14h30 - 16h40.

ElVIS (EUA. Dir: Baz Luhrmann. Biogra-
fia. 12 anos). Décadas da vida de Elvis Pres-
ley (Austin Butler) e sua ascensão à fama, a 
partir do relacionamento do cantor com seu 

controlador empresário “Colonel” Tom Par-
ker (Tom Hanks). A história mergulha na di-
nâmica entre o cantor e seu empresário por 
mais de 20 anos em parceria, usando a pai-
sagem dos EUA em constante evolução e a 
perda da inocência de Elvis ao longo dos 
anos como cantor. CENTERPLEX MAG 3 
(leg.): 17h30 - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 - VIP (leg.): 14h45 - 18h15 - 21h45.

ESPERO qUE ESTA TE EnCOnTRE E 
qUE ESTEjAS BEm (Brasil. Dir: Natara Ney. 
Documentário. Livre). O resgate de uma his-
tória de amor através de suas cartas. CINE 
BANGÜÊ: 20h30 (dia 4/8).

PlUfT, O fAnTASmInhA (Brasil. Dir: Ro-
sane Svartman. Fantasia. Livre). Pluft, um 
fantasminha que vive em uma velha casa, 
é diferente dos tradicionais: ele morre de 
medo de pessoas. Mas, sua vida tem uma 
reviravolta com a chegada de Maribel, uma 
menina sequestrada pelo temido pirata Per-
na de Pau. Enquanto Pluft tem medo de gen-
te, ela tem horror aos fantasmas. No entanto, 
inesperadamente, os dois criam uma gran-
de amizade na luta contra o pirata. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8: 13h (sáb. e dom.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2: 13h45 (sáb. e dom.).

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 4 
(dub.): 15h - 17h - 19h; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 6 (dub.): 14h15 - 16h20; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 7 (dub.): 13h30 (sáb. e dom.) - 15h30 - 
17h45 - 20h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(dub.): 14h - 16h20 - 18h30 - 20h45; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h - 17h - 19h; CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h - 17h - 19h.

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 encontra um telefone 
antigo desativado. Porém, o aparelho toca. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 17h30 (dub.) - 22h15 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
22h10 (exceto seg. e ter.).

TOP gUn: mAVERICk (EUA. Dir: Joseph 
Kosinski. Aventura. 12 anos). Depois de mais 
de 30 anos servindo a marinha como piloto de 
caça, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) 
continua na ativa e treina um grupo de pilotos 
em formação para uma missão especial que 
nenhum “Top Gun” jamais participou. CEN-
TERPLEX MAG 2 (leg.): 20h30.

ThOR: AmOR E TROVÃO (Thor: Love and 
Thunder. EUA. Dir: Taika Waititi. Aventura. 12 
anos). Thor (Chris Hemsworth) busca pela 
paz interior, mas sua aposentadoria é inter-
rompida por um assassino galáctico conhe-
cido como Gorr (Christian Bale), que busca a 
extinção dos deuses. Para combater a amea-
ça, Thor pede a sua ex-namorada, Jane Foster 
(Natalie Portman), que inexplicavelmente em-
punha seu martelo mágico, Mjolnir, revelan-
do-se a Poderosa Thor. CENTERPLEX MAG 
2 (dub.): 18h; CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 13h45 
(dub., sáb. e dom.) - 16h30 (dub.) - 19h15 
(dub.) - 22h (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 16h (exceto seg.) - 18h45 (exceto seg.) 
- 21h30 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 15h20 - 17h40 - 20h; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 15h20 - 17h40 - 20h.

VIRA mAR (Brasil. Dir: Philipp Hart-
mann e Danilo Carvalho. Experimental. 
10 anos). Ensaio entre o Sertão brasilei-
ro e os pântanos no norte da Alemanha. 
CINE BANGÜÊ: 18h30 (dia 4/8).

X - A mARCA DA mORTE (X. EUA. Dir: 
Ti West. Terror. 18 anos). Em 1979, um grupo 
de jovens cineastas parte para uma zona 
rural do Texas com o intuito de fazer um fil-
me para adultos, mas quando os seus anfi-
triões reclusos e idosos os apanham em fla-
grante, o grupo vê-se obrigado a lutar pelas 
suas próprias vidas. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (leg.): 22h10 (sex., sáb. e dom.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 21h; CINE SER-
CLA PARTAGE 3 (dub.): 21h.

Foto: Divulgação

Fábio Porchat assume identidade de um profissional motivacional na comédia ‘O Palestrante’

n 

Nos netos, 
recordamos 
os filhos 
quando 
criança, e 
buscamos 
imagens 
adormecidas 
da nossa 
infância

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Amanhã, projeto da Fundação Espaço Cultural da Paraíba reúne apresentações de João Lídio e Antônio Silva

São Bento é palco da poesia popular
‘De Repente na estRaDa’

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) rea-
liza amanhã, a partir das 20h, 
a 8ª edição do projeto ‘De Re-
pente na Estrada’, desta vez 
no município de São Bento. A 
exibição gratuita acontecerá 
no Distrito de Barra de Cima 
e traz a dupla de repentistas 
João Lídio, de Pernambuco, e 
Antônio Silva, da Paraíba. A 
apresentação fica por conta de 
Iponax Vila Nova, coordena-
dor da iniciativa.

João Lídio é natural de 
Sertânia (PE), cantador de 
viola e repentista profissio-
nal, hoje radicado em Gra-
vatá (PE). Vem da “escola” 
do mestre Ivanildo Vilano-
va, através do qual come-
çou a se encantar pela canto-
ria. Atualmente, figura como 
um dos principais nomes da 
nova geração de repentistas 
nordestinos. O artista co-
manda um programa de rá-
dio, tem diversos discos gra-
vados e promove eventos de 
cantoria na região.

Já Antônio Silva nasceu 
no ano de 1974, no municí-
pio de Riacho dos Cavalos 
(PB), mas há muitos anos 
reside em Caicó (RN). Neto 
de repentista, ele se tor-
nou artista profissional em 
1994, atuando como poeta 
e cancioneiro. Multifaceta-
do, integra o chamado Clu-
be do Repente do Seridó e 
atua como cantador, repen-
tista, radialista, promotor 
de festivais e apresentador 
de programa de rádio, há 
mais de duas décadas.

O projeto ‘De Repente na 
Estrada’ é realizado no for-
mato presencial desde janei-
ro de 2022, em parceria com 
o Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (Detran
-PB). O objetivo da ação itine-
rante é visitar uma cidade pa-
raibana a cada mês, levando 
a cultura popular ao interior 
da Paraíba e, para isso, conta 
com a participação de 30 re-
pentistas de seis estados do 
Nordeste: Paraíba, Pernam-
buco, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Piauí e Maranhão.

Da Redação

Encontro de gerações no palco do Distrito de Barra de Cima: o veterano paraibano Antônio Silva (E) e o jovem pernambucano João Lídio (D)

Fotos: Facebook

Programação
CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO 
DO ‘DE REPENTE 
NA ESTRADA’ 2022:

n Dia 2/9, às 20h – 
em Cajazeiras: 
Com Jeferson Silva 
(PI) e Jairo Silva (PI)
Local: Teatro Iríacles 
Pires (ICA)

n Dia 7/10, às 20h – 
em Sousa:
Com Gilmar de 
Oliveira (PB) e Cícero 
Justino (CE)
Local: Praça da 
Estação

n Dia 4/11, às 20h – 
em Princesa Isabel:
Com Sebastião Dias 
(RN) e Severino 
Pereira (PB)
Local: Escola 
Municipal Carlos 
Alberto

n Dia 2/12, às 20h – 
em Itabaiana:
Com Erasmo Ferreira 
(PB) e João Lourenço 
(PB)
Local: Praça Epitácio 
Pessoa

n Dia 23/12, às 20h – 
em João Pessoa:
Festival ‘De Repente 
no Espaço’
Local: Espaço Cultural 
José Lins do Rego

auDiovisual

Oficina de produção em 
cinema abre inscrições

Campina Grande recebe o novo show 
de Nairon Barreto: ‘Matuto Moderno’

HumoR

Personagem do humo-
rista Nairon Barreto, o fa-
moso matuto Zé Lezin está 
de volta ao interior com um 
novo espetáculo que será 
apresentado hoje e amanhã, 
sempre às 20h, no Teatro 
Municipal Severino Cabral, 
em Campina Grande.

Além das piadas e seus 
personagens clássicos, como 
seu Miro e o filho Vicente, o 
show Matuto Moderno traz 
novidades, prometendo pe-
gar o público de surpresa 
com piadas e “causos” inu-
sitados. Diz que o matuto “tá 
todo cheio de modernage, tá 

a maior resenha, num moí-
do danado”.

Com cerca de 70 minu-
tos de duração e classifica-
ção indicativa livre, o show 
teve mais de dois anos de 
espera, ia ser realizado em 
abril de 2020, mas por conta 
da pandemia da Covid-19, 
foi adiado.

Os ingressos podem ser 
adquiridos no Restaurante 
Culturas Culinárias Regio-
nais, na Praça de Alimen-
tação do Shopping Partage, 
e no Varejão Torres, locali-
zada na Avenida Marciel 
Pinheiro, 180, no centro de 

Campina Grande, ou ainda 
através do site Ontickets. Os 
valores são de R$ 80 (intei-
ra) e R$ 40 (meia).

O personagem Zé Le-
zin, de Nairon Barreto, fez 
parte da Escolinha do Profes-
sor Raimundo, um clássico 
do humor idealizado por 
Chico Anysio (1931-2012), 
na Rede Globo. Ele tam-
bém fez participações no 
Show do Tom, na Rede Re-
cord, no qual depois ga-
nhou o programa Casa do 
Zé, dentre outras diversas 
participações em outras 
emissoras televisivas.

A Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope), em 
parceria com o Galpão Usi-
na de Artes, sede do grupo 
Quem Tem Boca É Pra Gri-
tar, estão oferecendo uma 
oficina gratuita de ‘Produ-
ção Cinematográfica – Crian-
do Histórias Audiovisuais’, 
com duração de seis meses, 
toda quarta-feira, sempre às 
18h, no Hotel Globo, no Cen-
tro Histórico da capital.

As inscrições vão até o 
dia 10 deste mês, basta en-
trar em contato com o dire-
tor de cinema e artista vi-
sual, Arthur Lopes – mais 
conhecido como Dalil –, 
através do seu perfil no Ins-
tagram (@dalilvrau). A ofici-
na englobando teoria e práti-
ca começa no mesmo dia do 
fim das inscrições.

O workshop propõe uma 
experiência cinematográ-

fica de estudo, navegando 
de forma contemporânea 
por todas as etapas de um 
projeto audiovisual inde-
pendente, desde a idealiza-
ção, passando pelos meios 
de produção até a edição e fi-
nalização, criando uma obra 
coletiva como resultado fi-
nal do processo.

Serviço
Com cerca de 70 

minutos de duração e 
classificação indicativa 
livre, as apresentações 

acontecem hoje e 
amanhã, sempre às 

20h, no Teatro Municipal 
Severino Cabral

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
oficial da ‘Ontickets’ 

para os ingressos

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Novas piadas 
com a presença de 

personagens clássicos 
do humorista 

paraibano, como seu 
Miro, o filho Vicente 
e o matuto Zé Lezin 

(ao lado)

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

para a inscrição 
gratuita

‘Workshop’ será ministrada pelo diretor Arthur “Dalil” Lopes

Foto: Instagram
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O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) re-
cebeu uma solicitação para 
enviar tropas federais ao 
Estado, durante as Eleições 
2022. O pedido foi feito pela 
juíza eleitoral,, Carmen He-
len Agra de Brito, do cartório 
da 50ª Zona Eleitoral, que so-
licitou as forças com o obje-
tivo de garantir a votação e 
apuração no pleito do pró-
ximo dia 2 de outubro, nos 
municípios de Pocinhos e 
Puxinanã.

A 50ª Zona Eleitoral é 
composta por três municí-
pios. No entanto, o pedido de 
atuação das tropas federais 
foi para apenas dois deles, 
Pocinhos e Puxinanã, com 
maior ênfase da juíza para o 
município de Pocinhos. 

De acordo com o TRE-PB, 
a solicitação ainda será ava-
liado pelos membros da Cor-
te Eleitoral, que devem deci-
dir se vão deferir ou indeferir 
o pedido. A reportagem de 
A União entrou em conta-
to com o Tribunal para obter 
mais informações do docu-
mento, no entanto, recebeu a 
resposta de que ele é sigiloso 

Forças foram solicitadas para garantir o pleito nos municípios de Pocinhos e Puxinanã, no dia 2 de outubro

Juíza pede tropas federais ao TRF
ElEiçõEs 2022

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com
e não poderá ser divulgado. 

De acordo com a Res. TSE 
nº 21.843/2004, a requisição 
de tropas federais é norma-
tizada. Os motivos para um 
pedido como esse, segundo a 
resolução, é caso ocorra a ne-
cessidade de garantir o livre 
exercício do voto, a normali-
dade da votação e da apura-
ção dos resultados.

Além disso, segundo o in-
ciso 2º da resolução, o pedido 
deve ocorrer em caso de con-
ter fatos e circunstâncias que 
decorram o receio de pertur-
bação dos trabalhos eleito-
rais. “[...] que deverá ser apre-
sentada separadamente para 
cada zona eleitoral, com indi-
cação do endereço e do nome 
do juiz eleitoral a quem o efe-
tivo da força federal deve-
rá se apresentar”, diz o do-
cumento. 

Ainda segundo o proces-
so de solicitação: “os tribu-
nais regionais eleitorais deve-
rão encaminhar ao Tribunal 
Superior Eleitoral a relação 
das localidades onde se faz 
necessária a presença de for-
ça federal para os fins previs-
tos neste artigo, a qual será 
distribuída ao ministro pre-
sidente”, diz o Artigo 1º, inci-
so § 1º da resolução. O TRE vai analisar o pedido de tropas federais para garantir a segurança das eleições em dois municípios da Paraíba

Os partidos têm até ama-
nhã (5) para homologar as can-
didaturas dos nomes que vão 
disputar as eleições 2022.  

Já o prazo para o registro de 
candidaturas vai até o próximo 
dia 15 de agosto. Os Tribunais 
Eleitorais têm até o próximo dia 
12 de setembro, 20 dias antes do 
primeiro turno, para processar, 
analisar e julgar todos os pedi-
dos e eventuais recursos decor-
rentes do processo. 

Próximas convenções
O partido Avante vai rea-

lizar a sua convenção partidá-
ria hoje. O evento será em João 
Pessoa, a partir das 9h, na sede 
do partido, na Avenida Epitá-
cio Pessoa. A legenda vai ho-
mologar as candidaturas para 
a disputa dos cargos de deputa-
do estadual e deputado federal. 

Mas a maioria dos parti-
dos da Paraíba decidiu mar-
car as suas convenções para a 
última hora. Amanhã, o Parti-
do Liberal (PL), Partido Social 
Democrático (PSD), Partido De-
mocrático Trabalhista (PDT), 
Movimento Democrático Bra-
sileiro (MDB) e o Partido Socia-
lista Brasileiro (PSB) vão reali-
zar os seus eventos. 

O MDB vai confirmar o 
nome do senador Veneziano 
Vital do Rêgo para o Governo 
do Estado, na convenção que 
vai acontecer às 13h, no Clube 
Esporte Cabo Branco, em João 
Pessoa. Para o Senado, o MDB 
divulgou apoio ao ex-governa-
dor Ricardo Coutinho, do Par-
tido dos Trabalhadores (PT).  

O PSD, que na Paraíba é co-
mandado pela senadora Da-
niella Ribeiro, também esco-
lheu o último dia do prazo 
para realizar a sua convenção. 
O evento está marcado para 

acontecer a partir das 10h, na 
sede do partido, que fica locali-
zado no bairro de Miramar, em 
João Pessoa. A legenda não terá 
candidato ao Governo do Es-
tado e nem ao Senado Federal. 
No entanto, o partido já decidiu 
que apoiará a reeleição do go-
vernador João Azevêdo (PSB).

O PDT também confirmou 
sua convenção para o prazo li-
mite. O evento será realizado 
na sede do partido, que fica lo-
calizada na Avenida Coremas, 
em João Pessoa, a partir das 
13h. De acordo com Marcos Ri-
beiro de Ribeiro, presidente es-
tadual da Comissão Provisória 
do PDT, serão definidos os no-
mes ao Governo do Estado, Se-
nado Federal ou apoio a alguns 
pré-candidatos. Também serão 
discutidos os nomes para as 
disputas às vagas na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba e 
Câmara Federal.

Já o Partido Socialista Brasi-
leiro (PSB) vai oficializar ama-
nhã o nome do atual governa-
dor da Paraíba, João Azevêdo, 
para a disputa. Ele tem como 
vice Lucas Ribeiro (Progressis-
tas). O partido vai homologar a 
candidatura da deputada esta-
dual Pollyana Dutra para se-
nadora. A convenção estadual 
está prevista para acontecer na 
casa de eventos Forrock, em 
João Pessoa, a partir das 16h.

O Partido Liberal (PL) deve 
homologar o nome do radialis-
ta Nilvan Ferreira como can-
didato a governador do Esta-
do. O evento será realizado no 
Garden Hotel, em Campina 
Grande. Para o Senado, o PL vai 
lançar a candidatura de Bruno 
Roberto. 

Convenções já realizadas
Até a data de ontem, cinco 

convenções foram realizadas 
na Paraíba. A primeira, foi do 
PSTU, no último dia 23 de ju-
lho, de forma remota. O parti-
do aprovou o nome do sindica-
lista Antônio Nascimento para 
concorrer ao cargo de governa-
dor do Estado, ao lado da vice 
Alice Maciel. .

Logo em seguida foi a vez 
do PRTB, que no último dia 28 
de julho homologou as candi-
daturas de Major Fábio, para 
o Governo do Estado; do seu 
vice, Dr. Jod Candeia; do pas-
tor e procurador Sérgio Quei-
roz, para o Senado; e de mais 
26 candidatos a deputado es-
tadual e 12 que disputam uma 
vaga na Câmara Federal. 

Já a Federação PSOL Rede 
realizou a sua convenção par-
tidária no último sábado (30), 
oficializando as candidatu-
ras de Adjany Simplicio, para 
o Governo do Estado, Jardel 
(UP), como seu vice, e Alexan-
dre Soares, para o Senado. O 
evento aconteceu às 15h, no 
Sindicato dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras em Educação 
do Estado da Paraíba (SINTEP
-PB), em João Pessoa.  O Partido 
da Mulher Brasileira também 
realizou a sua convenção par-
tidária no último sábado (30), 
no Hotel Aram Beach e Con-
vention, em Tambaú, na capi-
tal paraibana. 

Já o Partido Social Demo-
crático Brasileiro (PSDB), de-
cidiu realizar a sua conven-
ção no último domingo (31), 
na Arena Medow, em Campi-
na Grande, em conjunto com o 
partido União Brasil. O even-
to oficializou o nome de Pedro 
Cunha Lima para a disputa ao 
Governo do Estado, e do depu-
tado federal Efraim Filho para 
o Senado. 

Partidos têm até amanhã para  
definir candidatos em convenções

fim do prazo

Os últimos detalhes de 
produção da rodada de en-
trevistas que a Rádio Tabaja-
ra fará, a partir do próximo 
dia 9, com os pré-candidatos 
a governador do Estado fo-
ram definidos ontem, em re-
união comandada pela presi-
dente da Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC), jorna-
lista Naná Garcez, e pelo ge-
rente de jornalismo da emis-
sora, Marcos Thomaz, com a 
equipe envolvida no projeto.

As entrevistas serão rea-
lizadas sempre a partir das 
11 horas, com 45 minutos de 
duração. Segundo calendá-
rio definido em reunião an-
terior com os representantes 
dos pré-candidatos, o primei-
ro entrevistado será Antônio 
Nascimento (PSTU), na pró-
xima terça-feira, 9. No dia 10 
será a vez do governador João 
Azevêdo (PSB); dia 11, Major 
Fábio (PRTB); dia 12, Nilvan 
Ferreira (PL); dia 15, Adjany 
Simplício (PSOL); dia 18, Pe-
dro Cunha Lima (PSDB), e dia 
19, Veneziano Vital (MDB).

A Rádio Tabajara optou 
por abrir espaço a todos os 
postulantes, independente-
mente de atender ou não ao 
coeficiente eleitoral. “Será 
uma programação demo-
crática, sendo ofertadas aos 
pré-candidatos as mesmas 
condições de participação”, 
explicou Marcos Thomaz.

Serão oferecidos 14 eixos 
temáticos a serem explorados 
durante as entrevistas – ações 
sociais, meio ambiente, mora-
dia, emprego e renda, infraes-
trutura, mobilidade urbana, 
segurança, educação, saúde, 
esporte e lazer, desenvolvi-
mento rural, energia renová-
vel, equilíbrio fiscal e trans-

parência pública. O sorteio da 
ordem dos temas será realiza-
do na hora, ao vivo. A quan-
tidade de temas abordados 
será definida de acordo com 
o ritmo de respostas dos en-
trevistados. Caso o candidato 
consiga responder às pergun-
tas de todos os eixos temáti-
cos mais as duas perguntas 
dos ouvintes antes de acabar 
o tempo da entrevista, pode-
rá escolher o próximo tema. 
 
Cobertura nas eleições

A Rádio Tabajara man-
terá programação espe-
cial de cobertura das elei-
ções do dia 2 de outubro. 
Serão 15 horas ininterrup-
tas de informações, com 
transmissões ao vivo dos 
locais de votação, da apura-

ção, além de mesas redon-
das no estúdio da emissora. 
Para os debates no estú-
dio serão convidados cien-
tistas políticos, advogados 
que atuam na área eleito-
ral, jornalistas e outros es-
pecialistas. 

Os temas são variados. 
Na primeira mesa redonda 
a temática será “Você está 
votando pra quê?”, em que 
serão esclarecidas as atri-
buições de cada mandato, a 
competência dos poderes e 
outros aspectos. Na segun-
da mesa redonda, a temática 
será “A conquista da demo-
cracia”, quando se resgatará 
a história do processo demo-
crático brasileiro. O tercei-
ro tema a ser abordado será 
“Perfil do eleitorado paraiba-
no); o quarto, “Os fenômenos 
envolvidos nesta eleição”, a 
exemplo das tentativas de 
descredibilizar o sistema 
eleitoral, ameaças à demo-
cracia e ânimos acirrados.

“Somente finalizaremos 
a programação especial após 
a divulgação do resultado da 
última urna apurada e a pri-
meira entrevista do candida-
to  vencedor ao Governo do 
Estado”, disse Thomaz.

Rádio Tabajara define detalhes 
para entrevistas com candidatos

EntrE

n 

As entrevistas 
serão 
realizadas 
sempre a 
partir das 11 
horas, com 45 
minutos de 
duração

Foto: Arquivo A União/Marcus Antonius

Foto: Edson Matos
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A população de João Pes-
soa vai conhecer hoje como 
ficará a principal área públi-
ca de lazer, recreação cultu-
ral e esportiva da capital pa-
raibana. O prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena (Pro-
gressistas), apresenta a partir 
das 10h30, o projeto do futu-
ro Parque Cidade, que ficará 
localizado onde funcionava o 
antigo Aeroclube da Paraíba. 
O evento acontece nas pró-
prias dependências do local. 
O responsável pelo projeto 
arquitetônico é o renomado 
Escritório de Paisagismo Bur-
le Marx, do Rio de Janeiro.

“Quando tivemos no Rio 
de Janeiro no mês passado 
analisando e estudando as 
possibilidades de projetos 
ficamos encantados. Tive-
mos uma excelente reunião, 
onde recebemos a primeira 
proposta espacial dos equi-
pamentos do futuro parque. 
Agora vamos finalmente va-
mos apresentar essa propos-
ta à população de nossa ci-

Prefeito Cícero Lucena apresenta como ficará nova área de lazer, recreação cultural e esportes da capital

Projeto do Parque Cidade sai hoje
aeroclube

Pettrônio Torres 

Pettroniotorres@yahoo.com.br
dade, ficando apenas a parte 
arquitetônica de alguns equi-
pamentos, que será feita em 
João Pessoa”, explicou o pre-
feito.

Quem esteve com o prefei-
to Cícero Lucena nesta apre-
sentação na capital fluminen-
se foi o secretário municipal 
do Meio Ambiente (Semam), 
Welison Silveira, que desta-
cou a discussão de um cro-
nograma de trabalho. 

“Todos estes detalhes se-
rão esclarecidos na apresen-
tação do projeto. O fato é que 
em breve, João Pessoa ganha-
rá esse presente: um belís-
simo parque com potencial 
para a cultura, o lazer, a prá-
tica esportiva e a educação 
ambiental”, afirmou.

O Parque do Aeroclube 
terá sozinho um total de 25 
hectares, o que correspon-
de a cerca de 82% do antigo 
Aeroclube. A divisão foi fei-
ta a partir de Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) 
mediado pelo Ministério Pú-
blico, o que encerrou cerca de 
uma década de disputas em 
torno da área. O aeroclube dará lugar a um parque com 25 hectares, depois de um acordo que encerrou disputa de cerca de uma década

O Governo da Paraíba e 
a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa implantarão o 
projeto Rede Integrada de 
Corredores de Transporte 
Público de João Pessoa co-
nhecido como BRS (Bus Ra-
pid Service). O investimen-
to será de R$ 315 milhões, 
sendo R$ 215 milhões do 
Estado e R$ 100 milhões do 
Município. 

A Prefeitura de João Pes-
soa foi a responsável por 
elaborar o Plano de Mobili-
dade Urbana da cidade, que 
define os corredores e ter-
minais de passageiros onde 
será implantado o plano de 
reestruturação.

Para viabilizar o proje-
to, o Estado está ultimando 
com a Agência Francesa de 
Desenvolvimento (FND) a 
implantação de dois corre-
dores: o de Cruz das Armas 
e o Pedro II e construir três 
terminais: o Terminal Me-
tropolitano, no Varadouro, 
o Cruz das Armas e o Pe-
dro II. A ação vai atender 
65% da população de João 
Pessoa, que reside em 35 
bairros.

A Carta Consulta foi 
submetida à Comissão de 
Financiamentos Externos 
(Confiex), do Ministério da 
Economia, e aguarda o ‘ok’ 
do Governo Federal, órgão 
garantidor, e a partir disso 
iniciar as negociações jun-
to a AFD, para assinatura 
do empréstimo.

O projeto de reestrutu-
ração conta com o Bus Ra-
pid Service (BRS) ou servi-
ço rápido por ônibus conta 
com faixas preferenciais de 
ônibus, racionalização das 
linhas, escalonamento dos 
pontos de parada, instala-
ção de novos abrigos com 
informação digital em tem-
po real, fiscalização eletrô-
nica e sistema de informa-
ção ao usuário.

 A iniciativa trará bene-
fícios para a mobilidade da 
população do município 

logo após sua implementa-
ção, como redução do tempo 
de viagem, aumento da ve-
locidade de circulação dos 
ônibus nestes corredores, 

mais integração de modais 
nos terminais de integração 
construídos, com maior aces-
sibilidade e segurança para a 
população.

Prefeitura de JP e Governo do Estado 
aceleram processo do BRS na cidade

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) recomen-
dou ao prefeito de Malta, 
no Sertão do Estado, que 
não homologue o concur-
so público aberto pelo edi-
tal 1/2022 e que decrete a 
suspensão do certame pelo 
prazo de 90 dias, publican-
do o ato no Diário Oficial e 
nas páginas virtuais do con-
curso da prefeitura e da Fa-
cet, empresa responsável 
pela realização do concurso.

As medidas foram reco-
mendadas pelo 4° promotor 
de Justiça de Patos, Carlos 
Davi Lopes Correia Lima, 
que atua na defesa do patri-
mônio público e fundações, 
e integram a notícia de fato 
001.2022.043019, instaurada 
para apurar eventuais irre-
gularidades denunciadas 
por candidatos ao MPPB.

Segundo o promotor de 
Justiça, o concurso promo-
vido pela Prefeitura de Mal-
ta tem como objetivo o pro-
vimento de diversos cargos 
e os problemas apontados 
por alguns candidatos fo-
ram: ausência de resposta 
a recurso interposto; falha 
na publicação da listagem 
geral provisória, com omis-
são de diversos aprovados e 
possíveis vínculos políticos 
e familiares de alguns apro-
vados nas primeiras coloca-
ções do certame.

Ele explicou que a reco-
mendação foi expedida em 
razão da necessidade de se 
apurar, com profundidade, 
as irregularidades elenca-
das, “evitando máculas no 
ingresso de novos servido-
res públicos nos quadros da 
administração pública de 

Malta”. “A homologação do 
resultado final do concurso, 
antes da verificação das ir-
regularidades, aumentaria 
a expectativa de nomeação 
dos candidatos constantes 
da lista geral”, disse.

O representante do 
MPPB destacou o artigo 37 
da Constituição Federal, o 
qual diz que a administra-
ção pública deve proceder 
observando os princípios 
da moralidade, impessoali-
dade, publicidade, legalida-
de e eficiência, sob pena de 
prática de ato de improbida-
de administrativa. Também 
argumentou que o concur-
so público deve observar os 
princípios da moralidade e 
isonomia, garantindo que 
a seleção dos concorrentes 
ocorra de forma transpa-
rente e justa.

MPPB recomenda à Prefeitura de 
Malta que não homologue concurso

prazo de 90 dias

Em sessão virtual, o Ple-
no do Tribunal de Justiça da 
Paraíba julgou procedente 
a Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade nº 0806669-
13.2021.8.15.0000, declaran-
do a inconstitucionalidade 
das Leis Municipais de Ita-
tuba de  nºs. 376/13, 404/15, 
433/16 e 451/17, que instituí-
ram cargos em comissão em 
desacordo com os preceitos 
dos artigos 10 e 30, inciso II, 
VII e XXV, da Constituição 
do Estado da Paraíba. A re-
latoria do processo foi da 
desembargadora Maria de 
Fátima Moraes Bezerra Ca-
valcanti Maranhão.

“Como se vê, o Municí-
pio de Itatuba editou legis-
lação que abordou de forma 
genérica a previsão de cria-
ção dos cargos de secretário 
adjunto de saúde, diretor e 

assessor de apoio à Saúde, 
sem especificar as atribui-
ções de cada cargo”, afir-
mou a relatora em seu voto, 
acrescentando que a inves-
tidura em cargo ou admis-
são em emprego da Admi-
nistração Pública, em regra, 
depende de concurso públi-
co. “Excepcionalmente, ad-
mite-se nomeação para os 
cargos em comissão e de 
confiança, desde que em 
atribuições de direção, che-
fia e assessoramento, guar-
dem relação de confiança 
entre nomeante e nomea-
do”, pontuou.

De acordo com a rela-
tora, para que seja reves-
tida de constitucionalida-
de, a criação de cargos de 
natureza comissionada re-
quer expresso elenco de 
suas atribuições, dos quais 

seja possível visualizar o 
exercício de função de che-
fia, direção ou assessora-
mento, não servindo para o 
respectivo enquadramento 
a mera indicação do nome  
do cargo. 

“Diante desse contexto, 
entendo não se adequarem 
às hipóteses constitucionais 
autorizadoras à forma de 
provimento comissionada 
os cargos (à exceção daque-
le de secretário municipal 
adjunto) criados pelas Leis 
Municipais de Itatuba de  
nºs. 376/13, 404/15, 433/16 e 
451/17, tendo em vista que 
não existe a mínima des-
crição legal das respectivas 
atribuições, não servindo à 
observância constitucional 
a mera indicação da nomen-
clatura”, destacou a desem-
bargadora.

Leis do Município de Itatuba são 
declaradas inconstitucionais

pleno decide

Ação vai atender 65% da população de João Pessoa, em 35 bairros

Foto: Marcos Russo

Foto: Ortilo Antônio
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Tribunal Superior Eleitoral foi alertado sobre os riscos por grupo técnico que se dedica à segurança da informação

Hackers ameaçam sistema eleitoral
possível ataque

Vinícius Valfré 

Agência Estado

Alertado por grupo técni-
co que se dedica à seguran-
ça da informação, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) tra-
balha com a possibilidade de 
sofrer ataques hackers às vés-
peras das eleições de outubro. 
Diante do cenário global de 
“recrudescimento das amea-
ças”, a Corte Eleitoral vem im-
plementando medidas para 
proteger o sistema eleitoral 
em Brasília e também nos Tri-
bunais Regionais.

Segundo relatório interno 
ao qual o Estadão teve acesso, 
o TSE não descarta ser alvo de 
um ataque como o que para-
lisou o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) por uma semana 
em novembro de 2020. A Cor-
te foi alvo de “ransomware”, 
um sofisticado crime ciber-
nético que sequestra dados e 
só os devolve mediante paga-
mento de resgate. Servidores 
e ministros ficaram impossi-
bilitados de acessar arquivos 
e e-mails. O andamento de 
milhares de processos ficou 
prejudicado.

“Pensemos num ataque 
de ransomware, às véspe-
ras do pleito de 2022, em que 
todos os computadores da 
Justiça Eleitoral amanhe-
çam criptografados, apre-
sentando uma mensagem 
em sua tela de pedido de res-
gate para a liberação de seus 
conteúdos. São situações ex-
tremas, mas perfeitamente 
possíveis de ocorrer, caso os 
adequados controles não se-
jam implementados, não ape-
nas no TSE, mas em todos os 
Tribunais Regionais”, avisa 
o relatório interno de 2021.

Os técnicos alertaram ain-
da para a necessidade de de-
belar riscos de vazamento em 
massa do cadastro eleitoral, 
de manipulação do sistema 
de óbitos e direitos políticos 
para incluir candidatos inap-

tos e de acesso a dados restri-
tos para venda ilegal no mer-
cado paralelo.

“Ocorrências como essas 
colocariam em xeque todo o 
sistema eleitoral e até mes-
mo a estabilidade do regime 
democrático de direito, cata-
lisando as forças contrárias 
aos princípios democráticos 
que existem em nossa socie-
dade”, diz o documento ela-
borado por nove técnicos do 
TSE e de Tribunais Eleitorais 
nos estados.

Diretor executivo do Inter-
netLab, um centro indepen-
dente de pesquisa da internet, 
Francisco Brito Cruz afirmou 
que o mapeamento de amea-
ças pelo TSE é positivo e que 
incidentes de cibersegurança 
não devem ser tratados com 
politização. “Seria um escân-
dalo se o TSE não tivesse um 
planejamento, não investisse 
nessa área. Olhando a estru-
tura da administração públi-
ca brasileira, o tribunal é um 
dos que mais travam discus-
sões sobre cibersegurança”, 
disse. “O TSE caminha sob o 
fio da navalha. Sabemos que 
essas tentativas de enviesar a 
questão tem um efeito como 
propaganda política.”

Foto: Antonio Augusto/TSE
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O TSE autorizou 
a imprensa a 
acompanhar 
parte do 
processo por 
cerca de uma 
hora, do lado 
de fora da sala 
destinada à 
abertura do 
código-fonte

Nove oficiais da ativa do Exército, Marinha e Aeronáutica participaram do 1º dia de inspeção de códigos-fonte na sede do TSE 

Militares das Forças Ar-
madas começaram ontem a 
inspecionar os códigos-fon-
te dos sistemas da urna ele-
trônica. O trabalho deve du-
rar 10 dias. Nove oficiais da 
ativa do Exército, Marinha 
e Aeronáutica participaram 
do primeiro dia de ativida-
des na sede do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).

O TSE autorizou a im-
prensa a acompanhar par-
te do processo por cerca de 
uma hora, do lado de fora 
da sala destinada à abertu-
ra do código-fonte. Os mili-
tares ficaram instalados na 
sala multiuso, no subsolo da 
Corte, onde todas as entida-
des fiscalizadoras podem 
ter acesso às informações, 
há pelo menos dez meses. 
Sem fardas, cada um tinha 
um computador do próprio 
TSE à disposição para fazer 
a inspeção visual das linhas 
de programação com ins-

trução para funcionamento 
dos softwares.

Conforme dados do TSE, 
os militares poderão anali-
sar cerca de 17 milhões de 
linhas, escritas em lingua-
gem de programação, que 
são parte dos softwares do 
ecossistema da urna eletrô-
nica. Inicialmente, os mili-
tares pediram prazo para 
averiguar o sistema eletrô-
nico até 12 de agosto. Os dez 
dias superam o período soli-
citado por outras entidades 
públicas e privadas.

A Controladoria-Geral 
da União levou cinco dias 
para realizar o mesmo exa-
me em janeiro, enquanto 
a Polícia Federal vai averi-
guar os códigos pelo mes-
mo tempo, no fim de agosto. 
O Ministério Público Fede-
ral, a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul e o Se-
nado Federal usaram três 
dias cada.

A consulta aos códigos 
é parte do trabalho de fis-
calização das eleições, de-

senvolvido pela primeira 
vez pelas Forças Armadas 
neste ano, a convite da Jus-
tiça Eleitoral. Os militares 
dizem que pretendem cola-
borar com o aperfeiçoamen-
to do sistema eletrônico de 
votação e que não agem com 
viés político.

Superior hierárquico das 
Forças Armadas, o presi-
dente Jair Bolsonaro tem fei-
to ataques às urnas eletrôni-
cas. O presidente também 
alega que eleições anteriores 
foram fraudadas, algo já in-
vestigado e jamais compro-
vado, inclusive pela Polícia 
Federal. Ele pressiona o TSE 
a adotar mudanças de pro-
cedimento sugeridas pelos 
militares, como alterações 
nos moldes dos testes de se-
gurança das urnas.

A inspeção dos militares 
iniciada ontem foi acompa-
nhada presencialmente por 
servidores da Justiça Eleito-
ral, com os quais os milita-
res se reuniram pela manhã 
para apresentação das fer-

ramentas disponíveis, en-
tre eles o juiz auxiliar San-
dro Nunes Vieira. “Nosso 
objetivo é conhecer o siste-
ma e estamos focando em 
algumas partes, no que foi 
pedido”, disse o coronel do 
Exército Marcelo Nogueira 
de Sousa, chefe da Equipe 
das Forças Armadas de Fis-
calização do Sistema Ele-
trônico de Votação, indica-
da pelo ministro da Defesa.

Forças Armadas inspecionam códigos-fonte 
Felipe Frazão 

Agência Estado

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ministro Luiz Fux, voltou 
ontem a afirmar que a dis-
seminação de informações 
sabidamente falsas duran-
te o período eleitoral é uma 
ameaça ao sistema democrá-
tico. Para ele, o Brasil possui 
instrumentos para combater 
“frontalmente” esse risco.

“As informações falsas, 
hoje cognominadas fake 
news, são aquelas infor-
mações que não têm fun-
do de veracidade e atingem 
de forma frontal a candida-
tura de outro concorrente, 
causando-lhe danos irre-
paráveis”, disse Fux duran-

te seminário sobre o tema 
realizado na sede do Supre-
mo, em Brasília.

Há no país arcabouço 
jurídico que permite a res-
ponsabilização nas esfe-
ras cível, criminal e eleito-
ral, frisou Fux. “O Brasil é 
um país que, velando pela 
sua democracia, do gover-
no pelo povo e para o povo, 
coíbe frontalmente as fake 
news”, completou o presi-
dente do Supremo.

Fux afirmou haver a ne-
cessidade de uma “lisura 
informacional” e que “o ci-
dadão precisa ser bem in-
formado antes de exteriori-
zar a sua opinião em relação 
a quem ele prefere que o re-
presente”.

O ministro do STF, Luís 
Roberto Barroso, em sua fala 
disse haver “um momento 
delicado na democracia”, e 
que o populismo autoritá-
rio busca se valer de “desin-
formação, ódio ofensa e teo-
rias conspiratórias”.

Os ministros do Supremo 
participaram do Seminário 
Fake News e Liberdade de 
Expressão, organizado em 
parceria com a Embaixada 
da Alemanha, com palestra 
de Sibylle Kessal-Wulf, juí-
za do Tribunal Constitucio-
nal alemão. O ministro Luís 
Felipe Salomão, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), e o 
embaixador da Alemanha 
no Brasil, Heiko Thoms, tam-
bém participaram.

Fux diz que notícias falsas causam danos
pRopaGaÇÃo De  fake news

Agência Brasil

Combate
O presidente do 

Supremo Tribunal 
Federal, Luiz Fux, 

afirmou que  o Brasil 
possui instrumentos 

para combater 
“frontalmente” 

esse risco

Medidas
O TSE  vem 

implementando 
medidas para proteger 
dos hackers o sistema 
eleitoral em Brasília e 
também nos Tribunais 

Regionais de 
todo o  país

Uma das metas do TSE é 
preservar a credibilidade do 
sistema, considerado um dos 
mais seguros do mundo. Mes-
mo com ataques malsucedi-
dos ou menos complexos, toda 
a segurança do pleito pode 
ser comprometida a partir da 
atuação coordenada de ato-
res políticos. O presidente Jair 
Bolsonaro (PL) tem atuado 
para minar a credibilidade 
das urnas eletrônicas, mesmo 
tendo sido eleito por meio de-
las em 2018.

Na disputa eleitoral de 
2020, os ataques cibernéticos 
detectados não afetaram os 
sistemas de apuração de votos, 
mas o fato ajudou a alimentar 
teorias conspiratórias. A ação, 
segundo apuração da equipe 
técnica do tribunal, usou dis-
positivos do Brasil, dos Es-
tados Unidos e da Nova Ze-
lândia. Apenas dados antigos 
foram expostos. Mesmo as-
sim, bolsonaristas aproveita-
ram para lançar dúvidas sobre 

urnas eletrônicas e defender o 
voto impresso.

Com a popularização do 
5G e das transações financei-
ras eletrônicas, crimes virtuais 
viraram um problema glo-
bal. Empresas como Embraer 
e Apple também já sofreram 
prejuízos. O cenário mundial 
fez crescer a preocupação ci-
bernética em todo o Judiciário. 
Na Justiça Eleitoral, ameaças 
efetivas e concretas não foram 
detectadas até o momento, se-
gundo o Estadão apurou.

O relatório menciona a 
“necessidade de readequa-
ção” para contar com uma “es-
trutura mínima para ações 
preventivas e reativas com-
patíveis com os riscos” nas 
eleições de 2022. O documen-
to recomenda a definição, para 
cada Tribunal Regional, de 
número de técnicos atuando 
diretamente na segurança da 
informação, revisão de pro-
cessos de trabalho e realoca-
ção de servidores. 

TSE age para preservar 
credibilidade do sistema
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Estado realizou primeira consulta popular sobre o assunto após decisão da Suprema Corte norte-americana

Kansas ratifica o direito ao aborto
nos estados unidos

Agência Estado

O Kansas votou na últi-
ma terça-feira a favor da ma-
nutenção do direito ao aborto 
na primeira consulta popu-
lar sobre o assunto desde que 
a Suprema Corte dos Estados 
Unidos derrubou a decisão do 
caso Roe versus Wade, em vi-
gor havia quase 50 anos, que 
garantia em nível federal o di-
reito das mulheres decidirem 
sobre a interrupção voluntária 
da gravidez.

De acordo com projeções 
da mídia norte-americana, 
com 90% dos votos apurados, 
mais de 60% dos eleitores vo-
tou contra a alteração da Cons-
tituição estadual para restrin-
gir o direito ao aborto.

No Twitter, o presidente 
Joe Biden afirmou que o re-
sultado representa uma am-
pliação aos cuidados de saú-
de reprodutiva. “É uma vitória 
importante para o Kansas, 
mas também para todos os 
americanos que acreditam 
que as mulheres devem po-
der tomar suas próprias deci-
sões de saúde sem interferên-
cia do governo”, escreveu.

O Kansas foi o primeiro re-
ferendo realizado por um Es-
tado americano após a decisão 
da Supremo Corte de anular a 
decisão Roe versus Wade, caso 
célebre de 1973 que garantiu o 
direito constitucional ao abor-
to até a 22ª e 24ª semanas de 
gestação. Por isso, a votação 
é vista como um grande tes-
te para o direito ao aborto em 
todo o país, já que legislatu-
ras dominadas por republica-
nos correm para impor proibi-
ções estritas ao procedimento.

Historicamente 
O Kansas tem uma gran-

de tradição republicana, par-
tido que controla os gabinetes 
do procurador-geral, secretá-
rio de Estado e ambas as casas 
do legislativo estadual. Além 
disso, o partido do ex-presi-
dente Donald Trump também 
costuma ser preferência nas 
eleições presidenciais. Nas úl-

timas eleições, por exemplo, 
Trump recebeu 56% dos votos.

Repercussão pós-votação
O referendo foi duramen-

te criticado por organizações 
civis, que denunciaram que o 
texto da questão não era sufi-
cientemente claro, numa ten-
tativa de “desinformar e con-
fundir por parte daqueles que 
se opõem ao aborto”.

Algumas horas antes do 
pleito no Kansas, o procu-
rador-geral dos EUA, Mer-
rick Garland, anunciou um 
processo contra o Estado de 
Idaho, por considerar uma lei 
contra o aborto que entraria 
em vigor em 25 de agosto “cri-
minaliza médicos” e os im-
pede de praticar livremente 
as interrupções da gravidez 
quando a saúde da mulher 
está em risco.

O processo aponta que há 
violação da Lei do Trabalho 
Federal e Tratamento Médico 
de Emergência, que protege 
os médicos que realizam in-
tervenções quando o aborto é 
“o tratamento médico necessá-
rio para estabilizar a condição 
de emergência de um pacien-
te”. Segundo o entendimento 
da Procuradoria, a legislação 
estadual impõe aos médicos 
o ônus de provar em juízo que 
não são criminalmente res-
ponsáveis. Esta é a primei-
ra ação do Departamento de 
Justiça contra o Estado desde 
a decisão da Suprema Corte, 
e não será a única, segundo o 
próprio Garland explicou em 
uma entrevista coletiva.

Apoio
O presidente Joe Biden 
afirmou que o resultado 

representa uma 
ampliação aos cuidados 

de saúde reprodutiva

Equipes do Serviço Nacio-
nal de Geologia e Mineração 
do Chile (Sernageomin) tra-
çaram um perímetro de segu-
rança de 100 metros em torno 
da cratera que surgiu repen-
tinamente na comunidade de 
Tierra Amarilla, no deserto 
do Atacama, anunciou o ór-
gão na última terça-feira. Es-
pecialistas e autoridades lo-
cais trabalham em conjunto 
da região para determinar a 
causa e os riscos à segurança 
dos moradores da comunida-
de, localizada a cerca de 600 
metros do local em que a cra-
tera se abriu.

A cratera foi identificada 
no último sábado por um mo-
rador da região, segundo de-
claração do prefeito Cristóbal 

Zúñiga ao jornal espanhol El 
Mundo. Uma medição ini-
cial apontou que o diâmetro 
do buraco tinha aproximada-
mente 25 metros, mas novas 
medições realizadas na se-
gunda-feira apontaram que 
a cratera continuou a cres-
cer, atingindo 32 metros de 
diâmetro e 64 metros de pro-
fundidade.

De acordo com Zúñiga, 
foi possível ouvir os desli-
zamentos de terra que pro-
vocaram o alargamento da 
cratera de perto do local nos 
últimos dias.

Os especialistas do servi-
ço geológico chileno chega-
ram à região na segunda-fei-
ra para levantar informações 
para um relatório técnico que 
deverá explicar o que provo-
cou o surgimento da cratera e 
possíveis riscos. 

Perímetro de segurança é 
criado ao redor de cratera

no chile

O primeiro-ministro pe-
ruano, Aníbal Torres, anun-
ciou ontem sua renúncia “por 
motivos pessoais” e colocou 
seu cargo à disposição do pre-
sidente do país, Pedro Cas-
tillo. Em uma carta ao presi-
dente publicada em sua conta 
no Twitter, Torres disse que 
se aposentava do cargo de-
pois de ter servido ao lado de 
Castillo, “particularmente às 

pessoas mais negligenciadas 
e esquecidas”. Pouco depois, 
entrou no palácio presiden-
cial para se encontrar com o 
chefe de Estado, mas não deu 
declarações à imprensa.

O presidente, que respon-
de por cinco investigações ju-
diciais, também não se pro-
nunciou. De acordo com a 
lei, o presidente pode aceitar 
ou rejeitar a renúncia. O ain-

da primeiro-ministro indicou 
que voltará às salas de aula da 
universidade para retomar “o 
que mais sentia falta: a pes-
quisa jurídica”. 

Em seus seis meses de go-
verno Torres criticou a im-
prensa, especialmente a da 
capital. Ele também disse que 
aqueles que acusam o presi-
dente são “os verdadeiros la-
drões que roubaram bilhões 

de soles do Peru”, apontan-
do para empresários da cons-
trução local investigados pela 
promotoria por pagamento 
de propina por vários anos.

Torres é o quarto primei-
ro-ministro de Castillo e as-
sumiu o cargo em fevereiro. 
Anteriormente, foi ministro 
da Justiça desde o início da 
gestão do presidente, iniciada 
em 28 de julho de 2021.

Primeiro-ministro renuncia ao cargo 
no peru

A China não pode im-
pedir que líderes mundiais 
viajem para Taiwan, disse a 
presidente da Câmara dos 
Deputados dos Estados Uni-
dos, Nancy Pelosi, ontem, 
após concluir uma visita à 
ilha autogovernada.

“Infelizmente, Taiwan 
foi impedida de participar 
de reuniões globais, mais re-
centemente da Organização 
Mundial da Saúde, por causa 
de objeções do Partido Comu-
nista Chinês”, disse Pelosi em 
comunicado. “Embora pos-
sam impedir Taiwan de en-
viar seus líderes a fóruns glo-
bais, não podem impedir que 

líderes mundiais, ou qual-
quer pessoa, viajem a Taiwan 
para homenagear sua flores-
cente democracia, destacar 
seus muitos sucessos e rea-
firmar nosso compromisso 
com a colaboração contínua.” 

A China demonstrou sua 
indignação com a visita de 
mais alto nível dos EUA à 
ilha em 25 anos, com uma 
explosão de atividade militar 
nas águas circundantes, con-
vocando o embaixador dos 
EUA em Pequim e interrom-
pendo várias importações 
agrícolas de Taiwan.

Alguns dos exercícios 
militares planejados da Chi-
na teriam ocorrido dentro 
do território aéreo e maríti-
mo de 12 milhas náuticas de 

China não pode impedir que os líderes 
mundiais viajem para Taiwan, diz Pelosi

presidente da câmara dos deputados dos eua
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A China 
demonstrou 
sua 
indignação 
com a visita 
de mais alto 
nível dos EUA 
à ilha em 
25 anos

Nancy Pelosi se encontrou com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, sob protestos da China

Agência Brasil “Nossa delegação 
veio a Taiwan 
para deixar 
inequivocamente 
claro que não 
abandonaremos 
Taiwan

Nancy Pelosi

Taiwan, de acordo com o Mi-
nistério da Defesa de Taiwan, 
um movimento sem prece-
dentes que uma autoridade 
graduada de defesa descre-
veu a repórteres como “equi-
valente a um bloqueio maríti-
mo e aéreo de Taiwan”.

Pelosi chegou com uma 
delegação do Congresso dos 
EUA em sua visita não anun-
ciada, desafiando as repeti-
das advertências da China, 
no que ela disse que mostra 
o compromisso inabalável 
dos EUA com a democracia 
de Taiwan. “Nossa delega-
ção veio a Taiwan para deixar 
inequivocamente claro que 
não abandonaremos Taiwan”, 
disse Pelosi à presidente de 
Taiwan, Tsai Ing-wen.

Foto: Fotos Públicas

Agência Estado
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A gestão da mudança no ambiente das novas 
economias é um estado permanente de 
evolução. O cenário dos negócios é instável 

e a previsão do futuro é um exercício diário, de 
decisões mais rápidas, de adaptações contínuas 
e senso de muita colaboração. O planejamento 
estratégico nem sempre funciona para a gestão 
atual dos negócios.

Mais importante que isso é o equilíbrio entre as 
competências de quem realiza e quem se relaciona 
com o mercado. A competência relacional tende 
a predominar nos tempos atuais, entretanto, pela 
falta da competência realizadora, as equipes 
deixam de entregar os resultados prometidos. 
Será que a sua empresa tem os colaboradores 
preparados e equilibrados para inovar e ao mesmo 
tempo ampliar relacionamentos?

Ainda sobre o ambiente de negócios, a 
constante agenda de reuniões nas empresas 
tornou-se uma atividade que, nos tempos atuais, 
não tem contribuído para os resultados desejados. 
É quase sempre uma estratégia com o objetivo de 
dividir responsabilidades e não assumir riscos, 
quando deveria ser mais importante, encontros 
diferentes para trocar ideias, melhorar a tomada de 
decisões, visualizar as oportunidades, incentivar a 
criatividade e a colaboração.

Quanto mais a gestão se torna desnecessária, 
mais os colaboradores internos ganham autonomia, 
evoluem e crescem como líderes de negócios. 
As empresas precisam de mais líderes, daquele 
profissional que bota a mão na massa, que faz 
junto com os colegas e que tem mente aberta para 
absorver novos conhecimentos. O profissional que 
está sempre atualizado e busca novas fontes de 
inspiração, tem proatividade e faz entrega sempre 
mais do que aquilo que é esperado.

Diante dos fenômenos transitórios e das 
mudanças constantes, tão comuns nos novos 
tempos, torna-se prioridade a presença e a 
experiência do líder para enfrentar as mudanças ou 
uma crise de modelo de negócios tradicionais. Se 
continuarmos agindo como no passado, corremos 
o risco de não sobrevivermos, porque a gestão dos 
negócios no presente e no futuro vai se alterando 
conforme as circunstâncias.

O medo pode trazer as piores consequências 
para as decisões corporativas, mas também pode 
ser uma força propulsora que move as empresas. 
A coragem faz as pessoas tomarem decisões mais 
conscientes e menos imediatistas. É fundamental 
resolver as pendências do presente com foco nas 
tendências do futuro.

Muito importante para os líderes de negócios 
e empreendedores estar em rede, em um sistema 
colaborativo que permita a soma de conhecimentos 
multidisciplinares no desenvolvimento de 
projetos e ações de autoria coletiva. Os sistemas 
colaborativos organizam as contribuições criativas 
e catalisam os novos modelos de negócios e 
inovações de produtos e serviços.

Inovação é sair do lugar comum, pensar e 
fazer de uma forma diferente. É a capacidade de 
ousar, não aceitar a mesmice, mas acompanhar os 
hábitos, atitudes e preferências dos consumidores. 
A inovação se adequa tanto aos períodos de crise, 
quanto aos tempos de intensas alterações do 
cenário competitivo atual. Faz parte da inovação 
não apenas atender bem o cliente, mas surpreendê-
lo, ir além do que é esperado, com um tratamento 
individual e personalizado.

Muitas organizações estão passando por crise 
de identidade e de objetivo pela necessidade de se 
ajustar aos novos tempos. A liderança de executivos 
de carreira no comando das empresas muitas vezes 
gera uma inversão de valores, que comprometem 
os interesses da própria empresa e estimulam a 
individualidade de interesses. 

Nos tempos atuais, as empresas necessitam de 
um novo perfil de líderes que sejam profissionais 
de negócios, que pensem e tomem decisões 
dentro das novas economias, que transformem 
os problemas em verdadeiras fontes de inovação 
dos negócios. A experiência e a ousadia são as 
características mais valorizadas nas organizações 
e quando somadas ao conhecimento e a 
experiência de profissionais que estão sempre na 
vanguarda, é o que importa. 

Nesse instante em que você lê esse artigo, 
empresas do mundo inteiro podem estar discutindo 
as melhores alternativas para o seu mercado. E 
você, também está investindo nessa capacidade de 
interagir com o ambiente das novas economias no 
mercado atual?

Economia 
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No próximo dia 16 de agos-
to, 5.625 taxistas da Paraíba de-
vem receber o auxílio do Go-
verno Federal para compensar 
os efeitos do aumento no pre-
ço dos combustíveis, de acor-
do com dados do Sindicato dos 
Taxistas da Paraíba (Sindta-
xi-PB). Conforme o Ministé-
rio do Trabalho e Previdência, 
no estado, 101 prefeituras pa-
raibanas enviaram os dados 
para o pagamento do Benefício 
Emergencial aos Motoristas de 
Táxis (BEM Taxista). Os muni-
cípios que perderam o prazo, 
encerrado no último dia 31, po-
derão cadastrar os motoristas 
a partir de amanhã. 

O sistema fechou ontem 
e hoje para a análise e cru-
zamento dos dados pela Da-
taprev. No Brasil, 301.505 ta-
xistas estão na expectativa de 
recebimento do BEM Taxis-
ta. Conforme o Ministério do 
Trabalho e Previdência, 3.119 
prefeituras enviaram os da-
dos dos profissionais.

O pagamento dos meses 
de julho e agosto, será feito no 
próximo dia 16, no valor de 
R$ 1 mil, cada. Para o presi-
dente do Sindtaxi-PB, Wellin-
gton Bosisio, o auxílio vai be-
neficiar os permissionários 
(proprietários de alvará para 
prestação do serviço cadas-
trado nas prefeituras em vigor 
no dia 31 de maio de 2022) e os 
motoristas auxiliares (não per-
missionários) cadastrados nas 
prefeituras. Quem não tiver o 
cadastro, não receberá. Para 
ter acesso ao auxílio, é preciso 
ter Carteira Nacional de Habi-
litação válida.

Dados para pagamento foram enviados por 101 prefeituras paraibanas 

Mais de cinco mil taxistas 
do estado receberão auxílio

benefício emergencial

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Apresentar aos empreen-
dedores as tendências e ino-
vações do mercado da bele-
za, incentivando a aquisição 
de novos conhecimentos e a 
geração de novas oportuni-
dades de negócio. Essa é a 
proposta da Campina Hair 
– Feira da Beleza de Campi-
na Grande, que está de vol-
ta ao calendário de eventos 
da cidade, após um período 
de interrupção por conta da 
pandemia do coronavírus. 
Promovida pelo Sebrae/PB, 
a edição de 2022 do evento 
vai ocorrer no mês de setem-
bro, com exposição e capaci-
tação para os empreendedo-
res do setor. 

De acordo com a analis-
ta técnica do Sebrae/PB, Ka-
mila Azevedo, a Campina 
Hair será realizada nos dias 
11 e 12 de setembro, na sede 

da Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba (Fiep). 
Além de capacitações sobre 
temas relacionados aos di-
versos segmentos da bele-
za, o evento também contará 
com uma feira de exposi-
ções, onde o público vai po-
der conferir uma série de 
produtos e serviços apresen-
tados por marcas e empresas 
locais e nacionais.  

Ainda conforme a ana-
lista do Sebrae, as empresas 
e marcas interessadas em 
participar do evento na con-
dição de expositoras já po-
dem entrar em contato com 
a organização da Campi-
na Hair para adquirir os es-
tandes. Ao todo, estão sendo 
disponibilizados 66 espaços 
no layout do evento, que será 
aberto ao público das 13h às 
20h. Os interessados podem 

entrar em contato com os or-
ganizadores por meio do te-
lefone (83) 98899-9392.

Inscrição
Os empresários e pro-

fissionais da beleza que 
pretendem visitar o even-
to já podem realizar a ins-
crição por meio do ende-
reço https://www.sympla.
com.br/fe i ra- ca mpi n a
-hair--2022__1665623. Para 
os empreendedores que pos-
suem CNPJ, a entrada na 
Campina Hair será solidá-
ria, com a doação de um qui-
lo de alimento não perecível. 
Já os demais interessados 
podem efetuar a inscrição 
como pessoa física. 

“Toda essa cadeia produ-
tiva do setor da beleza terá 
a oportunidade de acesso a 
mercado, de capacitações e 

de troca de experiências du-
rante os dois dias de evento. 
Na Campina Hair, teremos 
também as novas e melho-
res tendências do mercado 
apresentadas pelos expo-
sitores que participarão do 
evento”, acrescentou a ana-
lista do Sebrae. 

Sebrae 50+50 
Em 2022, o Sebrae cele-

bra 50 anos de existência, 
com atividades em torno do 
tema “Criar o futuro é fazer 
história”. Denominado Pro-
jeto Sebrae 50+50, a iniciati-
va enfatiza os três pilares de 
atuação da instituição: pro-
mover a cultura empreende-
dora, aprimorar a gestão em-
presarial e desenvolver um 
ambiente de negócios sau-
dável e inovador para os pe-
quenos negócios no Brasil. 

Sebrae Paraíba promove evento voltado ao 
mercado da beleza durante mês de setembro

campina Hair

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,02%
R$ 5,278

0,40%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Junho/2022              0,67
Maio/2022              0,47
Abril/2022              1,06
Março/2022            1,62
Fevereiro/2022        1,01

Euro  Comercial

+0,04%
R$ 5,369

Libra  Esterlina

-0,20%
R$ 6,411

Ibovespa

103.774 pts

Selic

Fixado em 3 de 
agosto de 2022

13,75%

“O valor vai ajudar o taxis-
ta, após as sucessivas altas dos 
combustíveis. No nosso caso, a 
grande maioria roda com ga-
solina. Como tem havido algu-
mas reduções de valores des-
de julho, teremos um impacto 
mais positivo com a medida, 
que é um paliativo até o final 
do ano”, avalia o sindicalista.

Ele afirma que o envio dos 
dados pelas prefeituras não ga-
rante o acesso ao auxílio. “Te-
mos 1.240 taxistas cadastrados 
em João Pessoa, mas só 1.213 fo-
ram aprovados, por exemplo”, 
ressalta Wellington Bosisio. A 
análise dos dados enviados pe-
los municípios é feita pela Da-
taprev, que verifica os critérios 
estabelecidos para identificar 
os profissionais elegíveis para 
receber o benefício. 

O pedido pode ser negado 
em diversas situações, como 
pendência do CPF junto à Re-
ceita Federal do Brasil, em 
situação suspensa, cancela-
da, nula, ou de titular faleci-
do. Outro impedimento é o 
fato de motorista ter seu CPF 
vinculado como instituidor, 
à concessão de pensão por 
morte de qualquer natureza 
ou do auxílio-reclusão. Tam-
bém não receberá o benefício 
o motorista que seja titular 

de benefício por incapacida-
de permanente para o traba-
lho ou com indicativo de óbi-
to no Sistema de Controle de 
Óbitos ou no Sistema Nacio-
nal de Informações de Regis-
tro Civil. O BEM Taxista não 
será pago cumulativamente 
com o auxílio caminhoneiro.

Mais cadastramentos
O sistema do Dataprev es-

tará aberto de amanhã até o 
próximo dia 15 para que as 
prefeituras enviem as informa-
ções dos taxistas. Wellington 
Bosisio acredita que a maioria 
dos taxistas já está contempla-
da nos 101 municípios paraiba-
nos, considerando que em mui-
tas cidades não há táxis. 

O pagamento para todos 
será feito por meio de poupan-
ça social digital, até dezem-
bro, ainda sem datas defini-
das para os meses de setembro 
em diante.
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Pedido pode 
ser negado 
em diversas 
situações, 
como em caso 
de pendência 
do CPF junto 
à Receita 
Federal 
do Brasil

Profissionais que tiverem o cadastro aprovado pela Dataprev receberão R$ 1 mil cada
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Por unanimidade, o Copom elevou, ontem, a taxa básica de juros, numa decisão já esperada pelo mercado financeiro 

Selic volta a subir e alcança 13,75%
maior desde 2017

Wellton Máximo 

Agência Brasil

 Em meio aos impactos da 
guerra na Ucrânia e de uma 
possível recessão nos Estados 
Unidos - com impactos sobre 
a economia global -, o Ban-
co Central (BC) continuou a 
apertar os cintos na política 
monetária. Por unanimidade, 
o Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) elevou a taxa Se-
lic, juros básicos da economia, 
de 13,25% para 13,75% ao ano. 
A decisão era esperada pelos 
analistas financeiros.

A taxa está no maior nível 
desde janeiro de 2017, quan-
do também estava em 13,75% 
ao ano. Esse foi o 12o reajuste 

consecutivo na taxa Selic. O 
BC manteve o ritmo do aper-
to monetário. Assim como na 
última reunião, a taxa foi ele-
vada em 0,5 ponto.

De março a junho do ano 
passado, o Copom tinha ele-
vado a taxa em 0,75 ponto per-
centual em cada encontro. No 
início de agosto, o BC passou a 
aumentar a Selic em um ponto 
a cada reunião. Com a alta da 
inflação e o agravamento das 
tensões no mercado financei-
ro, a Selic foi elevada em 1,5 
ponto de dezembro do ano 
passado até maio deste ano.

Com a decisão de ontem, 
a Selic continua num 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 ju-
ros básicos da economia até 
que a taxa chegasse a 6,5% ao 
ano, em março de 2018. A Se-
lic voltou a ser reduzida em 
agosto de 2019 até alcançar 
2% ao ano em agosto de 2020, 
influenciada pela contração 
econômica gerada pela pan-
demia de Covid-19. Esse era 
o menor nível da série histó-
rica iniciada em 1986.

Crise econômica
A Selic é o principal instru-

mento do Banco Central para 
manter sob controle a inflação 
oficial, medida pelo Índice Na-

cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Em junho, 
o indicador fechou em 11,89% 
no acumulado de 12 meses, no 
maior nível para o mês des-
de 2015. No entanto, a prévia 
da inflação de agosto começa 
a mostrar desaceleração por 
causa da queda do preço da 
energia e da gasolina.

O valor está bastante aci-
ma do teto da meta de infla-
ção. Para 2022, o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
fixou meta de inflação de 
3,5%, com margem de tole-
rância de 1,5 ponto percen-
tual. O IPCA, portanto, não 
podia superar 5% neste ano 
nem ficar abaixo de 2%.

No Relatório de Inflação 

divulgado no fim de junho 
pelo Banco Central, a autori-
dade monetária estimava que 
o IPCA fecharia 2022 em 8,8% 
no cenário base. A projeção, 
no entanto, está desatualizada 
e deverá ser revista para baixo 
por causa das desonerações 
tributárias sobre a gasolina e 
o gás de cozinha. A nova ver-
são do relatório será divulga-
da no fim de setembro.

As previsões do merca-
do estão mais otimistas. De 
acordo com o boletim Focus, 
pesquisa semanal com insti-
tuições financeiras divulga-
da pelo BC, a inflação oficial 
deverá fechar o ano em 7,15%. 
No início de junho, as estima-
tivas chegavam a 9%.

Inflação
Com a decisão de ontem, 

a Selic continua num 
ciclo de alta, depois de 

passar seis anos sem ser 
elevada. Esse foi o 12o 

reajuste consecutivo na 
taxa, mantendo o ritmo 

de aperto monetário

O Conselho de Admi-
nistração do Banco do Nor-
deste (BNB), deliberou pela 
nomeação de Luiz Abel 
Amorim de Andrade como 
diretor Financeiro e de Cré-
dito da Instituição. A decisão 
ocorreu em reunião realiza-
da na terça-feira (2).

Funcionário de carreira 
do BNB há 17 anos, Luiz Abel 
exercia a função de superin-
tendente de Supervisão da 
Rede de Agências, já tendo 
sido gestor de diversas unida-
des do Banco. Graduado em 
Gestão Financeira, ele tam-
bém possui MBA em Contro-
ladoria, Auditoria e Finanças, 
além de mestrado em Econo-
mia pela FGV/EESP.

Com a nomeação de Luiz 
Abel, o diretor José Gomes da 
Costa passa a atuar, de modo 
exclusivo, como presidente do 
BNB. Ele acumulava a presi-
dência Banco com a de dire-
tor Financeiro e de Crédito da 
instituição desde janeiro.

A Diretoria Executiva do 
Banco do Nordeste passa, 
desse modo, a ter a seguin-
te composição: José Gomes 
da Costa (presidente), Ander-
son Aorivan da Cunha Pos-
sa (Negócios), Bruno Ricardo 
Pena de Sousa (Planejamen-
to), Haroldo Maia Júnior (Ad-
ministração), Lourival Nery 
dos Santos (Controle e Risco), 
Luiz Abel Amorim de Andra-
de (Financeira e de Crédito) e 
Thiago Alves Nogueira (Ati-
vos de Terceiros).

BNB tem 
novo diretor 
Financeiro 
e de Crédito

nomeação

O consumo de carne bovi-
na pelos brasileiros deve cair 
ao menor nível em 26 anos, 
segundo estimativa divulga-
da pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) na 
última segunda-feira, 1o de 
agosto. A disponibilidade do 
produto em 2022 deve atin-
gir 24,8 kg por pessoa, menor 
proporção da série histórica, 
iniciada pelo órgão em 1996.

No período pré-pande-

mia, em 2019, a disponibili-
dade de carne bovina era de 
30,6 kg por pessoa no país. O 
ano de 2006 registrou a maior 
proporção do produto, com 
42,8 kg de carne bovina por 
habitante. A disponibilidade 
de carne por pessoa é obtida 
por meio de cálculo que soma 
os números de produção na-
cional e importação e subtrai 
o volume exportado.

Segundo a Conab, a pro-
dução de carne bovina tende 
a manter o comportamento 
de redução na oferta, porque 

a demanda no mercado inter-
no está desaquecida.

Embora o cenário seja in-
fluenciado por inúmeros fa-
tores, a queda na disponi-
bilidade do produto ocorre 
em meio à crise causada pela 
pandemia de Covid-19, com 
alta de preços e perda do po-
der de compra da população.

O 2o Inquérito Nacional 
sobre Insegurança Alimen-
tar no Contexto da Pandemia 
de Covid-19, divulgado no úl-
timo mês de junho, apontou 
que a fome no Brasil voltou 

a patamares registrados nos 
anos 1990, com 33,1 milhões 
de pessoas sem ter o que co-
mer no país e mais da me-
tade da população brasilei-
ra (58,7%) convivendo com 
algum grau de insegurança 
alimentar.

Produção
A estimativa para a pro-

dução total de carne no país 
em 2022, incluindo aves, suí-
nos e bovinos, é de cerca de 28 
milhões de toneladas. A pro-
dução de aves deve se man-

ter próxima a 15 milhões de 
toneladas.

Já na produção de suínos, 
é esperada a maior produção 
para a série histórica, estima-
da em 4,84 milhões de tone-
ladas, cenário que contribui 
para maior disponibilidade 
no mercado brasileiro e im-
plica em maior oferta e pres-
são de baixa para os preços 
do produto, aponta a Conab. 
A produção de carne bovina, 
estimada em 8,115 milhões de 
toneladas, é o menor número 
em 20 anos.

O balanço divulgado pela 
Conab também traz dados 
sobre as exportações de car-
ne de frango, que devem ter 
crescimento de 6%, poden-
do atingir novo recorde neste 
ano, com mais de 4,7 milhões 
de toneladas enviadas. Tam-
bém é estimado um aumen-
to de 15% para as exportações 
de carne bovina, para 2,84 mi-
lhões de toneladas.

Já as exportações de suí-
nos devem ter queda de cer-
ca de 2%, para pouco mais de 
um milhão de toneladas.

Consumo de carne bovina deve cair ao menor nível em 26 anos
entre os brasileiros

Redação 

O Estado de S. Paulo

A partir da próxima terça-
feira (9) começam a ser pagos 
os benefícios emergenciais 
concedidos a caminhoneiros. 
A portaria interministerial 
que regulamenta a medida 
voltada a “transportadores 
autônomos de carga” foi pu-
blicada em edição especial 
do Diário Oficial da União na 
noite de terça-feira (2).

O prazo para pagamen-
to do benefício vai até 31 de 
dezembro de 2022, em seis 
parcelas mensais no valor de 
R$ 1 mil, “observado o limite 
global de recursos de R$ 5,4 
bilhões”, conforme informa 

o Ministério do Trabalho e 
Previdência (MTP), que é o 
órgão gestor do benefício.

O auxílio tem por objeti-
vo ajudar os transportado-
res autônomos de carga a 
enfrentar o estado de emer-
gência que decorre da alta 
do preço de combustíveis e 
derivados.

Regras
Segundo o MTP, têm 

direito a receber o Benefí-
cio Caminhoneiro-TAC os 
transportadores de carga au-
tônomos com CPF válido e 
cadastrado no Registro Na-
cional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas (RN-
TR-C) até 31 de maio de 2022, 

na situação de Ativo”, entre 
outras exigências.

No dia 9 de agosto se-
rão pagas a primeira e a se-
gunda parcelas, referentes 
aos meses de julho e agosto. 
“Para os próximos lotes de 
pagamento, o Ministério de 
Infraestrutura, por meio da 
ANTT, encaminhará men-
salmente ao MTP a relação 
dos transportadores autôno-
mos de cargas que estiverem 
na situação ativo no RNTR
-C”, acrescenta o ministério.

O terceiro lote deverá es-
tar disponível em 24 de se-
tembro; e as demais parcelas, 
nos dias 22 de outubro, 26 de 
novembro e 17 de dezembro.

Aqueles que estiverem 

com situação cadastral pen-
dente ou suspensa podem 
regularizar o registro na 
ANTT para se habilitarem.

O Ministério do Trabalho 
ressalta que o benefício não 
é cumulativo com o Benefí-
cio Taxista e será pago ape-
nas um por CPF, indepen-
dentemente se o beneficiário 
tiver mais de um veículo ca-
dastrado.

“Será designada uma 
instituição bancária fede-
ral registrada para efetivar 
o pagamento que será feito 
em conta digital. Os valores 
não movimentados no prazo 
de 90 dias, contados da data 
de depósito, retornarão para 
a União”, acrescenta.

Caminhoneiros começam a receber benefício em 
9 de agosto; pagamento vai até 31 de dezembro 

medida emergencial

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil
n 

Objetivo é 
ajudar os 
profissionais 
autônomos 
a enfrentar 
o estado de 
emergência 
por conta 
da alta nos 
combustíveis

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

 Valor pago a profissionais não é cumulativo com outros benefícios e será depositado apenas um por CPF, independente da quantidade de veículos cadastrados

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de agosto de 2022     19EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão

Diversidade

O evento  foi no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa,  com a realização da Feira Étnico-racial de Mulheres Empreendedoras

Selo Social certifica 44 municípios 
“prefeitura parceira das mulheres”

A certificação do Selo So-
cial “Prefeitura Parceira das 
Mulheres”, promovido pelo 
Governo do Estado, foi entre-
gue, durante evento na ma-
nhã de ontem, para 44 mu-
nicípios contemplados nesta 
segunda edição. O evento 
aconteceu no Teatro Paulo 
Pontes, em João Pessoa, jun-
to com a realização da Fei-
ra Étnico-racial de Mulheres 
Empreendedoras. A banda 
Gatunas abriu o momento 
com músicas sobre empode-
ramento feminino negro.

 Com o tema voltado para 
a “Igualdade Étnico-racial”, 
a certificação foi criada pela 
Secretaria da Mulher e Di-
versidade Humana (Semdh) 
e a Secretaria de Articulação 
Municipal (Sedam) em par-
ceria com a Federação das 
Associações de Municípios 
da Paraíba (Famup). 

 Nesta edição, concorre-
ram 85 cidades, das quais 44 
foram premiadas. A secretá-
ria da Mulher e da Diversi-
dade Humana, Lídia Moura, 
disse que o prêmio foi inspi-
rado no selo ONU Mulheres, 
que promove as cidades que 
desenvolvem políticas públi-
cas voltadas para mulheres. 
“A certificação garante que o 
município desenvolve políti-
cas públicas contínuas para 
beneficiar mulheres desde a 
questão de gênero até saúde e 
educação”, disse a secretária. 

 O presidente da Famup, 
George Coelho, afirmou que 
o selo significa o estímulo 
permanente para que gesto-
res e gestoras desenvolvam 
ações nos municípios. “Nos-
sa comissão de análise dos 
projetos é minuciosa e acre-

dito que estamos conseguin-
do mobilizar as prefeituras 
que desenvolvem ações ino-
vadoras”, avaliou.

 A representante do Mo-
vimento Negro de Mulheres, 
Tânia Maria Correia, disse 
que garantir a temática étni-
co-racial nesta segunda edi-
ção significa pautar a questão 
do racismo, violência e desi-
gualdades como prioridade. 
“É um momento importan-
te diante da conjuntura para 
que ações sejam implanta-
das”, afirmou a professora.

 A representante do Fó-
rum Estadual de Gestoras 
Municipais, Railça Lima, da 
cidade de Cubati, falou do 
empenho em garantir a te-
mática étnico-racial na pauta 
municipal. “Meu município 
aderiu ao Sistema Nacional 
de Promoção da Igualda-
de Racial, criou o Conselho 
Municipal de Igualdade Ra-
cial e está executando o Pla-
no Municipal de Políticas de 
Igualdade Racial. São mui-
tas ações e estamos felizes 

em compartilhar e receber o 
prêmio”, disse.

 A prefeita de Duas Estra-
das, Joyce Ranele, represen-
tou as prefeituras contem-
pladas, e afirmou que o selo 
é importante para que as ges-
tões municipais priorizem as 
mulheres, criem secretarias e 
coordenadorias, destinem re-
cursos e transformem seus 
territórios e regiões. “Sou 
uma prefeita jovem e acre-
dito que só assim podemos 
transformar a realidade que 
vivemos”, comentou.

 O Selo Social pretende 
estimular políticas públicas 
destinadas à promoção dos 

direitos das mulheres e equi-
dade de gênero, desenvol-
vidas pelas prefeituras da 
Paraíba, considerando as po-
tencialidades de cada muni-
cípio. Para isto, as prefeituras 
devem desenvolver práticas 
inovadoras e comprometidas 
com as mulheres em toda sua 
diversidade, considerando o 
recorte étnico-racial, idade, 
orientação sexual e identida-
de de gênero, deficiência e lo-
calidade.

As ações das gestões mu-
nicipais contempladas inte-
graram o contexto da uni-
versalidade das políticas 
públicas, na perspectiva da 

igualdade étnico-racial para 
as mulheres, garantidos pe-
los princípios dos direitos 
humanos. As diretrizes fo-
ram: Saúde integral das Mu-
lheres, Direitos Sexuais e 
Direitos Reprodutivos; For-
talecimento e participação 
das mulheres nos espaços 
de poder e decisão; empreen-
dedorismo, autonomia eco-
nômica, desenvolvimento 
sustentável com igualdade 
social; Enfrentamento de to-
das as formas de violência 
contra as mulheres e pro-
moção e apoio a arte e cul-
tura produzida e desenvol-
vida pelas mulheres.

Acerto
 O presidente da 
Famup, George 

Coelho, afirmou que
 o selo significa o 

estímulo permanente 
para que gestores

 e gestoras desenvolvam 
ações  nos municípios
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As prefeituras 
devem 
desenvolver 
práticas 
inovadoras e 
comprometidas 
com as mulheres 
em toda sua 
diversidade

A secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, disse que o prêmio foi inspirado no selo ONU Mulheres, que promovem as cidades

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 1ª CONVOCAÇÃO 
- Indústria Alimentícia Três de Maio S.A - CNPJ: 09.212.234/0002-58 – Edital de Convocação – Assem-
bleia Geral Extraordinária. A Presidente Aline Barbosa de Lima, em conformidade com a Legislação e o 
Estatuto Social da Indústria Alimentícia Três de Maio S.A, CNPJ nº 09.212.234/0002-58, no uso das atri-
buições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores acionistas para se reunirem, em Assem-
bleia Geral Extraordinária, que se realizará em sua sede social na Rua Feliciano Pedrosa, 2698, Centro, 
Belém/PB, CEP 58255-000, no dia 11 de agosto de 2022, em primeira convocação às 10h30min, com a 
presença de 2/3, no mínimo, dos acionistas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) 
Abertura de filial no estado de Sergipe; e b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Belém/PB, 02 
de agosto de 2022. Aline Barbosa de Lima - Presidente.

Foto: Secom-PB

Em seus últimos dias, a 8ª 
edição da Caravana Agosto 
das Letras acontece hoje em 
Teixeira. O evento, que este 
ano está homenageando a re-
pentista Chica Barroso, já pas-
sou pelos municípios de Pilar, 
Cabaceiras, Taperoá e Sumé. 
O encerramento da carava-
na será amanhã na cidade de 
Coremas, onde pela primeira 
vez o evento “Quadrinhos In-
tuados” ocorrerá fora do Espa-
ço Cultural José Lins do Rêgo. 
Organizada pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc), a edição de 2022 tem 
o apoio da Secretaria de Esta-
do da Juventude, Esporte e La-
zer e da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), por meio 
da Editora A União.

De forma inédita, a edição 
de 2022 da caravana alcançou 
seis municípios do interior da 
Paraíba, descentralizando as 
ações culturais e democrati-
zando o acesso a esse tipo de 
atividade no estado. De acor-
do com Pedro Santos, presi-
dente da Funesc, “essa ação de 
descentralização correspon-

de também à política de inte-
riorização das ações da Fun-
dação”. No balanço geral de 
iniciativas da Funesc, Pedro 
conta que cerca de 60 municí-
pios paraibanos foram bene-
ficiados esse ano, em todas as 
regiões, incluindo os seis que 
recebem a Caravana Agosto 
das Letras. 

Um dos parceiros do even-
to este ano é a Editora A União, 
que faz parte da EPC, e tem 
acompanhado esse itinerá-
rio literário, participando das 
ações, apresentando seus pro-
dutos e serviços, bem como 
realizando lançamento de 
obras paraibanas. O editor e 
gerente da editora, o jorna-
lista Alexandre Macedo, res-
salta que é um momento de 
apresentar o trabalho, os ser-
viços, mas também de conhe-
cer mais a fundo a área cul-
tural paraibana e fazer novos 
contatos em uma via de mão 
dupla. 

“Em Sumé, por exemplo, 
tivemos apresentações de vá-
rios poetas da cidade, cada 
um deles querendo nos mos-
trar os cordéis, suas poesias, 
fazendo contato conosco, pe-
gando nosso contato. Alguns 
deles interessados em publi-

Caravana Agosto das Letras chega hoje à cidade de Teixeira
penúltimo dia

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com

Com o encerramento do 
evento amanhã, Madu Ayá 
acredita que é possível dizer 
que o propósito do evento foi 
realizado e mais, pois “muitos 
outros projetos estão nascen-
do dentro do nosso objetivo 
cultural que é valorizar nos-
sos artistas e suas obras”.

Como parte da programa-
ção dos municípios mais re-
centes, os escritores e funda-
dores da Edícula Literária, 
Débora Ferraz e Tiago Ger-
mano, participam como faci-
litadores de oficinas literárias 
nas cidades de Teixeira e Tape-
roá, respectivamente. Segun-
do Ferraz, é importante que 
haja essa experiência de des-
centralizar as conversas e le-
var esse tipo de atividade ao 
interior do estado, coisa que 

ela sentia falta enquanto estu-
dante quando morava em Ser-
ra Talhada, no interior de Per-
nambuco.

O desejo da autora de, den-
tre outras obras, “Enquanto 
Deus Não está Olhando” e 
“Ogivas” é de que esse tipo de 
iniciativa seja cada vez mais 
frequente. “A gente gosta de 
falar que as pessoas não leem 
mais ou as pessoas não escre-
vem bem, tudo mais, e eu me 
pergunto como as pessoas vão 
ler e vão escrever, se tudo que 
elas têm ao redor puxa para 
o lado contrário da leitura ou 
da contação de histórias. Tudo 
leva a gente a consumir e não a 
criar. Que a gente seja cada vez 
mais criadores e menos consu-
midores”, concluiu.

Além da troca de experiên-

cias, a passagem da carava-
na pelos municípios também 
incentivou melhorias e ma-
nutenção em espaços cultu-
rais, como bibliotecas que fo-
ram reformadas para receber 
a programação. ”Não se trata 
da arte pela arte. Na Carava-
na, a arte se torna instrumen-
to de transformação também, 
porque através dela a gente 
tem possibilitado o intercâm-
bio entre artistas de diferen-
tes regiões. Nós temos possi-
bilitado que os jovens leitores 
possam acessar dentro das 
salas de aula importantes no-
mes da literatura paraibana e 
nós temos possibilitado que 
os municípios se estruturem 
para poder receber o projeto”, 
destacou o presidente da Fu-
nesc, Pedro Santos.

Escritora destaca importância da 
descentralização das ações culturais

cações também (...)”, pontuou 
Macedo. Além disso, ele rei-
tera que, além da comercia-
lização, o contato com novos 
escritores e poetas popula-
res também tem sido um dos 
pontos mais importantes des-
sa participação. Além dos ar-
tistas, o intercâmbio também 
acontece com os gestores dos 
municípios, onde há o interes-
se de fomentar a literatura lo-
cal. “Tem sido uma experiên-
cia muito rica”, completou.

Além da EPC, a Secreta-
ria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer também in-
tegra o rol de apoiadores da 
Caravana Agosto das Letras. 
“Sabemos que a Paraíba é um 
ventre de onde nascem mui-
tos artistas. A valorização da 
cultura paraibana é de extre-
ma importância e nós estamos 
aqui para incentivar e apoiar. 
Percorremos o interior da Pa-
raíba encontrando nossas raí-
zes e artistas talentosos, cheios 
de potencial e muita arte para 
externar”, disse Madu Ayá, se-
cretária executiva da Juventu-
de e artista musical.

Para ela, a caravana tem 
sido um “verdadeiro mergu-
lho no oceano cultural do nos-
so estado”. Além disso, é uma 
possibilidade de prestigiar e 
dar oportunidade para artis-
tas apresentarem seus traba-
lhos, externando suas percep-
ções de mundo e pondo “para 
fora toda a poesia guardada 
no peito”, afirmou Madu. 

Durante o evento, Editora A União realiza lançamento de obras paraibanas

n 

Este ano, o 
Agosto das 
Letras passa por 
seis municípios 
e homenageia 
a repentista 
Chica Barroso

Foto: Alexandre Macedo
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É João Pessoa!
É música!
É boa!

Entrada
gratuita

Na Usina Energisa e Transmissão ao vivo 
na Tabajara FM 105.5 e YouTube
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Noite Festa das Neves

Caronas do Opala e
Maurício Reis Jr.
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Noite Centro Histórico

HeadSpawn e
banda-fôrra

R e a l i z a ç ã o :



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de agosto de 2022       21Esportes EDIÇÃO: Cardoso Filho
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato

Raposa se prepara, em solo cearense, para enfrentar o Floresta, na última tentativa de se livrar da degola

Campinense viaja para nova batalha
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A diretoria do Campinense tenta 
blindar o elenco da pressão dos tor-
cedores e da imprensa, nesta sema-
na decisiva para o clube, que tenta 
desesperadamente escapar do rebai-
xamento para a Série D. Os treinos 
estão sendo feitos a portas fechadas 
e a viagem para Fortaleza já será nes-
ta quinta-feira. O apronto final para 
o jogo de domingo, às 15h, contra o 
Floresta, no Estádio Presidente Var-
gas, já será em solo cearense. Assim, 
os jogadores poderão ficar mais con-

centrados na partida, longe das co-
branças da torcida. 

A Raposa já recebeu o seu últi-
mo reforço para disputar os dois jo-
gos que lhe restam na Série C des-
te ano. Trata-se do lateral Cesinha, 
que estava no 4 de Julho do Piauí. O 
jogador está treinando com o grupo 
desde o início da semana, e apesar 
da situação do clube, chegou moti-
vado e otimista.

“Acho que a motivação está den-
tro de cada atleta. Eu não pensei 
duas vezes em aceitar este convite 
para vir ajudar o Campinense a es-
capar do rebaixamento. Eu sou mo-

vido a desafios e acredito que com 
uma semana de trabalho duro, fo-
cado nos pontos fracos do adversá-
rio, e com os jogadores fortes men-
talmente falando, é possível sair de 
Fortaleza com uma vitória. Sabe-
mos que o adversário é muito forte, 
vai jogar em casa, e que nesta Série 
C não tem jogo fácil. Mas, vamos 
em busca do único resultado que 
nos interessa, que é a vitória”, dis-
se o lateral.

Cesinha chegou em boa hora, 
justamente quando a equipe preci-
sa ser muito ofensiva para vencer os 
dois jogos. O lateral tem como prin-

cipal qualidade a rapidez nos ata-
ques pela beirada do campo. “Tenho 
muita facilidade na chegada ao ata-
que. Gosto de jogar no último terço 
de campo, servindo como garçom. O 
torcedor pode ter certeza que darei 
o meu melhor nestes dois jogos para 
ajudar o clube”, completou o atleta.

O Campinense está na penúl-
tima colocação na tabela de clas-
sificação, com apenas 15 pontos. A 
probabilidade de ser rebaixado é 
imensa, após a derrota para o Pay-
sandu no último final de semana, 
em Campina Grande. Além do Flo-
resta, a Raposa vai encarar na ro-

dada final da primeira fase o Volta 
Redonda, que está no G8. A parti-
da será no Amigão.

Segundo o site chancedegol, que 
calcula a probabilidade dos clubes 
em relação à classificação e ao re-
baixamento, o Campinense tem 91,2 
por cento de probabilidade de ser re-
baixado. Em resumo, o time preci-
sa vencer o Floresta, que tem quatro 
pontos à sua frente, dentro da casa 
dele, depois vencer o Volta Redon-
da em Campina Grande, e ainda tor-
cer por alguns resultados, ou seja, o 
clube não depende mais apenas dele 
para se manter na Série C.

O prazo para encerramento de 
contratações para a segunda fase 
da Série C terminou ontem, e vários 
clubes reforçaram seus elencos, em 
busca do acesso à Série B. Na Paraí-
ba, apenas o Botafogo fará parte des-
ta reta final, e pensando em atingir 
seus objetivos, já se antecipou, con-
tratando na semana passada o za-

gueiro Reginaldo e o atacante Iago 
Telles. O plano da diretoria era tra-
zer ainda mais alguns reforços, mas 
a dificuldade de encontrar jogado-
res diferenciados, dentro da reali-
dade financeira do clube, foi grande.

“Os clubes estão anunciando re-
forços, mas o Botafogo já se anteci-
pou a eles, trazendo dois jogadores. 
Gostaríamos de trazer ainda mais 
um ou outro atleta, mas um dos pa-
trocinadores não pôde nos ajudar 

nesta reta final e ficamos sem poder 
investir mais. Trazer jogador só por 
trazer não era o nosso objetivo. Que-
ríamos trazer atletas diferenciados 
para jogar e resolver as nossas prin-
cipais carências, mas sem recursos, 
isso não foi possível”, disse o presi-
dente Alexandre Cavalcanti.

Figueirense
Após enfrentar o Mirassol, o Bo-

tafogo terá agora pela frente outro 

time de grande investimento e um 
dos favoritos ao acesso, o Figueiren-
se, de Santa Catarina. A partida está 
programada para a segunda-feira, 
às 20h, no Estádio Almeidão. Será 
mais uma chance de conseguir uma 
melhor classificação para a fase se-
guinte. A composição dos dois gru-
pos da segunda fase depende da or-
dem de classificação das equipes.

A partir desta sexta-feira, o técni-
co Itamar Schülle vai começar a de-

finir a equipe titular para este jogo 
contra o Figueirense. Como a parti-
da será na segunda-feira, os atletas 
não terão folga no final de semana, 
com treinos no sábado e domingo.

 Após o jogo contra a equipe ca-
tarinense, o Belo vai até Apareci-
da do Norte, em Goiás, para enca-
rar a Aparecidense, que ainda luta 
para fazer parte do G8. Será a últi-
ma partida do Botafogo, nesta fase 
de classificação.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Com os portões 
fechados, os 
atletas do 
Campinense se 
preparam para o 
mais importante 
jogo da equipe 
para fugir do 
rebaixamento

Botafogo encerra contratações em busca de acesso
reforço

Reginaldo é um dos reforços para as últimas partidas do Botafogo-PB na luta por uma vaga na Série B, enquanto que Iago já vinha treinando desde a semana passada, inclusive foi relacionado em Manaus

Fotos: Ascom/Botafogo-PB
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Diretores da TJB e TFI têm até o fim deste mês para apresentar nomes dos envolvidos em confusão no Almeidão

MP quer identificação de membros
torcidas violentas

As torcidas organizadas 
‘Jovem do Botafogo’ (TJB) e 
‘Fúria Independente do Bo-
tafogo’(TFI) têm até o final 
deste mês para apresenta-
rem os nomes dos mem-
bros envolvidos nos atos 
de violência registrados 
na partida entre o Botafo-
go- PB e Remo- PA, ocor-
rida em 24 de julho no es-
tádio Almeidão, em João 
Pessoa. A apresentação 
dos nomes dos responsá-
veis pode acarretar na re-
vogação da medida de ‘ba-
nimento temporário dos 
estádios em todo o terri-
tório nacional’ ao qual as 
duas torcidas paraibanas 
estão submetidas. 

A ‘Jovem do Botafogo’ e 
‘Fúria Independente do Bo-
tafogo’ estão banidas dos es-
tádios pelo período de um 
ano. “Se não houver identi-
ficação a penalização conti-
nua sendo de  toda a torcida 
organizada, porque todos os 
que participaram dos atos 
foram identificados com as 
camisas das duas torcidas”, 
destacou o procurador de 
Justiça do Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB) 
e coordenador da Comis-
são Permanente Nacional 
de Prevenção e Combate 
à Violência nos Estádios, 
Valberto Lira.

O procedimento admi-
nistrativo foi instaurado no 
último dia 28 pelo Núcleo de 
Desporto de Defesa do Tor-
cedor (Nudetor) e Comis-
são Permanente de Preven-
ção e Combate à Violência 
nos estádios do Ministério 
Público do Estado da Pa-
raíba (MPPB). O documen-
to, assinado por Valberto 
Lira, foi encaminhado a en-
tidades do futebol, como a 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) e Federação 
Paraibana de Futebol (FPF) 
e de órgãos de segurança, a 
exemplo da Polícia Militar 
da Paraíba (PMPB).

Relembre o caso
A confusão aconteceu 

na Arquibancada Sol, onde 
ficam as duas torcidas. Se-
gundo relatório da Polícia 
Militar, durante a partida 
membros identificados com 
camisas da TJB e TFI come-
çaram a brigar. A ocorrên-
cia teve que ser controla-
da pela polícia. Na ocasião 
também foram registrados 
atos de vandalismo por 
parte das torcidas que atira-
ram pedras e outros objetos 
contra a delegação oponen-
te. A partida entre Botafo-
go- PB e Remo- PA, que ter-
minou em 0 x 0, foi realizada 
pela Série C do Campeona-
to Brasileiro.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Consolidado como uma das po-
tências das categorias de base do 
futebol da Paraíba, o Confiança de 
Sapé tenta repetir o mesmo sucesso 
na equipe principal. Nesta segunda 
metade do ano, o “Bicho Papão” se 
prepara para a disputa do Campeo-
nato Paraibano da 2a Divisão e esta se-
mana a diretoria do clube anunciou 
o elenco que vai brigar pelo retorno 
à elite do futebol estadual em 2023.

Nas categorias de base o clube 
vem se destacando nas disputas do 
campeonato estadual. Nas últimas 
três edições do Campeonato Parai-

bano Sub-20 a equipe esteve presen-
te em duas finais, ficou com o vice-
campeonato na edição de 2019, em 
2020 terminou como campeão e nesta 
temporada ficou com a terceira colo-
cação. O clube de Sapé também esteve 
representando o futebol paraibano na 
disputa das principais competições 
regionais e nacionais da categoria. 

Apesar do sucesso nas catego-
rias de Base, o Confiança não dispu-
ta uma 1a Divisão do Campeonato 
Paraibano há 24 anos e é detentor do 
maior jejum de retorno à elite do fute-
bol estadual entre seis clubes que es-
tão na disputa e que já participaram 
da 1a Divisão estadual. Para buscar o 
acesso, a diretoria do clube aposta na 

base que disputou o Paraibano Sub-
20, passando a integrar 11 dos 27 atle-
tas no elenco principal, apresentado 
no início desta semana, na Toca do 
Papão, em Sapé.

“O nosso projeto das categorias 
de base também é voltado para o 
time principal, queremos refletir 
as boas campanhas dos garotos na 
disputa da 2a Divisão. Nos últimos 
dois anos da competição monta-
mos elencos fortes, mas ficamos no 
meio do caminho por detalhes. Para 
a disputa desta temporada temos 
um elenco capaz de lutar pelos ob-
jetivos do clube”, comentou o presi-
dente Wilson Nascimento.

Para comandar o clube na com-

petição, a diretoria manteve Wellin-
gton Cesar, treinador que comandou 
a equipe na disputa do estadual Sub-
20. O Confiança vai disputar a Segun-
dona do Campeonato Paraibano pelo 
grupo A ao lado de Desportiva Gua-
rabira, Femar, Perilima e Spartax. O 
Bicho Papão vai iniciar a disputa con-
tra o Guarabira, com data e local ain-
da a serem definidos pela Federação 
Paraibana de Futebol.

Criado desde 1991, o Campeona-
to Paraibano da 2a Divisão chega, em 
2022, à sua 26a edição. A competição 
desta temporada conta com a parti-
cipação de dez clubes postulantes a 
duas vagas para elite do futebol da 
Paraíba, em 2023.

Punição
As torcidas organizadas 

do Botafogo-PB se 
envolveram em 
violência, sendo 

contidas pela pronta 
intervenção de equipes 

da Polícia Militar

Confiança de Sapé aposta na base para a disputa da 
2a Divisão do Paraibano e quer voltar à elite em 2023

“Bicho PaPão”

Confiança vai disputar a 2a Divisão e pretende voltar à elite do Campeonato Paraibano, depois de 24 anos; a equipe sapeense vai integrar o grupo A

Foto: Confiança FC

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com
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Integrantes das duas torcidas organizadas se envolveram em tumultos e agressões contra a torcida adversária, e Valberto Lira quer nomes dos envolvidos
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Quando faz o caminho de 
volta da Neo Química Arena 
para casa, Juliana Prado, 30 
anos, geralmente está exausta, 
tanto que precisa se isolar em 
algum canto e ouvir uma mú-
sica tranquila para recuperar 
as energias depois de apoiar 
o Corinthians. No estádio em 
Itaquera, na zona leste da ca-
pital paulista, ela se mistura à 
multidão, canta, sofre e joga 
junto com o time.

Juliana tem um grau leve 
de autismo, por isso a exposi-
ção à bagunça de um estádio 
tende a ser um pouco desgas-
tante, mas a paixão dela pelo 
futebol e pelo time alvinegro é 
maior. O sentimento a faz vol-
tar continuamente à arena co-
rintiana, levando uma faixa na 
qual está escrito “Autistas Al-
vinegros”.

O corintiano mais atento 
notou que, desde o primei-
ro duelo contra o Santos, pe-
las oitavas da Copa do Brasil, 
no fim de junho, a faixa apa-
rece estendida em todos os jo-
gos da equipe na Neo Quími-
ca Arena. Embora conversem 
com uniformizadas do Corin-
thians para organizar eventos 
e estreitar laços, os Autistas Al-
vinegros não são uma torcida 
organizada. Eles se definem 
como um movimento de in-
clusão social.

“A gente quer ser conhe-

cido mesmo como a torcida 
da inclusão, que futuramen-
te possa organizar projetos e 
encontros inclusivos. Nosso 
intuito é usar o futebol para 
trazer a imagem do autismo”, 
explica Juliana, funcionária 
do setor administrativo dos 
Correios.

O propósito principal da 
organização, ela reforça, é dar 
visibilidade à causa por meio 
do futebol. “Infelizmente, o 
autismo é pouco visível, pou-
co conhecido, principalmente 
se for o autismo leve. O pessoal 
não sabe identificar ainda uma 
pessoa autista”, constata. “Se 
todos se unirem nessa causa, 
os autistas vão ter mais acessi-
bilidade aos estádios para po-
derem se sentir mais confor-
táveis”.

“Essa faixa abriu o cami-
nho”, entende Rafael Souza 
lopes. O auxiliar de expedi-
ção, de 35 anos, criou o mo-
vimento junto com Juliana 
há pouco mais de três meses, 
em 2 de abril, Dia Mundial da 
Conscientização do Autismo, 
data criada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
em 2007.

“A ideia do movimento veio 
pelo amor ao Corinthians”, re-
sume Rafael, feliz com a ade-
são ao projeto. A iniciativa ga-
nhou corpo e os torcedores, 
mesmo os que não são autistas, 

abraçaram a causa. Hoje, oito 
pessoas compõem uma espé-
cie de diretoria da torcida. Há 
um grupo de WhatsApp com 
cerca de 140 participantes, en-
tre pessoas com autismo, fami-
liares de autistas e psicólogos, 
usado para compartilhar in-
formações a respeito do tema, 
além de um perfil recém-cria-
do no Instagram com mais de 
2 mil seguidores

“Já recebemos relatos de 
pessoas emocionadas quan-
do viram nossa faixa estendi-
da no estádio”, relata Rafael. 
“A gente tem recebido bastan-
te mensagem de outros torce-
dores. Teve até vários palmei-
renses que vieram nos elogiar. 
São grupos rivais, mas é o que 
eu sempre respondo: essa cau-
sa vai além de clube”, reforça 
Juliana.

Os dois torcedores se des-
cobriram autistas tardiamente. 
Ela, aos 29, e ele, aos 33. “Exis-
tem muitas razões pelas quais 
os indivíduos podem não ter 
recebido um diagnóstico de 
autismo quando eram crian-
ças. Uma razão é que os cri-
térios de diagnósticos muda-
ram ao longo do tempo. Além 
disso, a conscientização sobre 
o autismo costumava ser me-
nos difundida e muitos indiví-
duos que atualmente atendem 
aos critérios podem não ter 
sido avaliados quando crian-

ças”, explica André Cavalli-
ni, médico da Clínica Gravi-
tal, que atende pacientes com 
Transtorno do Espectro Autis-
ta (TEA) e usa terapias à base 
da cannabis para tratar esse 
transtorno no desenvolvimen-
to do cérebro em alguns casos.

Espaço para autistas
A lista é curta, mas há clu-

bes preocupados com seus 
torcedores autistas. Na Neo 
Química Arena, por exemplo, 
existe um espaço destinado 
a acomodar corintianos com 
TEA. Situada no setor Oes-
te Superior, a sala tem pare-
des e janelas com isolamento 
de som, bem como ativida-
des desenvolvidas para autis-
tas e deficientes intelectuais. 
Além disso, o portador de au-
tismo tem direito a um ingres-
so gratuito e até três bilhetes 
com desconto de meia-entra-
da para seus acompanhantes.

Rafael e Juliana conseguem 
se misturar ao “bando de lou-
cos” porque são autistas de “ní-
vel leve”. O alarido no estádio 
incomoda, mas não impede 
que estejam nas arquibanca-
das. No caso dele, o “hiperfo-
co” no futebol ajuda a reduzir 
o incômodo.

“É um fenômeno que re-
flete a absorção completa de 
uma pessoa em uma tarefa, a 
um ponto que parece ignorar 

completamente ou se desligar 
de todo o resto”, elucida Ca-
vallini. “Sou fissurado no Co-
rinthians, então mesmo que o 
ruído me faça mal eu suporto 
porque tenho prazer de estar 
lá”, diz o corintiano.

No Paraná, o Couto Perei-
ra, estádio do Coritiba, inau-
gura em agosto uma sala de 
acomodação sensorial. O es-
paço será destinado para pes-
soas autistas e seus familia-
res. O clube levantou recursos 
para construir a estrutura por 
meio de um leilão das camisas, 
utilizadas pelos jogadores nas 
finais do Campeonato Para-
naense deste ano, com o sím-
bolo do autismo.

A ação aconteceu por meio 
de uma parceria do clube com 
o Instituto ICO, uma associa-
ção sem fins lucrativos volta-
da ao atendimento de pessoas 
autistas que promoveu o leilão 
das camisas. “A ação do Cori-
tiba é de grande alcance: fute-
bol é o coração do país”, afirma 
Elyse Matos, presidente e fun-
dadora do ICO.

Ela conta que a campanha 
foi tão bem-sucedida que arre-
cadou mais de R$ 100 mil, ge-
rando excedente. O dinheiro 
que sobrou, fruto de doações 
de patrocinadores e do leilão, 
foi doado para a construção de 
uma sala de integração senso-
rial para o ambulatório da pre-

feitura de Curitiba. No Recife, 
o Náutico reservou uma área 
no Estádio dos Aflitos para tor-
cedores com TEA

Torcida pioneira
Se corintianos, torcedores 

do Coritiba e do Náutico têm 
um espaço adaptado para au-
tistas, o botafoguense ainda 
briga pela construção dessa 
área no Engenhão. Um dos que 
encampam essa luta é o bancá-
rio Walter de Souza Azevedo, 
de 51 anos. Morador de Miguel 
Pereira (RJ), ele se tornou pio-
neiro quando fundou a Fogo 
Serrano, primeira torcida do 
País cujas bandeiras, faixas, 
adesivos e camisetas expõem 
o símbolo do autismo.

“Tento falar, mas o Botafo-
go não me ouve. Não temos ne-
nhum apoio do Botafogo, infe-
lizmente. Eu já mandei carta 
para o Botafogo pedindo um 
lugar apropriado não só para 
autista, para o deficiente visual 
e o deficiente auditivo”, recla-
ma Walter, pai de lucas, garo-
to de 11 anos com TEA.

“Tentei ajudar não só meu 
filho, mas outras crianças com 
autismo, inclusive que eu via 
no colégio dele. Eu via que exis-
tia muita desinformação”, ob-
serva o bancário, explicando 
a origem da Fogo Serrano, que 
nasceu graças ao amor de Wal-
ter pelo Botafogo e por lucas.

Da Redação

A Seleção de Futebol Fe-
minina desembarcou em 
solo brasileiro com a con-
quista de mais um ouro e 
o momento da chegada ao 
aeroporto serviu para dar 
luz ao movimento #BO-
TAELASNOJOGO. Afinal, 
você já tentou montar seu 
time ideal de futebol femi-
nino no videogame? No-
mes como Tamires, Bia za-
neratto, Maria Eduarda, 
Adriana e Ary Borges não 
estarão disponíveis, e nem 
adianta procurar! Não vai 
ser possível encontrar ne-
nhuma das jogadoras fe-
mininas que ajudam a le-
var o nome do nosso país 
no esporte, isso porque, os 
avatares disponíveis são de 
nomes e rostos inventados. 
Diferente do universo mas-
culino, que contempla mui-
tos jogadores, com nomes e 
rostos reais.

Para levantar a bandei-
ra da representatividade 
do futebol feminino, as jo-
gadoras lançam o movi-
mento #BotaElasnoJogo, 
no dia 29 de julho e, com 
nomes trocados nas re-

des sociais e nas camise-
tas, assim como acontece 
nos jogos de videogame, 
reforçam a importância de 
trazer jogadoras reais para 

o game. Afinal, a falta de 
representatividade nesse 
universo colabora para a 
falta de visibilidade da mo-
dalidade.

“Não é muito louco pen-
sar que nenhuma das jo-
gadoras brasileiras está re-
presentada nos jogos de 
videogame de futebol? Os 

nomes e rostos disponí-
veis nos jogos são inventa-
dos, nenhuma representa 
as jogadoras reais. Isso está 
diretamente ligada com a 

falta de visibilidade do fu-
tebol feminino. Com o mo-
vimento #BotaElasnoJogo 
queremos dar a importân-
cia que nossa modalidade 
merece”, explica a jogado-
ra Tamires.

“A invisibilização femi-
nina é um problema estru-
tural que deixa mulheres 
sem nome e sem rosto nos 
games e no mundo. Enten-
der que o que existe ali são 
rostos e nomes inventados, 
reforça a importância de le-
vantarmos bandeiras para o 
futebol feminino ter a reper-
cussão que merece. Estamos 
em campo e precisamos que 
essa representatividade es-
teja em todos os lugares, in-
clusive nos games”, reforça 
Bia zaneratto.

Além de trocar os no-
mes nas redes sociais, as jo-
gadoras também postaram 
imagens segurando cami-
setas com seus nomes tro-
cados, fazendo alusão aos 
nomes dos avatares dispo-
níveis nos jogos de video-
game. “Vamos aproveitar 
esse movimento para mos-
trar que o futebol feminino 
merece estar em todos os lu-
gares”, completa Bia.

Atletas da Seleção feminina de futebol reforçam movimento contra a falta de representatividade no universo gamer

Jogadoras querem reconhecimento
videogames

Foto: Divulgação

Tamires, Bia Zaneratto, Maria Eduarda, Adriana e Ary Borges querem visibilidade das mulheres nos principais jogos de futebol para videogames

Autistas ocupam estádios e ganham visibilidade
iNCLUsÃo No FUTeBoL

A relação entre Manches-
ter United e Cristiano Ronal-
do parece se deteriorar a cada 
dia que passa. Antes mesmo 
do início do Campeonato In-
glês, o atacante português foi 
alvo de críticas por parte do 
novo técnico do time, o holan-
dês Erik ten Hag, nesta quar-
ta-feira. O treinador não gos-
tou nada da postura do astro 
no amistoso com o Rayo Val-
lecano, no domingo.

Cristiano Ronaldo deixou 
a partida ainda no intervalo 
do amistoso, ao lado do com-
panheiro de time Diogo Da-
lot, que não estava relacio-
nado para a partida. A saída 
precoce incomodou o treina-
dor do United.

"Houve outros que foram 
para casa. Com certeza, não 
(posso aceitar). É inaceitável, 
para todos. Eu digo a eles: isso 
é inaceitável, nós somos um 

time, não uma seleção. Temos 
que ficar juntos até o final", dis-
se Ten Hag, em entrevista ao 
canal holandês Viaplay Sport 
Nederland.

O amistoso no Old Traf-
ford, com vitória do United 
por 1 a 0, marcou o retorno de 
Cristiano Ronaldo ao time in-
glês. Ele ficou fora das viagens 
do clube na pré-temporada. 
Alegou motivos pessoais, mas 
a imprensa europeia afirma 

que o jogador estava planejan-
do seu futuro com outro time.

Discreto no amistoso, o ata-
cante português estaria insa-
tisfeito em defender o United 
nesta nova temporada euro-
peia porque pretendia dispu-
tar a liga dos Campeões, tor-
neio para o qual o clube inglês 
não obteve a classificação.

Enquanto CR7 ficava fora 
dos amistosos do United em 
preparação para a temporada, 

a imprensa especulava sobre 
seu futuro. Ele teria sido ofe-
recido para o Chelsea, Man-
chester City, Paris Saint-Ger-
main e Bayern de Munique, 
sem sucesso.

Na semana passada, os ru-
mores aumentaram com a vi-
sita do seu empresário à dire-
toria do United, o que parecia 
definir o seu futuro. Mas nada 
mudou. O clube chegou a re-
correr ao lendário ex-treinador 

do time Alex Ferguson para 
convencer o português a se-
guir no time.

Como o Campeonato In-
glês tem início nesta sexta, 
parece improvável que o por-
tuguês consiga deixar o clube, 
embora a janela de transfe-
rências na Inglaterra se en-
cerre somente em 1o de se-
tembro. O United vai estrear 
no domingo, em casa, contra 
o Brighton.

Técnico do United critica CR7 por deixar amistoso
No iNTervaLo
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Obituário

Geraldo dos Santos Mendes
(Negão da Serralharia)
2/8/2022 – Em Patos (PB). Serralheiro 
morreu após se sentir mal quando 
trabalhava em sua oficina, no bairro 
Jardim Guanabara.

Foto: Patosonline

Aforismo
“Num certo momento 

da vida, não é a esperança 
a última a morrer, mas a 

morte é a última esperança.”

Leonardo Sciascia
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Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Ida Steinmüller é administradora, memorialista e presidente 
de honra do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

Bruno Dias de Oliveira
30/7/2022 – Aos 24 anos, no 
Assentamento Asa Branca, na 
zona rural do município de 
Coxixola, no Cariri paraibano, 
assassinado. Foi morto a tiros e a 
polícia investiga o caso.

Foto: Reprodução

Como acontece todo ano neste período, Campina 
Grande está ártica. Um frio medonho. A cidade 
amanhece tão enevoada que nem dá pra ver 

os prédios, a sensação é de que estou em Teresópolis 
em área rural, até porque agora há pouco me veio um 
som como fosse uma saparia cantando na lagoa, mas, 
apurando os ouvidos, percebo se tratar de um alarme 
de cerca eletrônica que disparou em algum lugar no 
meio da neblina, e esse conjunto de frio e sapo me 
fez lembrar a amiga Rosa Cecília Andraus, que foi 
professora aposentada da PUC de Campinas e uma 
das fundadoras do Partido dos Trabalhadores. Fomos 
amigas. Dessas de falar pelo telefone ou pelo Facebook 
toda semana, mas ela faleceu em 15 de maio de 2018 
deixando um vazio, e o dia brejeiro de hoje me fez 
retroagir à ocasião em que nos conhecemos.

Como comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, 
me aposentei cedo também, aos 46 anos, e sem mais ter 
de ir ao trabalho passei a me dedicar ao agronegócio. 
Na época, meu marido tinha três fazendas, a Muçambê, 
em Masssaranduba, a Pedra Branca, à margem do 
Açude de Boqueirão, e a Valverde, em Riachão de 
Bacamarte. A última era dedicada à produção leiteira 
e eu resolvi empreender ali um projeto de queijaria. Só 
que eu não entendia bulufas de queijo e então lembrei 
que havia uma escola de queijaria em Nova Friburgo, 
fundada por suíços. Fiz contato e soube que ela ia abrir 
uma nova turma. Era um curso de somente três dias, 
não contei conversas, arrumei as malas e embarquei 
para o Rio de Janeiro.

Era mês de agosto do ano de 2001, cheguei na 
véspera do início do curso, a escola ficava na zona 
rural de Nova Friburgo e eu me hospedei numa 
pousada na cidade. Estava um frio de rachar, desci 
para o restaurante e de minha mesa vi uma mulher e 
um homem sentados noutra mesa próxima, terminei 
a refeição, levantei para sair e então a mulher se 
aproximou perguntado de onde eu era. Respondi que 
era de Campina Grande, Paraíba, e ela ficou radiante, 
dizendo que se chamava Rosa Cecília Andraus e 
conhecia a cidade, pois havia ministrado um curso na 
faculdade de Serviço Social, no São Vicente de Paulo, 
onde conheceu e ficou muito amiga de Luíza Erundina. 
Daí as conversas se deslancharam, fui para a mesa 
dela e soube que o homem era o seu motorista, que 
ela morava em Morungaba, São Paulo, herdara uma 
fazenda do pai e estava ali para fazer o mesmo curso 
de queijaria que eu. Coincidência, não é?

Na manhã seguinte, nos encontramos no café e 
ela me ofereceu carona até a escola, para que eu não 
precisasse de um táxi. Só que o carro dela era um 
Fiat furgão, e só havia espaço pra mim na carroceria, 
mas ela fez questão de ir comigo atrás, era quase um 
camburão. Chegamos depois de muitos solavancos 
pelas estradas de terra, a escola era como uma espécie 
de seminário, de fachada tipicamente suíça. Nos 
juntamos à turma, o mestre queijeiro se apresentou, 
recebemos um kit, com bata, luvas, touca, óculos 
de proteção e botas de borracha, vestimos, ficamos 
parecidas umas astronautas, e fomos primeiro para um 
tour, para conhecer a cadeia de produção de queijos, 
depois, passamos pelo pedilúvio e fomos aprender 
como se faz o queijo Minas Frescal. Foram dois dias de 
aulas intensivas nos dois turnos, aprendemos a fazer 
a higienização dos equipamentos e no fim tivemos de 
fazer uma muçarela; foi um fiasco.

O terceiro e último dia foi de evento, entrega dos 
diplomas, um VHS sobre a escola e palestra do 
mestre queijeiro André Luís Guedes. Ao fim de tudo, 
Rosa Cecília me convidou para comemorar, ela disse 
que havia um restaurante perfeito em Teresópolis, 
chamado Cremerie Genève, que tinha uma boa cerveja 
e petiscos exóticos. Fomos então pra lá, era um terraço 
com uma vista maravilhosa, onde podíamos apreciar 
o Dedo de Deus, imponente e majestoso em meio à 
neblina. Fomos servidas de cerveja acompanhada de 
molhos e um petisco num prato, era uma espécie de 
fritura, olhei desconfiada, parecia uma perninha, fiquei 
sem jeito com aquela iguaria bizarra, mas para não 
fazer feio peguei um, mergulhei no molho de alho e 
levei a boca, e quando estava degustando Rosa Cecília 
disse: sabe o que você está comendo? Eu acenei a 
cabeça negativamente, e ela disse sorrindo: É perna de 
rã. E aí, gostou? Urrgh! Num esforço para engolir tomei 
um gole de cerveja, limpei a boca com o guardanapo 
e respondi: “Ah sim, tem gosto de frango”. Mas na 
verdade eu odiei, tinha gosto era de sapo mesmo.

Rememorando Rosa 
Cecília Andraus

Norma Jeane Mortenson, que se trans-
formou no ícone Marilyn Monroe, nasceu 
em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados 
Unidos, a 1o de junho de 1926, na mesma ci-
dade onde morreu há 60 anos, com apenas 
36 anos de idade, no dia 4 de agosto de 1962, 
vítima de uma overdose de barbitúricos. A 
atriz, modelo e cantora norte-americana, 
como estrela de cinema de Hollywood, é 
considerada um dos maiores símbolos se-
xuais do século XX, imortalizada pelos ca-
belos loiros e as suas formas voluptuosas.

Inicialmente, ela ficou famosa por in-
terpretar personagens cômicos, tornando-
se sucesso no cinema. Apesar de sua car-
reira ter durado apenas uma década, seus 
filmes arrecadaram mais de duzentos mi-
lhões de dólares até a sua morte inespera-
da em 1962. Seis décadas após sua morte, 
continua sendo considerada um dos maio-
res ícones da cultura popular.

Nascida e criada em Los Angeles, Ma-
rilyn passou a maior parte de sua infân-
cia em lares adotivos e em um orfanato, 
além de ter casado pela primeira vez com 
apenas dezesseis anos. Em 1944, trabalha-
va numa companhia de aviação que fabri-
cava drones para uso na Segunda Guerra 
Mundial, quando conheceu um fotógra-
fo da First Motion Picture Unit e iniciou 
uma carreira notável como modelo pin-up, 
o que a ajudou a fechar contratos para fil-
mes de curta-metragem promovidos pela 
20th Century Fox (1946–1947) e a Colum-
bia Pictures (1948).

Após uma série de papéis em filmes pe-
quenos, assinou um novo contrato com a 
Fox. Rapidamente se tornou uma atriz po-
pular com papéis em diversas comédias, 
incluindo ‘Sempre Jovem’ (1951) e ‘O Inven-

tor da Mocidade’ (1952), além dos dramas 
‘Só a Mulher Peca’ (1952) e ‘Almas Desespe-
radas’ (1952). Nessa época, Marilyn causou 
escândalo quando descobriram que posa-
ra para fotos nuas antes de se tornar atriz, 
mas isso acabou aumentando ainda mais o 
interesse do público por seus filmes.

Em 1953, Marilyn era uma das estrelas 
mais bem-sucedidas de Hollywood, sendo 
a protagonista em três filmes; o noir ‘Tor-
rentes de Paixão’, que destacou seu apelo 
sexual, e as comédias ‘Os Homens Prefe-
rem as Loiras’ e ‘Como Agarrar um Milio-
nário’. Embora tenha desempenhado um 
papel importante na criação e gestão de 
sua própria imagem pública, estava de-
cepcionada por seu trabalho não ter sido 
valorizado pelo estúdio.

Foi brevemente suspensa no início de 
1954 por recusar um projeto de filme, mas 
voltou a estrelar num dos maiores suces-
sos de bilheteria de sua carreira, ‘O Peca-
do Mora ao Lado’ (1955). Quando o estú-
dio ainda estava relutante em modificar 
os termos de seu contrato, Marilyn fun-
dou sua própria empresa de produção 
cinematográfica, a Marilyn Monroe Pro-
ductions (MMP).

Buscando aprimorar seu desempe-
nho como atriz, começou a estudar mé-
todo de interpretação no Actors Studio. 
Logo em seguida, a Fox assinou um novo 
contrato, que lhe trouxe mais controle so-
bre a sua carreira, e um aumento de salá-
rio. Depois de seu desempenho ser acla-
mado pela crítica em ‘Nunca Fui Santa’ 
(1956), e atuando na primeira produção 
independente de MMP, ‘The Prince and 
the Showgirl’ (1957), ganhou o Globo de 
Ouro de Melhor Atriz por ‘Some Like It 
Hot’ (1959). Seu último filme completo foi 
o drama ‘The Misfits’ (1961).

Atriz, modelo e cantora norte-americana é considerada um dos maiores símbolos sexuais do século passado

Há 60 anos morria Marilyn Monroe
ÍCONE DA CULTURA POP

Adalto
2/8/2022 – No Sítio Macambira, 
na zona rural de Sumé, Cariri 
paraibano. Trabalhador rural 
morreu após ser prensado por uma 
máquina agrícola enquanto estava 
operando a ensiladeira.

Foto: Reprodução

Mortes na História
1849 — Anita Garibaldi, revolucionária brasileira
1875 — Hans Christian Andersen, 
escritor dinamarquês
1957 — Washington Luís, 
advogado, político e 13º presidente brasileiro
1962 — Marilyn Monroe, 
atriz, modelo e cantora norte-americana
1970 — Oscarito, 
ator e comediante hispano-brasileiro
1994 — Cyro dos Anjos, 
jornalista, romancista e memorialista brasileiro
2002 — Ferreira Neto, jornalista brasileiro
2015 — Maria das Dores Limeira Ferreira dos 
Santos (Dôra Limeira), escritora e contista (PB)
2017 — Luiz Melodia, 
ator, cantor e compositor brasileiro
2021 — Solon de Castro Lucena, publicitário e 
gestor na área da comunicação (PB)

Ana Lúcia e José Miguel
1º/8/2022 – Na PB-073, entre 
Guarabira e Pirpirituba, no 
Agreste paraibano. Recém-
casados (ele era pastor, natural 
de São Paulo) morreram em um 
acidente de carro, que colidiu a 
uma árvore, na “Curva da Freira”.

Foto: Notícia Paraíba

Da Redação

Marilyn esteve em lares adotivos e orfanato
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A conturbada vida particular de Ma-
rilyn Monroe sempre despertou muito in-
teresse; durante a carreira, lutou contra 
o vício, a depressão e a ansiedade. Além 
disso, teve dois casamentos altamente mi-
diáticos: com o jogador de beisebol Joe 
DiMaggio e com o dramaturgo Arthur 
Miller, ambos terminados em divórcio.

A atriz também provocou controvérsia 
por ter sido cogitada como amante do en-
tão presidente dos Estados Unidos, John F. 
Kennedy, apesar de nada ter sido provado. 
Morreu aos 36 anos de uma overdose de 
barbitúricos na sua casa, em Los Angeles, 
no dia 4 de agosto de 1962. Embora a mor-
te seja considerada como um provável sui-
cídio, surgiram várias teorias da conspira-
ção sobre um possível homicídio.

Bernard Cribbins
28/7/2022 – Aos 93 anos, de causa 
não informada. Ator, comediante e 
cantor britânico. Em sete décadas 
de carreira, atuou em produções 
como ‘The Railway Children’, a série 
‘Carry On’, o hit dos anos 1960 ‘Right 
Said Fred’, o notório convidado de ‘Fawlty Towers’, 
e narrando ‘The Wombles’. Nascido em Oldham, na 
Inglaterra, o artista também estrelou ‘Doctor Who’.

Foto: Grant-Pollard

Luiz de Miranda
29/7/2022 – Aos 77 anos, em Porto 
Alegre (RS), vítima de um choque 
séptico e de insuficiência cardíaca 
congestiva. Poeta e escritor gaúcho 
natural de Uruguaiana. Publicou 
mais de 30 livros e conquistou o Prêmio de Poesia 
2001, concedido pela Academia Brasileira de 
Letras (ABL), pelo livro ‘Trilogia do Azul, do Mar, da 
Madrugada e da Ventania’ (2000).

Foto: Clic Noroeste



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00037/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00037/2022, que objetiva: Contratação de pessoa física para execução de serviços comuns 
de engenharia compreendendo o acompanhamento e fiscalização de obras, elaboração de 
Projetos Básicos contendo: Projetos de obra (estrutural, arquitetônico, complementares, etc), 
Planilhas, Cronogramas, Plantas, Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos e Memórias 
de Cálculos e outros documentos de engenharia conforme Termo de Referência; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERNANDO GOMES ARAUJO 
FILHO - R$ 17.500,00.

Alcantil - PB, 29 de Julho de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para prestação de serviços implantação 
e manutenção de Prontuário Eletrônico nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Alcantil - 
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00026/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT 
Nº 25116/2021 - Cba Tecnologia e Servicos Eireli - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. 
ASSINATURA: 13.07.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2022. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Algodão de Jandaira: 02.090–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
02090.10.302.2006.2036 – PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE 
3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA FONTE: 500, 600. 
VIGÊNCIA: até 26/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jan-
daíra e: CT Nº 00099/2022 - 26.07.22 - LABORATORIOS CLINICOS E SERVICOS DE IMAGEM 
LTDA - R$ 70.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00028/2022. OBJETO: 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. 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: Bianca Aparecida Machado de Alencar Batista de Oliveira 03689485606 - CNPJ 
31.969.144/0001-84. Mix Variedades Comercio Varejista Ltda - CNPJ 11.386.409/0001-04. 
Viva Distribuidora de Produtos Eireli - CNPJ 20.008.831/0001-17. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 03 de Agosto de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de Insumos Laboratoriais destinados ao Município de Arara. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00023/2022. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, 
TRIBUTOS, FUS, MAC, e PAB FIXO: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2005.2025 – 
Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB FIXO 10.302.2020.2029 – Manter as Atividades 
dos Serviços Públicos de Saúde 10.302.2020.2047 – Manter Ativ. de Média e Alta Complexidade 
Amb. Hosp. 3.3.90.30.03 – Mat. Médico Hosp. Odont. e Lab.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00139/2022 
- 29.07.22 - LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - R$ 31.366,40; 
CT Nº 00140/2022 - 29.07.22 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - R$ 
17.274,70; CT Nº 00141/2022 - 29.07.22 - DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROD. 
HOSP. E LAB. LTDA - R$ 28.799,58.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
OBJETO: Serviços de Pavimentação e Drenagem em diversas ruas da zona urbana de Araruna/

PB. LICITANTES HABILITADOS: DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; PB CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO LTDA – EPP. 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 10:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor 
Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 03 de agosto de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
ANULAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia para pavimentação de diversas ruas deste município, conforme especifações do projeto 
básico; ANULO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: O Setor de Engenharia da 
Prefeitura, emitiu parecer indicando diversos erros do projeto básico, inclusive retirando e incluindo 
itens que ensejariam na alteração substancial do processo licitatório. Sendo assim o processo 
inerente ao certame está eivado de vício insanável..

Areial - PB, 03 de Agosto de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua São 

José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Agosto de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada do ramo de 
engenharia para o capeamento asfáltico da rua Natanael Barbosa localizada no município de Areial. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: ; 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) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.
com. Edital: www.areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 04 de Agosto de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ENVIO DE AMOSTRAS
A Prefeitura Municipal de Belém-PB, através de seu Pregoeiro, nomeado por força das dispo-

sições contidas na Portaria nº 06 de 04 de janeiro de 2022, vêm através deste termo NOTIFICAR 
as empresas melhores classificadas na fase de lances, para fazer cumprir a entrega de amostras, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0044/2022 que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE FAR-
DAMENTOS E CALÇADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PB. Ficam as Empresas Notificadas: MARIA 
RAFAELA GERONCIO AMANCIO, CNPJ N° 46.471.479/0001-45; JOÃO MARTINHO DA SILVA, 
CNPJ N°29.844.257/0001-01; RD COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ N° 46.671.750/0001-96; BBD 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 40.221.782/0001-22; WW COMERCIAL EIRELI, CNPJ 
N° 19.835.542/0001-02. Fica marcada a data para entrega das amostras até dia 09 de agosto de 
2022 no horário das 07:00 às 11:00 horas. A Apresentação das amostras deverá ser entregue no 
endereço: SETOR DE LICITAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, RUA FLÁVIO RIBEI-
RO, 74 - CENTRO - BELÉM - PB. Maiores informações e esclarecimentos sobre este ato serão 
prestados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, que fica na Sede da Prefeitura 
ou pelo e-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 03 de agosto de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 0022/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2022 – PMBV
O Município de Boa Ventura/PB, através da sua Pregoeira Oficial, torna público que fará 

realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 09:00hs 
(horário local) do dia 18 de agosto de 2022, objetivando a realização de CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE 
PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB. A sessão pública será realizada 
na sala de reuniões no anexo do Prédio da Prefeitura de Boa Ventura, localizada a Rua Emília 
Leite, N° 05 - Centro – Boa Ventura – PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser adquirido 
exclusivamente e gratuitamente pelo site HTTP://BOAVENTURA.PB.GOV.BR/ACESSO-A-
-INFORMACAO/LICITACOES ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da 
publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 03 de agosto de 2022.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0022/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0074/2022 – PMBV
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO Nº 0022/2022–PMBV, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 0074/2022–PMBV, embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da 
Procuradoria Jurídica do Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, 
AUTORIZA E ADJUDICA o procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: , 
CNPJ: 18.110.143/0001-11, no valor total de R$ 4.795,00 (Quatro mil Setecentos e Noventa 
e Cinco Reais) cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PB, em consequência, 
fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 
90, caput, do citado diploma legal.

Boa Ventura - PB, 28 de Julho de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0080/2022 – PMBV
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PB.
PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0022/2022 – 

PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0074/2022 – PMBV
DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE 28/07/2022 A 31/12/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRATA-

DO: EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ Nº 34.836.183/0001-00
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 4.795,00 (Quatro mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Boqueirão – PB, TORNA PÚBLICO para 

conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento da Habilitação, referente à Tomada de 
Preços em epigrafe, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 
ESCOLA PADRE INÁCIO, COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DO 
TEATRO DA ESCOLA PADRE INÁCIO NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO/PB – RECURSOS: CON-
VÊNIO: 295/2022 – Nº CADASTRO: 22.80970–8 – SEECT–PB/PMB. LICITANTES HABILITADOS: 
A. B. CONSTRUCOES EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; JAILSON BATISTA DOS SANTOS. 
INABILITADAS: NÃO HOUVE. Não havendo qualquer manifestação a ser constada em ata, mas sim 
a renúncia expressa ao direito de interpor recurso, na forma da alínea “a” do inc. I, c/c § 6º do art. 109 
e inc. III do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93, todas as concorrentes assinaram o termo expresso 
de desistência de recurso quanto a essa Fase, possibilitando nesta mesma sessão ser realizado 
a análise da proposta de preços do licitante habilitado como segue. PROPOSTA CLASSIFICADA 
E VENCEDORA DO CERTAME: JAILSON BATISTA DOS SANTOS, com valor global da proposta 
de preços de R$ 1.417.551,89(um milhão, quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e cinquenta 
e um reais e oitenta e nove centavos), conforme consta nos autos do processo administrativo.

Boqueirão – PB, 03 de Agosto de 2022.
CRYSTIANE GOMES BEZERRA

Presidenta da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 023/2022, do tipo “Maior lance e oferta”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E PERMISSÃO DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO 
PARA INSTAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE “CAMAROTE/ÁREA VIP”. Data de abertura: 
18/08/2022 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 03 de Agosto de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00084/2022
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, às 09:00 horas do dia 17 
de Agosto de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, 
remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aéreo de membros, 
servidores, colaboradores eventuais do município de Cabedelo–PB. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário 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. 

Cabedelo - PB, 03 de Agosto de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00084/2022
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.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para o fornecimento 
de Equipamentos de Proteção Individual visando atender os setores da Secretaria de Educação 
que trabalham com carga e descarga de materiais, a Secretaria de Defesa Civil e Secretaria de 
Administração. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de Agosto de 2022. Início da fase 
de lances: 09:15 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 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, 03 de Agosto de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00088/2022
TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR ATRAVÉS DA PREGOEIRA SUBSTITUTA E EQUI-

PE 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, VISANDO FORMAR 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÕES FUTURAS, PARA: 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA OFERECIDO ATRAVÉS DE EMPRESAS 
QUE OPERAM NO RAMO, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DO PROJETO CENTRO 
DE ATENDIMENTO AO TURISTA “MÓVEL” – CAT MÓVEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TURISMO. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11:00 HORAS DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022. 
INÍCIO DA FASE DE LANCES: 11:15 HORAS DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022. REFERÊN-
CIA: 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: LICI-
TACAOCABEDELO@yAHOO.COM.BR. EDITAL: HTTPS://CABEDELO.PB.GOV.BR/PORTAL-
-DA-TRANSPARENCIA/; WWW.TCE.PB.GOV.BR; WWW.LICITACAOCABEDELO.COM.BR. 

CABEDELO - PB, 03 DE AGOSTO DE 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

PREGOEIRA SUBSTITUTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO RETIFICAÇÃO -  ExTRATO dE COnTRATO 2.05.101/2022
PREGÃO ELETRONICO (SRP) 012/2022

No extrato de contrato publicada no semanário no dia 25 de julho de 2022 pág. 35 e 36 e DOE 
no dia 09 de julho de 2022 pág. 26 e no JORNAL A UNIÃO no dia 09 de julho de 2022 pág. 26 e 
DOU no dia 22 de julho de 2022 pág.364, ONDE LÊ-SE: NORDESTE POTENCIAL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 22.280.916/0001-85, valor R$ 10.742,00 (dez mil setecentos e qua-
renta e dois reais), contrato nº 2.05.101/2022; LEIA-SE: NORDESTE POTENCIAL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 22.280.916/0001-85, valor R$ 8.870,00 (oito mil oitocentos e setenta 
reais), contrato nº 2.05.101/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para construção de calçadão com ciclovia ligando o Centro ao distrito Olho D´água 
no município de Capim – PB, conforme Contrato de Repasse: 1075256–89/2021 – Ministério do 
Desenvolvimento Regional. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral 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) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: http://
transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 03 de Agosto de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de kits enxovais infantis para 
atendimento das gestantes carentes do Município de Capim–PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 04/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3622–1135. E-
-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: www.capim.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 03 de Agosto de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 036/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO EM FREQUÊNCIA MODULAR PARA 

TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO DE ATOS, SERVIÇOS, ORIENTAÇÕES E PROGRAMA RADIOFô-
NICO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CUITÉ. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 
08:00h de 03/08/2022 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 17/08/2022 às 
14:01h (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, 03 de agosto de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 034/2022
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA 
MUNICIPAL. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 04/08/2022 no site 
http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 18/08/2022 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, 03 de agosto de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔnICO nº. 035/2022
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULOS, 0 KM, TIPO MOTOCICLETA DE 160 CILINDRADAS OU SUPERIOR, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRU-
TURA DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 
08:00h de 04/08/2022 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 18/08/2022 
às 14h (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, 03 de agosto de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 11/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais de expedientes e didáticos diversos, destinados a atender as Secretarias municipais 
e Fundos municipais de Saúde e Assistência Social, exercício 2022 ou enquanto durar os quanti-
tativos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MIX VARIEDADES 
COMERCIO VAREJISTA LTDA - R$ 173.928,80; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUO – ME - R$ 
19.861,50; R.N. BALTAZAR – COMERCIO DE INFORMATICA - R$ 5.600,00. Ficam as empresas 
vencedoras do certame convocadas para as assinaturas dos respectivos Termos de Contratos, 
conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 03 de Agosto de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Realização de Show artístico com a atração “FABIANO GUIMARÃES” no dia 06.08.2022 
- (madrugada do dia 07.08.2022), por 02h00min de duração no Palco Central instalado pela Contra-
tante 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 07.2022. 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 FABIANO DIAS 
GUIMARÃES - MEI - CNPJ nº 20.531.473/0001-22 - CT Nº 127/2022 – 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 “CAVALEIROS DO FORRÓ” no dia 
07.08.2022, por 01h30min 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 09.2022. 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 GRUPO MUSICAL CAVALEIROS 
DO FORRÓ LTDA - CNPJ nº 01.402.019/0001-27 - CT Nº 129/2022 – 01.08.2022 - R$ 50.000,00 
– Cinquenta mil reais.

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Realização de Show artístico com a atração “JOÃO LIMA” para se apresentar no dia 
07.08.2022 - (madrugada do dia 08.08.2022), por 01h00min de duração no Palco Central insta-
lado 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 
10.2022. 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 IVANIILDO DE OLIVEIRA FARIAS - CNPJ nº 19.511.144/0001-30 - CT Nº 134/2022 – 03.08.2022 
- R$ 11.000,00 – onze mil reais.

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

REFERENTE TERMO DE ADESÃO 02.2022.
OBJETO: ADESÃO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 020.2022, oriunda do PREGÃO 

PRESENCIAL 020.2022 - SRP – Processo Administrativo 220527PP00020, processada nos termos 
da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, gerenciada pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ/PB AMPARO LEGAL: Artigo 22, Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas alterações. “OBJETO, Locações de PALCO, ILUMINAÇÃO, 
SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR, PAINEL DE LED, TABLADO, TRELIÇAS E CAMARIM para 
realização dos tradicionais festejos de SANT´ANA dias 06 e 07/08/2022. PARTES CONTRATAN-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e W.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ 
20.863.529/0001-46 e ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, CNPJ 
26.551.425/0001-82, Valores de R$ 21.420,00 e 36.000,00, respectivamente. Valor total: 57.420,00 
-  cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte reais DATA RATIFICAÇÃO/ADJUDICAÇÃO: 02.08.2022. 
TERMOS DE CONTRATOS Nº: 135/2022 e 136/2022, respectivamente, datados de 03.08.2022. 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31.12.2022. RECURSOS PRÓPRIOS: 20.600 - 13.392.0008.2021 - 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.  PUBLIQUE-SE PARA 
SUA EFICÁCIA.

Cuitegi/PB, 03 de agosto de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
ERRATA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

Na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 30 de Julho de 2022, página 35, e na publicação 
do Jornal a União do dia 30 de julho de 2022, pagina 26 TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022, 
ONDE SE LÊ: LICITANTE HABILITADO: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI. 
LEIA-SE: LICITANTES HABILITADOS: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; JGM 
ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA.

Cuité de Mamanguape - PB, 02 de Agosto de 2022.
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE POLIETILENO, COM 
CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, SEM CAVIDADES OU REBORDOS INTERNOS QUE 
POSSAM RETER BACTÉRIAS OU OUTRAS IMPUREZAS NOCIVAS À SAÚDE HUMANA (DENTRO 
DAS NORMAS MAIS ATUAIS DE SEGURANÇA E HIGIENE). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00016/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.002–
GABINETE DO PREFEITO 02002.04.122.2001.2002 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 
GABINETE 02.004–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 
02007.12.361.1003.2017 – MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 02007.12.361.1003.2015 
– MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 02.011–SEC DE OBRAS, URBANISMO E 
TRANSPORTE 02011.15.122.2001.2045 – MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E 
TRANSPORTE 02011.15.451.1026.2046 – MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 
02.012–SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 02012.20.122.2001.2051 – MAN 
DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 02012.20.605.1025.2052 – MANUT 
DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO 02012.26.782.1018.2048 – MELHORIAS DE 
ESTRADAS VICINAIS 09.009–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 – MANUT 
DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2072 – MANUT.DAS ATIV 
DO PROG SAÚDE DA FAMILIA 09009.10.302.1017.2081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SAMU 09009.10.302.1018.2077 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
09009.10.302.1018.2078 – MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL 10.010–FUNDO MUNIC 
DE ASSIST E SERVICO SOCIAL 10010.08.122.2001.2034 – MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 10010.08.243.1005.2037 – MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 
10010.08.244.1006.2069 – DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF). VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e: CT Nº 00265/2022 - 20.07.22 - CAIO RANALySON FELIX - R$ 28.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de saneantes 
domissanitarios para atender as necessidades do Hospital Municipal, unidades básica de 
saúde e Samu deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 09.009–FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 09009.10.301.1017.2030 – MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 
09009.10.302.1018.2077 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
214 09009.10.302.1017.2081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 3.1.91.13.00.00 
OBRIGACOES PATRONAIS 214 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00041/2022 - 01.02.22 até 31.12.22 
- WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 56.624,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00324/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  - CNPJ 02.349.757/0001-10
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE 

DE REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 120 (cento e vinte) dias, cuja vigência fica estendida 

até o dia 01/11/2022.
Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 00003/2021.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS
Fundamento legal: Art. 57, § 1º, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 05/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE FORMA PARCELADA CONFORME ES-
PECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE 
EDITAL. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 16 de Agosto de 2022. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 16 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 04 de Agosto de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00080/2022, que objetiva: Aquisições de 
ferros , cantoneiras, chapas e outros para confecção de grades, portões e similares para melhor 
atender as demandas da administração municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 10.081,50; GUSTAVO XAVIER 
GARCEZ - R$ 22.025,38.

Guarabira - PB, 26 de Julho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00081/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00081/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de água mineral, para atender a demanda complementar dos diversos setores da administração 
para o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
JOAO PAULO DE BRITO GUEDES 71727455401 - R$ 24.500,00.

Guarabira - PB, 26 de Julho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de agosto de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00082/2022, que objetiva: Contratação de 
serviços de mão de obra em solda elétrica e reparos em ferros para confecção de grades, portões 
e similares para melhor atender as necessidades da administração municipal; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR 
05296756410 - R$ 72.020,00.

Guarabira - PB, 26 de Julho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00084/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00084/2022, que objetiva: Aquisições par-
celadas de guloseimas e produtos diversos para melhor atender as necessidades das secretarias 
municipais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAO PAULO 
DE BRITO GUEDES 71727455401 - R$ 48.021,20; MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA 
LTDA - R$ 65.622,60.

Guarabira - PB, 26 de Julho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

dISPEnSA nº dP00053/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00053/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO DA 
GESTÃO NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFER-
TADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS); RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. CNPJ: 27.197.452/0001-61. Valor: R$ R$ 16.500,00 
(DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Guarabira - PB, 20 de julho de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RATIFICAÇÃO E AdJUdICAÇÃO - In00023/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00023/2022, 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA-
-PB. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LCL SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 28.536.867/0001-85, R$ 30.000,00 - Trinta mil reais .

Guarabira - PB, 27 de julho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PB 
RATIFICAÇÃO E AdJUdICAÇÃO - In00022/2022

REPUBLICADO POR CORREÇÃO 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00022/2022, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GUARABIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, ATÉ 
DEZEMBRO DE 2022. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ELISÂNGELA LUCENA DE ARAÚJO FREITAS – CPF: 039.215.034-42, R$ 19.440,00 - Dezenove 
mil, quatrocentos e quarenta reais.

Guarabira - PB, 18 de julho de 2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PB

EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICADO POR CORREÇÃO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, ATÉ DEZEMBRO 
DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00022/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2022 – Elemento de despesa: 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Física. VIGÊNCIA: Até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e ELISÂNGELA LUCENA DE ARAÚJO FREITAS 
– CPF: 039.215.034-42 – CT Nº 10367/2022 – 19.07.2022 – R$ 19.440,00 – Dezenove mil, 
quatrocentos e quarenta reais.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO 
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00022/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, ATÉ DEZEMBRO DE 2022.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Gestora
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 18/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

dISPEnSA nº dP00055/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DP00055/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE HERBECIDA PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MAG COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS PARA AGRICULTURA EIRELI  . CNPJ: 02.709.842/0001-42. Valor: R$ 15.600,00 
(Quinze mil e seiscentos reais)

Guarabira - PB, 27 de julho de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de ferros , cantoneiras, chapas e outros para confecção de grades, 
portões e similares para melhor atender as demandas da administração municipal. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00080/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00389/2022 - 26.07.22 
- GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 10.081,50; CT Nº 00390/2022 - 26.07.22 - GUSTAVO 
XAVIER GARCEZ - R$ 22.025,38.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de água mineral, para atender a demanda complementar dos 
diversos setores da administração para o exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00081/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 
.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº 00391/2022 - 26.07.22 - JOAO PAULO DE BRITO GUEDES 
71727455401 - R$ 24.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de mão de obra em solda elétrica e reparos em ferros 
para confecção de grades, portões e similares para melhor atender as necessidades da ad-
ministração municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00082/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2022 Elemento de despesa 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 Guarabira e: CT Nº 00393/2022 - 26.07.22 - JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR 
05296756410 - R$ 72.020,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de guloseimas e produtos diversos para melhor atender 
as necessidades das secretarias municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00084/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consig-
nada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº 00394/2022 - 26.07.22 - JOAO PAULO DE BRITO GUEDES 
71727455401 - R$ 48.021,20; CT Nº 00395/2022 - 26.07.22 - MIX VARIEDADES COMERCIO 
VAREJISTA LTDA - R$ 65.622,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

nº TERMO AdITIVO: 05.2022.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 121/2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00027/2022
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 05.2022, tem por objeto, a supressão 

de 4% (quatro por cento) ao preço do litro da gasolina, ficando:
R$ 5,85 – litro da gasolina comum, preço anterior: (R$ 6,06) – Contrato Inicial
DATA RATIFICAÇÃO: 01.08.2022
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 04.2022: 01.08.2022
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 83/2021 do Pregão Presencial 
SRP nº 93/2021 da Prefeitura Municipal de Campina Grande, conforme extrato da Ata de 
Registro de Preços publicada na Imprensa Oficial tudo em conformidade ao amparo contido 
no Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas 
legais aplicáveis, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS, UNIDADES DE SAÚDE  ( UBSF’S) HOSPITAIS, CAPS’S , 
SAE, CER, JUDICIAL CEREST E ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB NO 
PERÍODO DE 12 MESES. FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Adesão 03/2022 PMG. AMPARO 
LEGAL: Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Lei Federal n.º 10.520/2002. RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente. Elemento de despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: TECNO-
CENTER – MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CT Nº 387/2022 –18.07.2022 –. - R$ 
50.000,00 (Cinquenta Mil reais)

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO 
DA GESTÃO NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 
OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00053/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE GUARABIRA BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO EPP - R$ 16,500,00 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS). - CT Nº 
10386/2022 – 21.07.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00053/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO DA 

GESTÃO NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFER-
TADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 20.07.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE HERBECIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00055/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MAG COMERCIO ATA-
CADISTA DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA EIRELI - R$ 15.600,00 - Quinze Mil e seiscentos 
reais- CT Nº 10395/2022 – 27.07.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00055/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HERBECIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 27.07.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO 

NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE 
GUARABIRA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00023/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação con-
signada no orçamento vigente 2022 – Elemento de despesa: 3.3.90.36.01 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Até o final do exercício financeiro de 2022. PAR-
TES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  e LCL SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 28.536.867/0001-85 - CT Nº 01391/2022 – 27.07.2022 - R$ 
30.000,00 - Trinta mil reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA 
Prefeito

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00023/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA ELA-

BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito 
RATIFICAÇÃO: Prefeito , em 27/07/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 24.2021.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 0255/2021 datado de 03/08/2021 e com término de vigência em 03/08/2022, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Locação de bens móveis, destinados a atender 
as demandas operacionais deste município, inclusive Fundo Municipal de Saúde

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA – RONALDO MASCENA 
DE OLIVEIRA. CONTRATADA: GLEICIANE SILVA CALIXTO DOS SANTOS 09659345437 – CNPJ: 
41.845.851/0001-12

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$ 93.600,00 (Noventa e Três Mil e Seiscentos Reais)
NOVA VIGÊNCIA: 04/08/2023
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 ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Agosto 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada em construção civil para, execução dos serviços de pavimentação em 
paralelepípedos em diversas ruas localizadas no Município de Itatuba – PB. Recursos: previs-
tos 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 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 01 de Agosto de 2022
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LEONARDO COLAÇO 
GOMES - R$ 286.675,00

Juazeirinho - PB, 28 de Julho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PARA MÃO DE OBRA PARA HIDRÁULICA E SANITÁRIA, CARPINTARIA E 
MARCENARIA, ALVENARIA (PEDREIRO), PINTOR, SERVIÇO DE SERRALHARIA, SERVIÇOS 
DE CALCETEIRO, ALVENARIA, REBOCO E DEMAIS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS 
(AJUDANTE) NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, VISANDO FORMAÇÃO DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA SERVIÇOS FUTURAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - R$ 34.500,00; GRAMARE CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI - R$ 307.500,00

Juazeirinho - PB, 28 de Julho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PARA MÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPIDEDO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, VISANDO FORMAÇÃO DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA SERVIÇOS FUTURAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - R$ 215.700,00

Juazeirinho - PB, 28 de Julho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES E DESTINADOS A 
ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRANPECAS – 
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - R$ 356.930,00; JOAO 
ANICETO DOS SANTOS - R$ 173.700,00; JORGE WENDEL DOS SANTOS – ME - R$ 623.380,00; 
KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 202.120,00; SEMEA COMERCIO DE PECAS 
E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 122.960,00

Juazeirinho - PB, 28 de Julho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00020/2022
AOS 28 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, Estado da Paraíba, localizada na Av. Juiz 
Federal Genival Matias de Oliveira - Centro - Juazeirinho - PB, nos termos da Decreto Federal 
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005-A, de 02 de Janeiro de 2017; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00020/2022 que 
objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA MÃO DE 
OBRA PARA HIDRÁULICA E SANITÁRIA, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA (PE-
DREIRO), PINTOR, SERVIÇO DE SERRALHARIA, SERVIÇOS DE CALCETEIRO, ALVENARIA, 
REBOCO E DEMAIS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS (AJUDANTE) NO MUNICÍPIO 
DE JUAZEIRINHO, VISANDO FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS 
FUTURAS; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da 
presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO - CNPJ nº 
08.996.886/0001-87 - D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CNPJ: 32.666.677/0001-50 
- Item(s): 2 - Valor: R$ 34.500,00. - GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 
30.676.883/0001-15 - Item(s): 1 - 3 - 4 - 5 - 6 – 7 - Valor: R$ 307.500,00 

Juazeirinho - PB, 28 de Julho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00021/2022
AOS 28 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, Estado da Paraíba, localizada na Av. Juiz 
Federal Genival Matias de Oliveira - Centro - Juazeirinho - PB, nos termos da Decreto Federal 
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005-A, de 02 de Janeiro de 2017; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00021/2022 que 
objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNE-
CIMENTO POR COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES E DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de 
Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO - CNPJ nº 08.996.886/0001-87 - GRANPE-
CAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 
04.906.156/0001-97 - lote(s): 2 - 8 - 21 - 25 – 26 - Valor: R$ 356.930,00 - JOAO ANICETO DOS 
SANTOS - CNPJ: 18.637.837/0001-01 - Lote(s): 22 - 23 – 27 - Valor: R$ 173.700,00 - JORGE 
WENDEL DOS SANTOS – ME - CNPJ: 14.771.202/0001-41 - Lote(s): 1 - 3 - 4 - 9 - 13 - 15 - 
16 - 18 – 20 - Valor: R$ 623.380,00 - KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 
12.299.910/0001-04 - Lote(s): 5 - 6 - 10 - 12 – 24 - Valor: R$ 202.120,00 - SEMEA COMERCIO 
DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - CNPJ: 14.118.455/0001-10 - Lote(s): 7 - 11 - 
14 - 17 – 19 - Valor: R$ 122.960,00

Juazeirinho - PB, 28 de Julho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA MÃO DE OBRA PARA HIDRÁULICA 
E SANITÁRIA, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA (PEDREIRO), PINTOR, SERVIÇO DE 
SERRALHARIA, SERVIÇOS DE CALCETEIRO, ALVENARIA, REBOCO E DEMAIS SERVIÇOS DE 
PEQUENAS REFORMAS (AJUDANTE) NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, VISANDO FORMAÇÃO 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS FUTURAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00020/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 
02.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO – 04 122 0002 2119 
ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até 28/07/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 05301/2022 - 28.07.22 - D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL - R$ 34.500,00; CT Nº 05302/2022 - 28.07.22 - GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI - R$ 307.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA 
DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS 
AQUISIÇÕES E DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
INCLUSIVE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00021/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.020 – 
GABINETE DO PREFEITO – 02.020.04.122.0002.2005 – ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE-
FEITO – 02.060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 02.060.12.361.0002.2032 – ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – 02.080 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 02.080.10.301.0002.2058 
– ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – 02.080.10.302.0002.2076 – ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E AMBULATORIAL – 02.090 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
02.090.08.244.0002.2096 – ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – 02.100 – SECRE-
TARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO – 02.100.04.122.0002.2119 – ATIVIDADES DE 
INFRAESTRUTURA – 02.170 – SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO – 02.170.04.122.0002.2149 
– ATIVIDADES DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO – 3390.30.00.00 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 05401/2022 - 28.07.22 - GRANPECAS - 
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - R$ 356.930,00; CT 
Nº 05402/2022 - 28.07.22 - JOAO ANICETO DOS SANTOS - R$ 173.700,00; CT Nº 05403/2022 
- 28.07.22 - JORGE WENDEL DOS SANTOS - ME - R$ 623.380,00; CT Nº 05404/2022 - 28.07.22 
- KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 202.120,00; CT Nº 05405/2022 - 28.07.22 - 
SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 122.960,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2022. DO-
TAÇÃO: 02.020 GABINETE DO PREFEITO – 04 122 0002 2005 ATIVIDADES DO GABINETE DO 
PREFEITO – 02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS – 04 123 0002 2017 ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE FINANÇAS – 02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL, REC. HÍDRICOS – 20 606 0002 2021 ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. 
HÍDRICOS – 02.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO – 12 361 0002 2032 ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL – 12 365 0002 2036 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 02.070 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES – 27 812 0002 2051 ATIVIDADES DE DESPORTOS 
– 02.090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 08 244 0002 2096 ATIVIDADES DE 
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA – 02.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E 
URBANISM – 04 122 0002 2119 ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA – 02.120 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO – 04 122 0002 2145 ATIVIDADES DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONOMICO – 02.180 SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E 
DE GESTÃO DE PESSOAS – 04 122 0002 2162 ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. 
E DE GESTÃO DE PESSOAS – 02.220 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE – 
13 392 0002 2171 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE – 02.080 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE – 10 302 0002 2076 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR E AM-
BULATORIAL – 10 304 0002 2166 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA – 10 301 0002 2058 
ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até 28/07/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JUAZEIRINHO e: CT Nº 03401/2022 - 28.07.22 - LEONARDO COLAÇO GOMES - R$ 286.675,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA MÃO DE OBRA PARA A IMPLAN-
TAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEDO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, VISAN-
DO FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS FUTURAS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE JUAZEIRINHO: 02.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 
– 04 122 0002 2119 ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 28/07/2023. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 05201/2022 - 28.07.22 - D2R3 SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL - R$ 215.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00027/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00027/2022, 
que objetiva: Aquisições de Instrumentos Musicais para melhor atender as necessidades da “Banda 
Marcial 29 de Abril”, do Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: O TAMBORIM DE OURO EIRELI - R$ 16.999,00.

Logradouro - PB, 02 de Agosto de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

Nº TERMO APOSTILAMENTO: 01.2022 (REALINHAMENTO DE PREÇOS)
REF: PREGÃO PRESENCIAL 01.2022.
REF: TERMO DE CONTRATO 00042/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para cestas básicas e doação com 

pessoas carentes do município
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CONTRATADO: SEVERIA DE OLIVEIRA ISIDIO
CNPJ: 06.201.926/0001-21.
OBJETO DO TERMO: Acréscimo nos valores unitários conforme contrato, para os itens de n.º 

01, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, conforme elementos no processo
DATA RATIFICAÇÃO: 03.08.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO APOSTILAMENTO 01.2022: 03.08.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 16.2021.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 59/2021 datado de 02/08/2021 e com término de vigência em 02/08/2022 
com novo vencimento em 03/08/2023, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a 
Contratação de médicos especialistas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO – JOSÉ MARINALDO DA 
CRUZ. CONTRATADA: GINECOPREV CLÍNICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOS-
COPIA – CNPJ: 31.620.593/0001-12

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados e necessários para o atendimento da 
população do município.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 01.08.2022.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 03.08.2023
VALOR ADITIVADO: R$ 45.600,00 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Instrumentos Musicais para melhor atender as necessidades da “Banda 
Marcial 29 de Abril”, do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00027/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: 
CT Nº 00145/2022 - 03.08.22 - O TAMBORIM DE OURO EIRELI - R$ 16.999,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00018/2022
O Pregoeiro do município de Manaíra torna pública o Julgamento da Impugnação ao Edital de 

Pregão Eletrônico Nº. 00018/2022. Objeto: Aquisição de peças para veículos próprios, locados ou a 
disposição das diversas secretarias do município de Manaíra/PB. Assim, comunica que a empresa 
JUAUTOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 26.039.796/0001-
80, apresentou impugnação ao Edital supramencionado e informa que o mesmo foi NEGADO 
PROVIMENTO, mantendo os termos do Edital  e mantendo a data prevista para  o dia 04 de Agosto 
de 2022, ás 09:30hs/min, nos mesmos termos apresentados. A referida impugnação e resposta 
encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações e Portal Compras Públicas.

Manaíra-PB, 02 de Agosto de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2022
OBJETO: Fornecimento de Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico para a manutenção, 

desenvolvimento, funcionamento e execução das ações, atividades e programas das Secretarias 
Municipais da Prefeitura de Manaíra – PB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico 00016/2022
RECURSOS: 20.200 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-

DES DO GABINETE DO PREFEITO; 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 452 1002 2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; 20.600 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNDE - 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 
12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE; 12 361 1005 
2016 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO;  20.700 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 
SAÚDE - 10 301 1008 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF - 10 301 
1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS – 20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - 08 244 1009 2061 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - 20.800 FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  - 08 244 1009 2067 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS 
-08 244 1009 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;  20.900 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO e 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGENCIA: Até 31 de Dezembro de 2022.
PARTES CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Manaíra PB e CT-Nº 91601/2022-APOLL 

COMERCIO DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ n° 16.889.292/0001-03, 
Valor R$ 21.599,50; CT-Nº 91602/2022-NATAL HOME CENTER LTDA, CNPJ n° 02.221.116/0004-
29, Valor R$ 306.133,79; CT-Nº 91603/2022-SOLVERBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA, CNPJ 
n° 32.652.872/0001-20, Valor R$ 17.175,60.

VALOR TOTAL: 344.908,89.  
Manaíra/PB, 02 de Agosto de 2022.

Manoel Virgulino Simão
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
ADIAMENTO DA CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de padrão para time de futebol, destinados a Secretaria de 

Esportes deste Município. Comunicamos que devido o feriado Estadual da Paraíba  a fase de 
lance verbal do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 marcado para o dia 05 de agosto de 
2022 às 09:00 horas, será adiado para 09 de agosto de 2022 às 10 horas. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 03/2017. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, sediada na 
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, 03 de agosto  de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise 
dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: Empresas MONTBRAVO CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP – CNPJ: 20.010.332/0001-64, SEGMENTO ENGENHARIA E 
SERVICOS LTDA -  01.993.341/0001-78 e PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI  - CNPJ: 20.949.329/0001-00, foram HABILITADAS, por cumprir de forma integral os 
itens 5 e 6 do edital. Já as empresas, APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – CNPJ: 
08.317.848/0001-50 não atendeu ao item 5.4.1, FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA 
LTDA – CNPJ: 13.570.141/0001-91 não atendeu o item 5.5.11, M2 ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 
19.119.769/0001-51 não atendeu o item 5.5.11, CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI – CNPJ: 
21.961.145/0001-29, não atendeu ao item 5.4.9, FORMIGA E FREITAS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS – CNPJ: 45.080.030/0001-93 não atendeu aos itens 5.3.1, 5.3.4, 5.4.8, 5.4.9, 5.5.2 e 
5.5.11, GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ: 15.364.149/0001-27, não 
atendeu ao item 5.5.2 e 5.5.11, PLANFORT CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS 
EIRELI – CNPJ: 15.610.424/0001-45, não atendeu o item 5.5.11, SILVA E LEITE CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 17.287.720/0001-82 não atendeu o item 5.4.1, 5.5.11, MSM 
CONSTURÇÕES E REFORMAS EIRELI – CNPJ: 35.809.121/0001-63 não atendeu o item 5.5.11, 
onde foram INABILITADAS, por descumprir as exigências do edital, abrindo-se o prazo recursal 
e vistas ao processo aos interessados. Maiores informações através do e-mail: cpl.mari.2017@
gmail.com ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 30 de maio de 2022
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: Aquisição de Veículos 
novos, 0km (zero quilômetro), em atendimento as necessidades das diversas Secretarias e Fundos 
Municipais deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FIORI VEICOLO S.A - R$ 442.718,00; RIO VALE AUTOMOTORES LTDA - R$ 229.800,00.

Natuba - PB, 29 de Julho de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: Contra-
tação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços remanescentes da Creche/
Pré–Escola – Tipo 01 (1012764) – Padrão FNDE na sede deste Município, conforme especificações 
do projeto básico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Natuba - PB, 01 de Agosto de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE 
NATUBA–PB, conforme especificações e condições indicadas neste Projeto básico, Convênio com 
o Governo Estadual da Paraíba –Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (SEECT/PB), Convênio n° 519/2021, e Recursos de Contrapartida da Prefeitura Municipal 
de Natuba–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA - R$ 312.896,74.

Natuba - PB, 29 de Julho de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA 
PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS 
NO MUNICÍPIO DE NATUBA–PB, conforme especificações e condições indicadas neste Projeto 
básico, Convênio com o Governo Estadual da Paraíba –Secretaria de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia da Paraíba (SEECT/PB), Convênio n° 519/2021, e Recursos de Contrapartida 
da Prefeitura Municipal de Natuba–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos do Convênio com o Governo Estadual da Paraíba –Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba (SEECT/PB), Convênio n° 519/2021, e Recursos 
de Contrapartida da Prefeitura Municipal de Natuba–PB: 22101.12.361.5006.2769.0000000028
7.33403900.11200, RO 2428 02.050 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 1002 1002 CONS-
TRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 4490.51 99 OBRAS E 
INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 25/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Natuba e: CT Nº 00036/2022 - 29.07.22 - COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES 
LTDA - R$ 312.896,74. 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Veículos novos, 0km (zero quilômetro), em atendimento as necessidades 

das diversas Secretarias e Fundos Municipais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 04 122 2001 
2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 4490.52 99 Equipamentos e Material 
Permanente 04 122 2001 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 4490.52 
99 Equipamentos e Material Permanente 02.020 Secretaria de Administração 02.050 Secretaria da 
Educação 12 361 1002 1003 Aquisição de Veículos 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 
02.070 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1003 1006 Ações de melhoria e estruturação da Rede de 
Serviços Públicos de Saúde – Atenção Básica 10 302 1003 1007 Ações de melhorias e estruturação 
da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 
02.090 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1004 1008 Aprimoramento da infraestrutura 
para os serviços da assistência social 08 244 1004 2023 Manutenção das Atividades do Fundo 
Municipal de Assistência Social 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Natuba e: CT Nº 00035/2022 - 29.07.22 - RIO VALE AUTOMOTORES LTDA - R$ 229.800,00; CT 
Nº 00037/2022 - 29.07.22 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 442.718,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, 
TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE NATUBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. Motivo: Alteração do Prazo de entrega para acrescentar 
30 dias, em virtude da indisponibilidade de insumos para veículos em todo território nacional. Novo 
prazo de entrega: 60 dias contados da assinatura do contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D´água-PB. 
CONTRATADA: CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA-CNPJ nº 

04.934.819/0001-87.
Objeto: Construção de um muro de proteção na quadra escolar coberta com vestuário, na Rua 

Joaquim Avelino Pereira, no município de Olho D´água-PB. 
Valor Global R$: 121.680,10 (cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos)

Olho D’água-PB, 14 de julho de 2022
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022
O PREGOEIRO oficial da Prefeitura Municipal de Passagem/PB. Torna público que realizará no 

sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRôNICO Nº 0019/2022 cujo 
OBJETO é a aquisição de veículo automotor tipo minivan, com capacidade mínima de 07 lugares, 
0 (zero) quilômetros, ano e modelo não inferior à data da compra, com motorização mínima de 1.8 
para atender as necessidades do município de Passagem/PB, que obedecerá às disposições da 
Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, o Decreto Regulamentar n° 10.024 de setembro de 2019, 
aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93 com suas alterações posteriores.  
O edital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br ou Mural de Licitações do 
TCE-PB. A sessão pública na forma eletrônica será aberta às 09:00hs (Horário de Brasília) do dia 
18/08/2022. Esclarecimentos no horário das 08h:00 às 11h:30 de segunda a sexta feira.

Passagem-PB, 02 de agosto de 2022.
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca através de Pregoeiro convoca os licitantes: DIAGFARMA 

COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - CNPJ 
Nº 11.426.166/0001-90, vencedoras do Pregão Presencial nº 00020/2022 para no prazo de 3 dias 
uteis ou seja até o dia 08/08/2002, assumir ou não os itens fracassados que foram vencedores 
pela empresa B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABO-
RATORIAL LTDA - CNPJ Nº 33.872786/0001-96 desistente dos itens vencido no referido pregao. O 
não comparecimento do licitante, implica que o mesmo aceitou os valores de seus últimos lances.

Pedra Branca-PB, 03 de agosto de 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 00007/2022

Objeto: Construção de unidade escolar com 6 salas de aula na zona urbana de Piancó-PB, 
através do Termo de Convênio nº. 353/2021/SEECT/PB, firmado entre a Prefeitura Municipal de 
Piancó e o Governo do Estado da Paraíba.

Vencedora: VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI -CNPJ nº 34.283.502/0001-99 com o 
valor global de R$ 1. 102.086,12 (um milhão, cento e dois mil, oitenta e seis reais e doze centavos).

Resolve, com fundamento no inciso VI do art. 43 da Lei n° 8.666/93, Homologar e Adjudicar. 
Desde já fica convocada para assinatura do contrato.

Piancó – PB, 03 de Agosto de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, 

PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO LAGES, NO MUNICÍPIO DE 
PILÕEZINHOS–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Valor: R$ 128.732,42. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 01 de Agosto de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔnICO nº 008/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da lei 10.520/02 e disposições da lei 8.666/93 

e suas alterações, lei complementar n.º 123/2006 alterações, decreto n.º 7.892/2013 e alterações, 
decreto municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar público aos interessados 
que realizará licitação na modalidade pregão eletrônico sistema de registro de preço do tipo menor 
preço, objetivando o registro de preço para AQUISIÇÃO EVENTUAL DE UNIFORMES ESCOLA-
RES VISANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, em sessão pública que realizar-se 
a às 10h01min do dia 18/08/2022, no Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.por-
taldecompraspublicas.com.br O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: 
www.portaldecompraspublicas.com.br e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB 
https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal Demais informações na sede da prefeitura 
municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na rua pe. José João, 31 – centro – 58.324-000 – Pitimbu/
PB. no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 03 de Agosto de 2022.
Cláudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESEnCIAL nº 008/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições 

da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto 
n.º 7.892/2013 e alterações, Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação 
correlata, tornar publico aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, objetivando a Registro de 
Preço para EVENTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA SEREM UTILIZADAS 
NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU em sessão pública 
para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 9:00 Horas  do 
dia 17/08/2022, na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na Rua 
Pe. José João, 31 – Centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. Maiores informações através do 
link: https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal ou na Prefeitura Municipal no 
horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 03 de Agosto de 2022.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
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. Data e Local, às 10h00min do dia 22/08/2022, na sala de Reuniões 
da CPL, na Rua Cel. José Avelino, 416, Centro, Pombal – PB. 

Pombal - PB, 03 de Agosto de 2022. 
ROZEÂNGELA OLIVEIRA ALVES 

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
17 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Comple-
mentar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmquei-
madas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Queimadas - PB, 03 de Agosto de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. Abertura 
da sessão pública: 10:30 horas do dia 17 de agosto de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 013/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.
br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 03 de agosto de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL ELÉTRICO, QUE SERÁ DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
ORNAMENTAÇÕES DOS EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNCÍPIO DE REMÍGIO; ADJUDICO 
o seu objeto a: CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME - R$ 47.335,00; JOSE ARLINDO 
OLIVEIRA SILVA - R$ 2.200,00.

Remígio - PB, 28 de Julho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL ELÉTRICO, QUE SERÁ DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
ORNAMENTAÇÕES DOS EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNCÍPIO DE REMÍGIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA – ME - R$ 47.335,00; JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$ 2.200,00.

Remígio - PB, 29 de Julho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
NOTIFICAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00013/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

SECOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PÃES, HORTIFRÚTIS E CARNES DA MERENDA 
ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
REMÍGIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES, 
para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, considerados da data de publicação desta notificação, 
para apresentar justificativa, pela permanência na inexecução contratual, bem como cumprir com 
o fornecimento que até o momento não foram cumpridos pelo contratado nos termos do corres-
pondente contrato de número 00124/2022. Em caso de não justificativa e permanência da inércia 
da contratada, poderá o presente contrato ser rescindido conforme artigo 79 inciso I da lei Federal 
de Licitações e Contratos, sujeito às penalizações legais. INFORMAÇOES: na sede da Prefeitura, 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Remígio - PB, 03 de Agosto de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESEnCIAL nº 00015/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE TECIDOS, AVIAMENTOS ENTRE OUTROS UTENSILIOS PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DAS ORNAMENTAÇÕES DOS EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO; 
ADJUDICO o seu objeto a: ROSELMA VIEIRA SOARES – ME - R$ 21.028,20; RV COMERCIO E 
SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - R$ 17.777,50.

Remígio - PB, 01 de Agosto de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESEnCIAL nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: FORNECI-
MENTO DE MATERIAL DE TECIDOS, AVIAMENTOS ENTRE OUTROS UTENSILIOS PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DAS ORNAMENTAÇÕES DOS EVENTOS E FESTIVIDADES DO 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ROSELMA 
VIEIRA SOARES – ME - R$ 21.028,20; RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA - R$ 17.777,50.

Remígio - PB, 03 de Agosto de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
NOTIFICAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: Contratação de empresa espe-

cializada no fornecimento de medicamentos básicos e psicotrópicos destinados a manutenção 
das atividades referentes ao funcionamento da farmácia básica e pronto atendimento vincula-
dos a secretaria de saúde do município de Remígio. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa 
PHARMAPLUS LTDA, para no prazo de 2 (dois) dias úteis, considerados da data de publicação 
desta notificação, comparecer junto a sede da Secretaria Municipal de Saúde de Remígio, no 
endereço abaixo indicado, para justificar, bem como cumprir com contrato, que encontra-se 
parcialmente executado. Em caso de não justificativa e permanência da inércia da contratada, 
ficará o contrato nº 00109/2022 estará sujeito as penalidades cabíveis. INFORMAÇOES: na sede 
da Secretaria, Rua Patrício Valentim, S/N – Bela Vista - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis.

Remígio - PB, 03 de agosto de 2022
ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO

Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, QUE SERÁ DESTINADO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTAÇÕES DOS EVENTOS E FESTIVIDADES 
DO MUNCÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2022. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo 
e Desenvolvimento Econômico 13 392 1005 2041 Promoção de Eventos Sociais e Culturais 
3390.30 99 Material de Consumo Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Remígio e: CT Nº 00220/2022 - 29.07.22 - CENTER LUZ MATERIAIS ELETRI-
COS LTDA - ME - R$ 47.335,00; CT Nº 00221/2022 - 29.07.22 - JOSE ARLINDO OLIVEIRA 
SILVA - R$ 2.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔnICO nº 00025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na R Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, por meio do site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de PNEUS destinados aos veículos do transporte escolar do município 
de Riachão do Bacamarte. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 19 de Agosto 
de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 19 de Agosto de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.
com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portal-
decompraspublicas.com.br. 

Riachao do Bacamarte - PB, 03 de Agosto de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada para transporte, recebimento e desti-

nação final adequada dos resíduos sólidos urbanos do Município de Santa Luzia - PB.
DATA DA ABERTURA: 19/08/2022 - HORÁRIO: 11:00 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 03 de agosto de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA 

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE FORTE VELHO, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público o resultado do julgamento das propostas de preços, referente a licitação em epígrafe.
FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 13.570.141/0001-91 
R$ 1.966.307,69
PLANFORT CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI EPP-CNPJ 15.610. 

424/0001-45 
R$ 2.254.211,87
A Proposta de Preço da empresa FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA foi 

desclassificada visto que nos itens 1.5, 2.1, 2.3, 6.3.1, 6.4.1, 11.3. 11.6, 19.1, 19.2 e 19.3, esta 
empresa superou o correspondente custo unitário de referência fixado pelo órgão demandante, 
desacordando, dessa forma, do item 11.13 do instrumento convocatório. A Proposta vencedora do 
certame pertence a PLANFORT CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI EPP, 
no valor de R$ 2.254.211,87.

Santa Rita - PB, 02 de agosto de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMAdA dE PREÇO nº 015/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTES RADICAIS 

HENRIQUE ALVES, NO BAIRRO VÁRZEA NOVA, 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: RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ 29.878.872/0001-39, 

SETE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 31.959.011/0001-27 e VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
EIRELE – ME – CNPJ 27.114.499/0001-14

Inabilitadas: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ 
04.023.803/0001-12

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, 03 de Agosto de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE

Santa Rita - PB, 03 de agosto de 2022. 
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 030/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRôNICOS (AR CONDICIONADO, FREEZER, TV, COMPUTADOR 
E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABI-
LITAÇÃO DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PRODUÇÃO DE CONFECÇÕES, NO MUNICIPIO DE 
SÃO JOÃO DO TIGRE CONFORME O CONVÊNIO 027/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE E A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO DA PARAÍBA. 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) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.
com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também 
pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 04 de Agosto de 2022
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2022

AO CONTRATO N.º 40401/2022
TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - CNPJ nº 
08.882.730/0001-75 e a empresa MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 
33.894.347/0001-84. DO OBJETO: O presente Instrumento tem por objetivo a Alteração de Valor, 
haja vista a necessidade de inclusão de serviços não previstos no projeto básico, referente a 
na Contratação de empresa especializada para conclusão da construção de escola na Zona 
Urbana -  Projeto FNDE, localizado na Rua Antônio Gomes da Costa, Centro, no Município 
de São José de Espinharas/PB, através do Termo de Compromisso PAR Nº. 29842/Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação.DO VALOR: O Termo Aditivo 001/2022 importa 
em um valor de 85.413,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e treze reais). Que somado valor 
atual (Contrato Original: R$ 467.013,16 (quatrocentos e sessenta e sete mil, treze reais e 
dezesseis centavos), equivale a um valor final de 552.427,16 (quinhentos e cinquenta e dois 
mil, quatrocentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), equivalente a aproximadamente 
18,29%.DA DOTAÇÃO: RECURSOS: TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29842/FUNDO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 02.070 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E TURISMO - PROGRAMA DE TRABALHO - 12 361 3012 1022 CONSTRUÇAÕ E 
MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ELEMENTO DE DESPESA - 4.4.90.51 
00 1570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES.

São José de Espinharas - PB, 02 de Agosto de 2022
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/
sistema/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Ambulância tipo A para atender a necessidade de pacientes do municipio. Abertura da sessão 
pública: 09:30 horas do dia 26 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. 
E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.

Sertãozinho - PB, 04 de Agosto de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022
O Pregoeiro informa, que será realizado o, procedimento licitatório do tipo Menor Preço.  Obje-

to: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE 
PLACA INDICATIVA DE EQUIPAMENTO PÚBLICO TIPO: ACADEMIA DA SAÚDE, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Abertura das propostas no dia 18 de Agosto de 2022, às 
09:00h, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.
br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Informações cplsousa2017@yahoo.com.br. 

Sousa, 03 de Agosto de 2022
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022
PROCESSO nº 19.000.015125.2021

OBJETO/ÓRGÃO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, destinado à 
POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA - PCPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 18/08/2022 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: gelic04@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 22-01242-2
João Pessoa, 03 de agosto de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2021
PROCESSO Nº 19.000.010622.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA - SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 18/08/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRôNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 902132021
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: gelic03@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 21-02451-8
João Pessoa, 03 de agosto de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
O Pregoeiro do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, torna público 

para conhecimento de quem interessar, que foi homologado pelo  Excelentíssimo Senhor  
Procurador-Geral de Justiça, Dr. Antônio Hortêncio Rocha Neto, com fulcro no que dispõe 
o art. 4º, inciso XXII, da Lei n. 10520/2002, de 15.07.2002,  o procedimento licitatório, na 
modalidade de Pregão Eletrônico n. 019/2022, através do Sistema de Registro de Preços, 
do tipo Menor Preço Global para os Lotes Ofertados, tendo como objeto o Registro de 
Preços, para aquisições, eventuais e futuras, de Materiais de Limpeza,  para atender às 
diversas solicitações dos órgãos desta instituição, conforme especificações e quantitativos 
constantes no Termo de Referência do Edital,  com registro neste órgão sob o  n. Processo 
MP Virtual 001.2022.002664, a fim de atender as necessidades do Ministério Público da 
Paraíba. Foram declaradas vencedoras do certame as seguintes  empresas: 1) MAX BIG 
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CNPJ nº 20.081.283/000150 (Lotes 
01 – R$ 8.960,00. Lote 02 – 45.888,00, Lote 16 – R$ 16.260,00);  2) ECO DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAIS LTDA, CNPJ nº 36.441.415/0001-48 (Lote 03 – R$ 8.599,00, Lote 11 – R$ 
4.500,00); 3) VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME, CNPJ: 20.008.831/0001-
17 (Lote 04 – R$ 27.799,00); 4) HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI-EPP, 
CNPJ nº 20.873.342/0001-23 (Lote 05 – R$ 24.800,00, Lote 06 – R$ 6.560,00, Lote 07 – R$ 
12.700,00, Lote 08 – R$ 17.300,00, Lote 10 – R$ 10.400,00, Lote 17 – R$ 58.000,00); 5) 
JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ: 27.058.274/0001-98 (Lote 09 – R$ 
52.664,00); 6) FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA 
E LIMPEZA EIRELI-ME, CNPJ nº 19.750.069/0001-60 (Lote 12 – R$ 3.700,00, Lote 13 – R$ 
17.783,00, Lote 14 – R$ 160.047,00, Lote 15 – R$ 20.580,00). 

João Pessoa, 03 de agosto de 2022.
Thiago José Clementino de Oliveira

Pregoeiro

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, 
TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, VIGILÂNCIA 

ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE VIGILANTES 
dO MUnICÍPIO dE CAMPInA GRAndE ESTAdO dAPARAÍBA (SIndVIGILAnTES-CG)

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 

VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 
VIGILÂNCIA ELETRôNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE 
VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA (SINDVIGILANTES-
-CG) O PRESIDENTE DESTA ENTIDADE SINDICAL SUPRA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE 
EDITAL  CONVOCAR TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA:FUNCIONAL SEGURANÇA 
CORPORATIVA LTDACNPJ08.008.999/0003-99, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA DATA, LOCAL E HORÁRIO SEGUINTE, DIA 09 DE 
AGOSTO DE 2022, ÀS 09:00H  EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 09:30H EM SEGUNDA 
CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER NUMERO DE PRESENTE. NA SEDE DA ENTIDADE 
SINDICAL, SITUADA NA RUA: GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA LIBERDADE NESTA 
CIDADE, A ASSEMBLÉIA SERÁ APRECIADAS A SEGUINTE ORDEM DO DIA, A) LEITURA DO 
EDITAL, B) APRESENTAR E VOTAR A PROPOSTA DO ACORDO COLETIVO DA JORNADA DE 
TRABALHO 12X36 CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA E OS SEUS PARÁGRAFOS 
DA CCT  EM VIGOR.

EDINIR BERNARDO DA SILVA
PRESIDENTE.

CAMPINA GRANDE, 03 DE AGOSTO DE 2022.

O Diretor Do Centro De Ensino Educa Nexus, Inscrito No Cnpj/Mf Sob O Nº 33.176.748/0001– 
07, Situado Na Av. Piauí, Nº 75, Bairro Dos Estados, Município De João Pessoa–Pb, No Uso De 
Suas Atribuições Legais, Com Base No Processo De Credenciamento Nº 0004136-5/2020, Parecer 
031/2020, Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho Estadual De Educação, Curso De 
Qualificação Integrado Ao Ensino Médio Nas Modalidades De Educação De Jovens E Adultos – Eja 
E A Distância – Ead, Torna Público A Relação Parcial Complementar de Alunos Concluintes, 
Através Da Modalidade Acima E/Ou Através Do Processo De Classificação E Reclassificação 
Previsto Na Lei De Diretrizes E Bases Da Educação, N° 9.394/1996.

Ressalte-Se, Acerca Da Validade Dos Documentos Emitidos Pelo Centro De Ensino Educa Nexus, 
A Disposição Instituída Pelo Cee Do Estado Da Paraíba, Adiante Transcrito:

“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A Certificação De Eja Do Ensino Fundamental E Do Ensino 
Médio Terá Validade Nacional. Em Âmbito Nacional, Cujo Órgão Regulamentador É O Conselho 
Nacional De Educação Tem-Se, Cne/Ceb - Resolução 01/2021 De 25 De Maio De 2021, Art. 29, 
Caput E Parágrafo Terceiro. Em Consonância Como Título Iv Da Lei Nº 9.394/1996, Que Estabe-
lece A Forma De Organização Da Educação Nacional, A Certificação Decorrente Dos Exames Da 
Eja Deve Ser Competência Dos Sistemas De Ensino. § 3º Toda Certificação Decorrente Dessas 
Competências Possui Validade Nacional Garantindo Padrão De Qualidade.”.

Por Fim, E Ainda Para Assegurar O Compromisso Do Centro De Ensino Educa Nexus Com A 
Transparência E Lisura Dos Seus Processos Educacionais, Que Todos Os Certificados Emitidos São 
Publicados No Diário Oficial Do Estado Da Paraíba E No Jornal União, Permanecendo, Portanto, 
Disponíveis Para Consulta Pública, Permitindo Que Suas Autenticidades Possam Ser Conferidas, 
Também,  No Site Da Instituição, No Endereço Https://Www.Centroeducanexus.Com.Br/.

Advirta-Se Que A Recusa Abusiva E Injustificada No Recebimento Da Certificação Emitida De 
Acordo Com A Legislação Vigente É Ato Passível De Responsabilização Civil, Acaso Configurado 
Dano, Nos Termos Do Art. 927 E Ss. Do Código Civil Brasileiro E De Acordo Com O Entendimento 
Dos Tribunais Pátrios.

RELAÇÃO PARCIAL COMPLEMENTAR DE ALUNOS CONCLUINTES: 
Adais Mariano Da Silva Torres,  Ademir Campagnolo, Adriana Carvalho Dos Santos, 

Adriano Borbugio Batista, Adriano Da Luz De Freitas, Adroaldo Nogueira, Agripino Jose 
Dantas Neto, Alan Aparecido Gouveia Rodrigues, Alan Quenede Silva De Sousa, Alcides 
Pereira De Almeida, Alessandra Costa Do Nascimento, Alessandro Pereira Da Silva, Alex 
Barrêto Gonçalves, Alex Junio Dos Santos, Alex Sandro Skolimowski, Alex Sandro Trindade 
De Souza, Alexandre Da Fonte, Alexandre De Azevedo Souza, Alexandre Delfino, Alexandre 
Kolln, Alexandre Nascimento Gonçalves, Alexandro Cardoso Maia, Alexsandro Pereira Rodri-
gues, Aline Archanjo Barbosa Rocha, Aline Da Silva Oliveira, Aline Fernandes Spilmann, 
Aline Luzia Gertrudes, Aline Santana Dias, Alisson Cleiton Da Silva, Almir Gonçalves Rezen-
de, Altemir Ferreira Da Silva, Amanda De Moraes Carvalho, Amanda Marcielly Dos Santos, 
Amanda SkalinskiBlan, Amanda Vergilio De Lima Campos, Ana Carolina Rolin Rodrigues, Ana 
Caroliny Ferreira De Souza, Ana Cristina Pereira Da Silva, Ana Jadi Maia Damasceno, Ana 
Laura Lino De Souza, Ana Lidia Lima Siqueira, Ana Lucia Roque Azevedo, Ana Luiza Vieira 
Sertão, Ana Marcia Gomes Pereira Batista, Ana Maria De Andrade, Ana Paula Da Silva Tupi-
namba, Ana Paula Maciel Barreto, Andinelly Souza De Castro Pimenta, André Alves Feitosa, 
Andrea Pires Alves De Oliveira, Andreia Cristina Gomes, Andreia Da Silva Barreto, Andreia 
Luiza Lima Gonçalves, Andreia Pistore Mathias, Andressa Fernandes De Almeida, Andressa 
Juliete Tomaz Mendes, Angela Maria Fortunato Dos Santos, Angelica Rodrigues Gomes 
Xavier, Anselmo Oliveira Da Silva, Aparecida Lourenço Da Silva Pontes, Aparecido Ostolin, 
ApollonLormeus, Arlete Nelson Cardoso Da Silva, Arlindo Douglas Nunes Monteiro, Arno 
Eckert, Arthur Felippe Moreira Silva, Aryana Eduarda Da Silva Feliciano, Ashley Ferreira Al-
meida, Aurelino Da Silva Mota Júnior, Aurilene Da Silva Santos, Beatriz Das Mercês Ferreira, 
Berenice Cardoso Alano, Berline Jean, Bernardo Araujo Emidio Verissimo, Bianca Da Silva 
Corsini, Braytneer Soares Santos, Breno Da Costa Carneiro, Bruna Souza De Abreu, Bruno 
Bonfim Portela, Bruno Carlos Da Rosa, Bruno Do Nascimento, Bruno Seraquine Da Silva, 
Bryan De Sousa Pimenta, Caio Fábio Nascimento De Souza, Caio Santos Azevedo, Camilla 
Damasceno De Souza, Camilly Vitória Amorim Correia, Carine Siqueira De Souza, Carla 
Caroline Dos Reis De Barros, Carla Tananta Ribeiro Gomes, Carlos Alexandre Da Silva Alves, 
Carlos Alexandre Ferreira, Carlos Andre Moraes De Oliveira, Carlos Da Silva Passos, Carlos 
Henrique Cotrim, Carlos Henrique Eleutério ,Carlos Jeronimo Da Silva, Carmen De Souza Da 
Cruz, Carolina Gonçalves De Freitas Almeida, Caroline Lã Barbosa Garcia Agrouch Ramos, 
Cássia Aparecida Ramos Belo De Oliveira, Cassia Leandra Aparecida Leite, Clara Hevelyn 
Ferraz Santos, Clarice Ferreira Rodrigues Vieira, Claudemir Junior Balbino, Claudia MiriãFe-
dre, Claudinei Pascoal Da Costa, Claudio Alves Nogueira, Claudio Francisco Bravo Dos 
Santos, ClaudirAntonioMuczinski, Cleidimar Mello Campos, Clemente De Almeida Lima, 
Cleonice Jesus Do Nascimento, CleumirMarcolan, Cleuza Da Silva Santos De Jesus, Clodo-
aldo Rodrigues Dos Santos, Crislaine Daiane Ribeiro Da Silva, Cristiane Vianna Machado, 
Cristiano Freitas Bairros, Cristiano Junior Da Silva Bairros, Cristiano Manhães Ribeiro, 
Daiane Cunha Dos Santos, Daiane Da Silva Dos Santos, Daiane Dos Santos Lucrecio, Daia-
ni Gomes Soares, Dalney Firmino, Daniel Benevides Matias, Daniel Cordeiro Baia, Daniel De 
Castro, Daniel De Lima, Daniel De Oliveira Soares Barbosa, Daniel Elviro Dos Santos, Daniel 
Neves Dos Anjos, Daniel Rocha Silveira, Daniela Gomes, Daniela Lopes Da Silva, Daniella 
Madeira Moura, Danielle De Freitas Nascimento, Danilo Daniel Dos Santos Rodrigues, Dan-
te Allan Ferro De Moraes, Danubia Germano Da Silva, Darlysson Wagner Lobo, Davi De 
Souza Alfredo, David Wallerson Neves Teixeira, Dayane Soares Rodrigues, Delson Fils, 
Denilsa Aparecida Dos Santos, Deomar Joelson Ribeiro Pinheiro, Deuzito Dos Santos Fer-
reira, Diana Moreira Fernandes, Diana Souza Brito, Diana Vieira Silva Santos, Diego Carva-
lho Andrade, Diego Eli Moreira, Diego Moreira De Oliveira, Diego Silva De Alvarenga, Diego 
Xavier Rosa, Dione Pereira Da Silva, Diovana Telles De Bairros, Diovani Figueiró Ottonelli, 
Dirceu Barbosa, Dirço Ferraz Alves, Domingos Machado Filho, Donizete Aparecido Vitalino, 
Douglas Falcão Dos Santos, Douglas Matheus Melo Lima, Douglas Renê França De Souza, 
Dyone Aparecido Nascimento Santos, Ebert Dos Santos De Jesus, EdicleiaSidrak, Edilaine 
Chagas Araujo, Edilaine Vieira Butti Dos Santos, Edineia Batista Leal, Edison Caetano, Ed-
lerBarthelemy, Edmond Petit Frere, EdnerLemin, Eduardo André Terra, Eduardo Cardoso 
Ribeiro, Eduardo Moraes Da Trindade, Eduardo Pereira Gonçalves, Eduardo Silveira Amaro, 
Egnaldo Firmino De Oliveira, Elaine Cintia De Araujo Bandeira, Elaine Cristina Dos Santos 
Esteves, Elenice Aparecida Moreira Silva, Eliane Presley Braga Dias, Elias Bender, Elias 
Felix Assunçao, Elisabete Vicentini Moreira,Elisângela Aline Teixeira, Elisangela Deina De 
Andrade Sousa Oliveira, Elizete Machado Cantanhede, Eloisa Alves Rozario, Eloiza Fernan-
da Saldanha Da Silva, Elton Jhonny Camargo, Elton Patricio Correia, Elton Patrocínio Nilton, 
Emerson Alves Batista, Emerson Da Silva Britto, Emerson Moreira Dos Santos, Emilia Cris-
tina Pereira Da Silva Moura, Emily Carolina Wichicovizky, Enis Ferreira De Almeida, Enrico 
Lino Fernandes Ribas, Erica Coutinho Errichelli, Erick Eduardo Lins De Souza, Erika Catari-
na De Oliveira, EriqueCristovãoGloeden, Ernando Gilbert De Andrade, Estevão Arcanjo Ma-
chado, Evanir De Oliveira, Evelyn Da Silva Santos, Everton Bartolomeu Pinto, Everton Cravo 
De Almeida, Everton Santana Costa Pereira, Expedito Ventura Da Silva, Ezequiel Bonczkowski 
De Souza, Fabiane Marques De Oliveira, Fabiano Da Rocha Santos, Fabiano Farinhas Filla, 
Fábio Alcantara Da Silva, Fabio Dias Silva, Fabio Lucio Dos Santos, Fabrícia Lima De Olivei-
ra, Felipe Lidogerio Conrado, Felipe Massola Messias Dos Santos, Flávia Da Silva Rezende, 
Flávia Silva De Oliveira, FrancielleWeirich De Mello, Francisco Alencar Da Silva, Francisco 
Raimundo Nobre Dos Santos, Gabriel Augusto Ferreira, Gabriel Matias Delbon, Gabriella 
Pereira Da Silva Fernandes, Geisa Reis De Andrade, Geisiele Pereira Martins, Geiza Da 
Silva Gomes, Geneci Da Silva Laureano Serafim, Geovana Alexandre Vieira, Geovane Batis-
ta Da Silva, GilciléaDeuziane Alves Da Silva, Gilmara Braz Rodrigues, Gislaine Bueno De 
Souza, Gislaine Fernandes Dos Santos, Gustavo Ferreira Dias, Gustavo Henrique Forner, 
Gustavo Oliveira Corrêa, Hailton Borges Da Silva Junior, Harllon Sousa Martins, Helena 
Pereira Gomes, Helica Aparecida De Jesus Dos Santos, Heloisa Ribeiro Oliveira Costa, 
Henrique Dos Santos Sousa, Hilda De Sousa, Hione Pires Araújo Silva, Hugo Pereira Da 
Silva, Humberto Francisco Beraldo, Iago Demke Diniz Cavalcante, Igor Junior Oliveira De 
Oliveira , Ígor Nunes Da Silva, Igor Pacheco Almeida, Ilana Freire Da Silva, InesKarol Gomes 
Aguiar, Ingrid Amaral Rosa, Iolanda Maria Alves Pereira, Iranir Vieira De Sousa, Isaac Iago 
Martins Silva, Isabelly De Gaspere Souza, Isadora Dos Santos Antonio, Isaias Pereira Da 
Silva, Isaque Rodrigues Vasconcelos Da Silva, Isis Cristina Vieira Da Costa De Moraes, Is-
mael Da Silva Goes, Italo Hilario Cruz, Ivan Brodoski Dos Santos, Ivana Da Silva Ramos, 
Ivonildo Agostinho Soares, IwandalaNegrao De Sousa, Jacqueline Aparecida Gonçalves, 
Jailson Da Silva Moreira, Jairo Moreira Dos Santos, JanderRoldao De Oliveira, Janete Ma-
riana Bernardo Carmo, Janiro De Jesus Dos Santos, Jean Carlos Alves De Oliveira, Jean 
Carlos Lopes, Jeane Ribeiro Xavier, Jeferson Donato Schmidt, Jeferson Edir Fogaça Da 
Silva, Jefferson Antonio Gomes Da Silva, Jefferson Orides Carvalho Rodrigues, Jéssica So-
rato De Aguiar, Jessica Vieira Dos Santos Grigorio, Jesumene Polidor, Joab Correia Do 
Nascimento, Joao Batista De Lima, João Batista De Souza Filho, João Ezequiel Da Silva 
Lopes, João Gabriel De Christo Da Silva, João Guilherme André Rangel, João Guilherme 
Ferraz Duarte, João Marcos De Paula, João Marcos Melo Da Silva, João Mateus Alves Da 
Silva, João Paulo Duarte De Oliveira, Joao Victor De Oliveira, João Victor Policarpo, João 
Vitor Lopes Da Silva, Joaquim Nascimento Badaro, Joaquim Teodoro De Souza, JoásLudu-
vico De Oliveira, JobnerCervilia, Jocimara Aparecida Batista Da Rosa, Joe MarcelusGoes 
Teixeira, Joel Dos Santos Da Silva, Joelma Mota Dos Santos, Joice Da Silva, Jonas De Jesus 
Silva, Jonatas Marcelo Fernandes, Jonathan Dos Santos Ruiz, Jonathas De Souza Reis, 
Jorge De Morais Ramos, Jorge Santa Rosa Filho, Jose Acassio Pereira Da Silva, Jose Au-
gusto Fernandes Dos Santos, Jose Bernardes De Oliveira Filho, Jose Hilton Ribeiro Junior, 
Jose Joseleide Bezerra De Lira, Jose Josmar De Morais, José Maria De Oliveira, Jose Otavio 
Bezerra Da Silva, José Serbai, JoseliIgidiaAntonio Fonseca, Josenildo Da Cunha Rodrigues, 
Josevania Santos De Melo, Josiane Cristina Da Silva Viana, Josilene Pereira Lima, Josimar 
Goncalves, Josimara Faustino Aurelio Luiz De Siqueira, Josivane Santana Dos Santos, Josuel 
Araujo De Oliveira, JovaneLuis Benevides, Joyce De Paula Mendes, Joyce Rafaela Luiz, 
Jucelio Santos Ribeiro, Juliana Aparecida Delcielo, Juliana Teixeira Da Silva Evaristo, Juliano 
Martins Rosa, Juliano Silva Folly De Souza, Juliete Bezerra Da Silva, Juracir Pereira Maga-
lhães, Juscelina Lopes De Macedo, Jussara De Fátima De Andrade, Kailane Oliveira Santa-
na, Karen Gonçalves Rocha, Kathleen Esteves Segatto, Katia De Souza Queiroz, Kátia Va-
léria Aparecida De Lima, KayaneMaynaraSilverio, Kelly Cristina Lima Santos, Laine Vieira 

Cotta, Laisa Vitória César, Larissa Vitória Teixeira Leite, Laura Cunha Nunes, Laura Lis 
Nascimento Silva, Leandro Aparecido De Almeida Moreira, Lelis Giovani Silva, Lenoir Da 
Silva, Leohands Castro Leite, Leonan Lopes De Abreu, Leonardo Monteiro Borges, Letícia 
Nunes Nicola De Carvalho, Leticia Rafaelly Macedo, Lidia Marcia Portes De Souza Assis, 
Liege De Oliveira Alflen, Lilian Caetano De Souza Maciel, Lilian Christiane Dias De Oliveira, 
Liliane Miranda Da Silva, Lorrane Rodrigues Portugal, Luan Chagas Da Silva Casemiro, 
Luana Aparecida Souza Dos Santos, Luana De Oliveira Silva Moreira, Luc Aldajuste, Lucas 
Bertol Henriques Hermes, Lucas De Jesus Florino, Lucas Duarte Pereira, Lucas Eduardo Da 
Silva Cortes, Lucas Festa Cordeiro, Lucas Kauan Dos Santos Almeida, Lucas Nascimento 
Siqueira, Lucas Pereira Da Silva, Lucas Vitor Matos Oliveira, Lucia Helena Da Silva De Oli-
veira, Luciana De Oliveira Lima, Luciana De Souza Silva, Luciana Martins Dos Santos, Lu-
ciano Alves Galvão, Luciano José Dos Santos, Lucileide Alves Barbosa, Lucivalda Aragão 
Cardoso, Ludmila Barros Cota, Luiz Carlos Viana Gonçalves, Madson Emanuel Lino Da Silva, 
Magda De Souza Sebastião, Maiara Silva Góes De Oliveira, Maikon Dos Santos Carvalho, 
Manoel Dos Reis Alves Barbosa, Manoela Silveira, Marcela Ferreira Lima, Marcela Ozório 
Dos Santos, Marcela Silva De Oliveira, Marcelo Alves Coutinho, Marcelo Baldi De Castro, 
Marcelo Cardoso De Souza, Marcelo Da Silva Santos, Marcelo De Lima, Marcelo Evander 
Bitencourt, Marcelo Pires Da Silva, Marcia Paes Barreto Teodoro, Marciano Da Cunha, Mar-
cos Celio Da Silva, Maria Adriana Viégas, Maria Alice Da Silva Gonçalves, Maria Da Concei-
ção Da Silva Fausto, Maria Daiane Da Silva Santos, Maria De Fatima Silva De Castro, Maria 
Eduarda De Almeida Gomes, Maria Eliane Souza Do Nascimento, Maria Goretti Soares, 
Maria Júlia De Souza De Oliveira, Maria Victória Bernardo Da Silva, Mariane Antunes Colom-
bo Carpes, Marineide Nunes De Miranda Dos Santos, Mario Batista Da Silva, MarivaldaAr-
canja Ferreira, MarjoryCaterine Correa De Souza, Marta Anelise Leuse, Maryane Soares Da 
Silva, Mateus Ferro Costa, Mateus Henrique Militao, Mateus Magalhães Silva, Mateus Neres 
De Sousa, Mateus Paulino Fonseca, Matheus Borges Abel, Matheus Dos Santos Moura, 
Matheus Marques Dos Santos Damaceno, Mauro Morvillo, Maximiliano Da Silveira, Mayara 
Monique Moraes Mariano , Michela Carla Silva Pereira, Michelle Iazejy Rosa Anjo, Michelly 
Cristina Canola, Milena Oliveira Santos, Mônica Da Silva Dourado, Mõnica Moreno Silva 
Santos, Nadine Da Silva Mascarenhas, Naiara Aguiar Santos, Naijon Henrique Pires Ferrei-
ra De Camargo, Natália Michele Silva Reis, Natalicia Dos Reis Costa, Nataly Rodrigues Silva 
Barreto, Nathalia Jessica Cardoso Viana, Nayara Tomaz Dos Santos, Neemi Damaris Dias 
Da Silva, Nelma Aparecida Ferraz, Nicolly Sarmento Miranda, Noel Silvano Bahia, Odillon 
Galdino De Oliveira Dornelles Júnior, Omar Castanha Eberhardt, Orlando Pinto Da Silva, 
Osmar Tavares Pessanha Filho, OsniwaldoElizacOvelar, Osvaldo Das Neves Ferreira,  Os-
valdo Mendes, Oswaldo Lemes, Pablo Galindo Gomes, Pablo Geovane Dos Santos Souza, 
Pablo Paulo De Assis Batista, Paloma Thais Da Silva Peterle, Patricia Ambrosia Do Val, 
Patricia Belchior De Camargos, Patricia Gama Da Silva, Patricia Medeiros Lima, Paula Teo-
dozio De Mendonça, Paulo Henrique Da Silva, Paulo Henrique Oliveira Crespo, Paulo Ricar-
do Salvador Baganha, Paulo Sergio Alves Da Silva, Pedro Henrique Costa Silva Bispo, Pedro 
Henrique Gouvea De Oliveira, Pedro Lucas Freitas Da Silva, Petronio Bezerra Da Silva, 
Pietra Lima Lisboa, Polyana Carvalho Pereira, Priscila Fernanda Silva Coutinho, Rafael Au-
gusto Conte, Rafael Augusto Peres De Oliveira, Rafael Benedito Batista, Rafael De Oliveira 
Walfran, Rafael Ribeiro De Andrade, Rafaela Do Nascimento Silva, Rafaela Moraes De Oli-
veira, Raiane Da Conceicao Santos, Raíssa Sales Schuh, Raquel Da Silva Morais, Rayane 
Silva Rodrigues Do Nascimento, Regiane Maria Costa, Regilene Ricardo De Jesus, Regina 
Maria Pereira, Reginaldo Aparecido Da Silva, Reginaldo Jose De Souza Pereira, Renan 
Oliveira De Freitas, Renata Oliveira Da Silva Freire, Renato Da Rocha Teodoro, Ricardo 
Azevedo, Ricardo Gonçalves Vieira, Ricardo Santos Oliveira, Rita De Cassia Izabel, Robert 
De Oliveira Cordeiro Dos Santos, Roberta De Oliveira, Roberto Silva Santiago, Robson 
Ferreira Dos Santos, Rodrigo Hilario Da Silva Cruz, Rodrigo Martins Semeão, Romildo Da 
Silva Barbosa, Ronaldo De Almeida Arruda, Ronaldo De Paula Moreira, Ronaldo Viegas Dos 
Santos, Roppssane Dos Santos Ferreira, Rosana De Assis, Rosane De Oliveira Arnaldo 
Veiga, Rosane Lucia KleinschmittCampagnolo, Rosane Pereira De Vargas, Rosangela Da 
Silva Monteiro, Rosangela Paulista Dos Santos Garcia, Roseli Claudio Da Silva Prado, Ro-
semeire Barbosa Dos Santos Teixeira, Rosemelia Macedo Pereira Juliano, Rosemere Ferrei-
ra Amaral, Rosimeire Ferreira Da Silva, Rudson Henrique Rodrigues De Sousa, Sabrina 
Muriel Fernandes Da Silva, Salomao Bispo De Oliveira, Samanta Nascimento Dos Santos, 
Samuel Ferreira Dos Santos, Samuel Lima Alves Dos Santos, Sandra Holanda Dos Santos 
Da Silva, Sebastião Sergiano Cavalcante De Freitas, Sergio Henrique Gomes Dias, Sérgio 
Tadeu De Lima, Sidirlei Aparecido Viana, Silvana Aparecida Cruz De Almeida, SilvelineWru-
blewsky Moreira, Simar Donizete Da Silva, Simone Da Silva, Suelen Dias Dos Santos Ca-
margo, Suellen De Melo Sousa, Sunamita Dos Santos Dias, SusiLandia Oliveira Silva, Suzany 
Silva Santos, Tainá Almeida De Morais, Tairis Teixeira De Souza, Tania Aparecida Braga De 
Oliveira, Tatiane De Deus Ferreira, Tatiéle Da Rosa Doyle, Taylor Alessandro Pragas, Telma 
Dos Santos, Thais De Jesus Santos, Thaisy Mayara Pacetti, Thales LumertzCarboni, Thallys-
son Kennedy Duarte Da Silva, Thamíris Victória Martins Pires, Thays De Paula Santos Silva, 
Thelma Borges Barbosa, Tiago De Lima Chaves, Tiago Matias Coelho, Tuiany Marcela Alves, 
Ubiratan Marinho Cavalcanti Junior, Ulisses Ferreira Dos Santos Neto, Valdemy Nascimento 
Maranhão, Valderi De Souza Ribas, Valdirei Rodrigues, Valdirene Ana Meireles Machado, 
Valdo Fernandes De Lima, Valmir Carneiro De Oliveira, Valmir Silva Viana Neto, Vanessa 
Dias Ferreira, Vanessa Kely Silva Amaral, Vanessa Lima Serpa, Vanessa Pereira Barreto, 
Vania Alves, Vanilda De Lourdes Pereira Barreto, Vera Lúcia Zottis, Veraline Freitas Da Silva, 
Victor Brendo Castanheiro Tetzlaff, Victor Hugo Hohmann Dos Santos, Victor Weverton Oli-
veira Silva, Vilma Almeida Silva, Vilma De Fátima Souto, Vilma Luiza Da Silva, Vinícius Da 
Silva De Oliveira, Vitor Hugo Monteiro Faria, Vitoria Cristina Mendes De Sousa, Viviane 
Santos Freire, Wagner Ribeiro Guedes Junior, Wagner Silva De Souza, Wagner Xavier Salo-
mão, Walacy Zacarias, Wallace Souza Costa, Wéliton De Castro Ferreira, Wellington José 
De Sousa Oliveira, Wesley Dos Santos, Wesley Rodrigues De Araujo, Wilkemy Da Silva Mertz 
Teixeira, Willis Henrique Da Silva, Wilson Pereira Da Cruz, yago Monteiro De Araujo Alves, 
yasmin Guerra Bispo Martins, Zenilso Toledo Souza.

A Control Construções Ltda, CNPJ 02.949.016/0001-70, torna público que recebeu da SE-
MAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Simplificada 2261-22-JP-LOS, para a atividade 
de Manutenção e Instalação Elétrica, situado a Avenida Minas Gerais, 671, Estados, João 
Pessoa, Paraíba.

João Cavalcanti de Albuquerque Filho, CPF: 237.647.404-34, torna público que requereu a 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença ambiental 
prévia e Instalação para construção de habitação residencial unifamiliar, situada à Avenida 
Litorânea, 120, Q 39 A Ponta de Campina - Cabedelo, CEP: 58101-650 (Condomínio Villas 
Ponta de Campina).

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1881/2022, em João 
Pessoa, 26 de Julho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI-
TÁRIO = MUNICIPIO: APARECIDA - UF: PB. Processo: 2022-001959/TEC/LI-8465. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1947/2022, em João Pessoa, 01 de agosto de 
2022 - Prazo 365 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO VALENTINA 
FIGUEREIDO = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2021-009655/TEC/LI-8273. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1879/2022, em João Pessoa, 
26 de Julho de 2022 - Prazo 1825 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
= MUNICIPIO: CATOLÉ DO ROCHA - UF: PB. Processo: 2022-000033/TEC/LO-3455. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1697/2022, em João Pessoa, 12 de 
Julho de 2022 - Prazo 730 dias, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA-
NITÁRIO = MUNICIPIO: CAJAZEIRAS - UF: PB. Processo: 2022-002119/TEC/LI-8480. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1881/2022, em João 
Pessoa, 26 de Julho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI-
TÁRIO = MUNICIPIO: APARECIDA - UF: PB. Processo: 2022-001959/TEC/LI-8465. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1885/2022, em 
João Pessoa, 26 de Julho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA 
= MUNICIPIO:  ITAPORANGA -  UF:  PB.  Processo:  2022-002108/TEC/LI -8475. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1884/2022, em João Pessoa, 26 de Julho 
de 2022 - Prazo 730 dias, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
= MUNICIPIO: SÃO JOSÉ DE CAIANA - UF: PB. Processo: 2022-002109/TEC/LI-8476. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1883/2022, em João Pessoa, 26 de 
Julho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNI-
DADE MATA LIMPA = MUNICIPIO: AREIA - UF: PB. Processo: 2022-002116/TEC/LI-8479. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1880/2022, em João Pessoa, 26 de Julho 
de 2022 - Prazo 540 dias, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
= MUNICIPIO: CATOLÉ DE BOA VISTA - UF: PB. Processo: 2022-000022/TEC/LI-8294. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1878/2022, em João Pessoa, 26 de Julho de 
2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O LOTEAMENTO 
LEOLANDIA = MUNICIPIO: MULUNGU - UF: PB. Processo: 2022-002120/TEC/LO-3919. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1696/2022, em João Pessoa, 
12 de Julho de 2022 - Prazo 730 dias, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN-
TO DE ÁGUA = MUNICIPIO: CONDE - UF: PB. Processo: 2022-001968/TEC/LI-0004. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1700/2022, em João 
Pessoa, 12 de Julho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA ADUTOR DA BORBOREMA 
TRECHO 4 = MUNICIPIO: VÁRIOS - UF: PB. Processo: 2022-001464/TEC/LI-8417. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1671/2022, em João 
Pessoa, 11 de Julho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA ADUTOR DA BORBOREMA 
TRECHO 2 = MUNICIPIO: VÁRIOS - UF: PB. Processo: 2022-000935/TEC/LI-8371. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1608/2022, em João 
Pessoa, 6 de Julho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA = MUNICIPIO: COREMAS - UF: PB. Processo: 2022-000529/TEC/LO-3609. 
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