
Evento será amanhã, em Rio Tinto, e faz parte da política do Governo do Estado de visibilidade das etnias e povos originais. Página 9
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Onze alunos das cidades 
de Sousa, João Pessoa 
e Guarabira receberam 
premiação em dinheiro 
por projetos voltados ao 
saneamento básico e ao 
desenvolvimento sustentável.
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Estudantes da Rede Estadual são 
premiados no ‘Inovahack Cagepa’

Prefeitura assina 
ordem de serviço 
para a obra do 
Parque da Cidade

Lei libera crédito 
consignado para 
beneficiários de 
programas sociais

Espaço de lazer custará 
em torno de R$ 110 milhões 
e ocupará o local do antigo 
Aeroclube, em João Pessoa. 
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Publicado ontem, no 
Diário Oficial, texto prevê 
empréstimo de até 40% do 
valor do benefício. 
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n “Olhar a foto era, de 
repente, voltar à cidade do 
seu amor, à frente da casa 
onde estaria ela na janela 
(...) A fotografia produzia 
essas substituições, das 
quais o celular não chega 
nem perto”.

Damião Ramos Cavalcanti   
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Estado confirma primeiro 
caso de varíola dos macacos

“Monkeypox”

Paciente é uma mulher de João Pessoa. Seis casos ainda estão em investigação na PB. Página 3

No último dia, 
cinco partidos na 
PB homologam 
candidaturas

Operação prende 
19 por crimes 
contra crianças 
e adolescentes

PL, PSD, PDT, MDB e 
PSB realizam hoje conven-
ções para a oficialização dos 
nomes na disputa eleitoral.

Página 13

Operação Acalento 
atendeu 205 vítimas no es-
tado desde que foi iniciada, 
no dia 13 de junho. 
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Foto: Roberto Guedes

Imagem: Divulgação/Secom-JP

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

647.001

33.924.061

580.598.208

10.365

679.275

6.409.680
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.973.266

465.319.009

12.362.967.385

Kitesurf será 
a atração do fim 

de semana no 
Mar do Macaco

Orla de Cabedelo vai 
receber, no sábado e do-

mingo, cerca de 80 atletas 
no Kite Long Festival 2022.
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Mês da conscientização pelo fim
da violência contra a mulher

Ligue 180

NÃO SE
CALE!

Hospital de 
Clínicas realiza 
bariátrica inédita 
na rede estadual

Procedimento marca o 
início de um processo para 
estruturar o serviço bariátri-
co na unidade, em CG. 
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Especial - 5 de Agosto

E m seu aniversário de 437 anos, João Pessoa se 
revela uma cidade moderna, que nunca perdeu o 
ar acolhedor e encanta tanto os que aqui nasceram 

quanto os que foram “adotados”. Nesta edição, A União 
traz um pouco da história da aniversariante do dia e 
vários relatos dos seus admiradores apaixonados.  

Terra de acolhimento

n  “A semântica dos 
conflitos no mundo se faz 
em princípio com a criação 
de um imaginário que 
busca construir na opinião 
pública razões para justificar 
o que não se sustenta 
racionalmente”.

Sandra Raquew Azevêdo
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Festival da Cultura 
Indígena reúne 34 aldeias



Nos limites da circunscrição estadual, comemora-se, hoje, a fundação da 
cidade de João Pessoa e da própria Paraíba. Celebram-se os alicerces histó-
rico e religioso, ligados à gênese paraibana, vez que 5 de agosto é também 
o Dia de Nossa Senhora das Neves, padroeira da capital. Uma história de 
capítulos memoráveis que prossegue no presente e projeta-se para o futuro 
e que deveria ser melhor conhecida pela maioria dos conterrâneos.  

Trata-se, portanto, da data magna do calendário histórico paraibano, e 
representa sempre uma oportunidade de se lançar um olhar mais atento às 
especificidades da comunidade que desenvolveu-se, ao longo de 437 anos, 
entre as margens do Rio Sanhauá e do Oceano Atlântico, alongando-se, ho-
rizontalmente, diga-se assim, nas direções norte e sul. Uma cidade moder-
na que ainda mantém fortes vínculos com a tradição.

Na atmosfera histórica da cidade de João Pessoa ressoam os cantos de 
guerra aborígines contra as invasões das legiões estrangeiras, armas oriun-
das de Portugal, França e Holanda, e os cânticos sagrados dos missioná-
rios cristãos – o arco, a flecha, o tacape, a cruz, a espada, o arcabuz e o ca-
nhão inspirando hinos à futura civilização tabajara. História que luta para 
se manter viva nas aldeias, igrejas, casarios e fortes remanescentes.

O aniversário da cidade reivindica, notadamente de seus autóctones, esse 
olhar acurado para o livro de sua história. Saber algo mais dos fatos que re-
sultaram na sua criação e dos homens e mulheres que os protagonizaram, 
dos dois lados do Atlântico. O porquê de ter sido batizada antes de Cidade 
Real de Nossa Senhora das Neves, Filipéia de Nossa Senhora das Neves, 
Frederica, Parahyba do Norte e, até sabe-se quando, João Pessoa.

Cidade de muitas qualidades – o sonho, a paisagem, o povo, a cultura... 
– e também de não poucos contrastes, como, por exemplo, arranha-céus de 
perfis futuristas fazendo sombra a casebres de arquitetura indefinível. Uma 
cidade feito tecido de algodão ou talagarça cujo bordado prossegue, ao sabor 
de tantas e diferentes mãos, ora com figurações impressionistas que emo-
cionam, ora com abstrações expressionistas que assustam.

Cidade que alguns pretendem seja apenas rua. Artéria imaginária onde 
todos moram, são vizinhos, meio irmãos, portanto, juntos dela cuidam, por-
que fazer por ela é fazer por cada um e por todo mundo. Cidade que se quer 
desenvolvida, sustentável, limpa, gentil e solidária, e que, livre de precon-
ceitos, ofereça à população, por igual, tudo o que ela tem de rio, mar, estra-
da, lavoura, manufatura, mercado, museu e jardim.

Crônica

Ode à cidade
Editorial

Damião Ramos Cavalcanti   
damiao.r.c.@uol.com.br | Colaborador

O celular não a substitui
Não sei se o leitor era do tempo em que se 

andava com uma foto no bolso, mais precisa-
mente na carteira, às vezes sem dinheiro, mas 
guardava, em preto e branco, a preciosidade 
da foto, vista hora ou outra pelo apaixonado e, 
talvez, mostrada aos confidentes ou a algum 
amigo, num sorriso de satisfação: “Tenho tam-
bém quem goste de mim”. O enamorado usa-
va mais disso nas suas viagens, afastado de 
casa, longe da amada, ao estar num interna-
to, servindo ao exército ou trabalhando fora, 
como os da Rede Ferroviária ou do Banco do 
Brasil. Olhar a foto era, de repente, voltar à ci-
dade do seu amor, à frente da casa onde esta-
ria ela na janela ou esperando no terraço, em 
que haveria acontecido tantos inesquecíveis 
beijos. A fotografia produzia essas substitui-
ções, das quais o celular não chega nem perto.

Não existe filme de guerra, que se preze, 
em cujo roteiro não haja soldados, tristes por-
que deixaram suas casas, guardando senti-
mentos e lembranças, num tamanho de pa-
pel que pudessem levar consigo, a qualquer 
momento, a qualquer lugar da batalha, às cir-
cunstâncias mais perigosas, fossem de rajadas 
de metralhadoras, de tiros de canhões ou de 
bombardeamentos. Lá estava o soldado, fu-
gindo apenas do horror para se abraçar com 
o retrato. Escondido, com medo, ele e a foto, 
como se fossem apenas duas pessoas, olhan-
do-se, dialogando e ele prometendo retornar 
para casa, logo que acabasse aquele inferno. 
Quase de mãos dadas com ela, como Dante 
caminhou com Virgílio, pelas entranhas do 
Inferno. As cenas dizem que o soldado sem-
pre pôde alternar-se entre a decisão de matar 
e o relaxamento da poesia, mirando intensi-
vamente a foto, em manifestações de admi-
ração. Em algum buraco, casamata ou prote-
ção dos escombros, só havia duas coisas: ele, 
ela e a foto.

As armas se modernizam para serem mais 
vendidas; ficaram matando muito mais com 
rapidez e precisão, mas aquela fotografia, 
meio amassada de tanto passar em mãos, é a 
mesma, num valor incomparável, como se fos-
se um poderoso e sagrado amuleto do solda-

do na luta. Às vezes, molhada pela torrencial 
chuva ou fria pela neve, mas nítida aos olhos 
e quente às mãos do diligente soldado. Em ou-
tras situações, a foto está viva, suja de sangue, 
e a amada vendo o amado morto, ela conven-
cida de que ele não retornará mais aos seus 
braços, como prometera. Hoje ou atualmente, 
russos e ucranianos, sendo proibido o celular, 
certamente carregam a bendita foto no bolso, 
não diferente do que faz o caminhoneiro, do 
Norte ao Sul do nosso país. Sim, ele e a foto...

Ninguém consegue explicar por que so-
nha essas coisas. O viajante, quando tira, duas 
ou dez vezes, a foto do bolso, cuidadosamen-
te para que ela não se estrague, lembra-se de 
fatos como eles fossem ontem ou agora. Re-
corda a beleza da pessoa amada, falando ou 
cantarolando as canções que mais lhe agra-
davam. É como se estivesse também diante 
de um espelho. Na foto, a pele suave, beija-
da devagar. Vê-se a praia, bem mais feliz do 
que aquela de Dunquerque. A foto é peque-
na, mas nela cabem, o que o celular não subs-
titui, muitas lembranças. 

O sol se escondendo no poente e tin-
gindo as águas do açude grande de tons 
dourados encanta olhos e inspira beleza. 
A corriqueira cena apenas emoldura ân-
gulos e enquadramentos para uma self 
que, na instantaneidade de um clique, será 
compartilhada com centenas de anônimos 
seguidores encantados com a poesia que 
a cena provoca, mas logo descartada ao 
som da próxima mensagem que aguarda 
na barra de ferramentas.

E novos sentidos, fugazes e efêmeros, 
são despertados ao sabor da instantaneida-
de da vida virtual que, esquecida da imen-
sidão de um céu tingido de dourado, se en-
quadra nas minúsculas telas dos celulares 
que individualizam e isolam coletivos.

E como esperar quaisquer vestígios de 
questionamentos ou dúvidas de quem já 
traz acabada a resposta para todos dile-
mas e interrogações?

Quais, entre aqueles que, displicente-
mente, captaram um instantâneo do por 
do sol, irão   se questionar acerca dos efei-
tos do aquecimento global no ritmo de chu-
vas e secas que, à revelia de transposições 
e barragens, continuam sendo elemen-
tos determinantes da vida e da existên-
cia deste espaço como território de habi-
tação humana?

Quem, na transitoriedade da imagem, 
questiona o asfixiamento do açude, engo-
lido pela especulação imobiliária que de-
vora suas margens, destruindo vegetação, 
afugentando animais e aves e fincando ca-
sas, paralelepípedos, barulhos e poluição? 

Ora, que importa o açude! 
O pôr do sol continuará acontecendo e 

tingindo de ouro suas águas, contamina-
das por esgotos, lixo, dejetos que, descarta-
dos no cotidiano de nossas vidas de seres 
superiores, nos torna apenas aqueles que, 
conscientemente, destrói a própria casa.

E como tudo se resume a tela do celu-
lar e a instantaneidade da velocidade de 
circulação e descarte de dados e informa-
ções, não nos apercebemos como, cada dia 
nos atrofiamos na capacidade de pensar, 

de questionar, de interrogar. As dúvidas 
logo são esclarecidas ao ligeiro toque de 
uma tecla que te conduz a farto universo 
de informações prontas, estéreis, inofensi-
vas. Afinal, como vaticina Zygmunt Bau-
man, “Tudo é mais fácil na vida virtual, 
mas perdemos a arte das relações sociais 
e da amizade”.

E como essas perdas são, a cada dia, 
mais expressivas. Não questionamos. Não 
sentimos o outro em seu calor, em seu tim-
bre de voz, em sua expressão facial, em 
sua zanga ou alegria. Apenas, uma “cur-
tida” na velocidade de um toque de tela. E, 
a cada dia, evoluímos na direção de uma 
sociedade de indivíduos isolados, apáticos, 
ignorantes na arte das relações sociais e da 
amizade. Não questionamos e, assim, não 
conhecemos. Não arriscamos desvendar 
o enigmático, pois nos amedronta pensar.

E como Bauman estava certo ao afir-
mar: “Nenhuma sociedade que esque-
ce a arte de questionar pode esperar en-
contrar respostas para os problemas que 
a afligem”.

Afinal, como nos ensina a sabedoria po-
pular, nascida no observar e questionar as 
coisas: “pensar faz bem até pras tripas!”.

O risco de pensar

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Candidatos  
da federação  

novo revés  
na Campanha 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“meu voto é de LuLa”, diz santiago, 
divergindo da posição do seu partido 

“isso não muda nada” 

ConvergênCia e divergênCia 

“nós temos que respeitar”   

A coluna perguntou ao deputado Anísio Maia 
(PSB), que até pouco tempo era filiado ao PT, a 
opinião dele sobre a decisão da federação de 
aliar-se ao MDB: “Isso não muda nada. Mas o 
grupo do PT que apoia João não voltará atrás, 
porque tem convicção de que ele é o melhor 
para a Paraíba e o melhor para a campanha de 
Lula”. PCdoB e PV confirmaram que se mantém 
na base governista.  

Há uma convergência e uma divergência dentro 
da família Santiago. No tocante ao primeiro 
caso, os deputados Wilson Santiago e Wilson 
Filho apoiam a reeleição de João Azevêdo. No 
que diz respeito ao Senado, o pai mantém o voto 
em Efraim Filho (União Brasil), enquanto que o 
filho vota em Pollyanna Dutra.    

Wilson Santiago disse que o Republicanos não 
fará qualquer imposição aos filiados que diver-
girem sobre o apoio a Efraim Filho.  “Se algumas 
pessoas do Republicanos divergirem, nós temos 
que respeitar. Isso ocorre em muitos partidos 
[divergências pontuais)”, argumentou. Outro 
deputado do partido, Raniery Paulino, também 
apoia Pollyanna Dutra. 

Bruno Roberto (PL), pré-
candidato a senador, 
sofreu novo revés. O 
deputado Manoel Lud-
gério (PSD), que havia 
empenhado apoio a ele, 
em março, anunciou 
que caminhará, agora, 
com Efraim Filho (União 
Brasil). Na semana pas-
sada, Bruno perdeu o 
apoio de Romero Rodri-
gues (PSC), ex-prefeito 
de Campina Grande. 
Porém, ganhou, esta 
semana, o voto da de-
putada Jane Panta (PP). 

A ‘Federação Brasil 
da Esperança’, apro-
vou as chapas propor-
cionais formadas na 
Paraíba. O PT, como 
estabelece o estatuto, 
tem maior número de 
candidatos: são nove 
para deputado fede-
ral e 30 para estadual. 
O PCdoB disputará 
com dois federais e 
seis estaduais. Já o PV 
terá dois candidatos 
a deputado federal 
e dois a deputado 
estadual.   

O deputado Wilson Santiago irá divergir do seu 
partido no que concerne à disputa presidencial 
– A Executiva Nacional do Republicanos ratificou 
apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Em en-
trevista a uma rádio, ele justificou sua posição: 
“Meu candidato é o candidato do governador 
João, que no caso é Lula. Então, meu voto é de 
Lula”. 

frei anastáCio: “vou Continuar  
trabaLhando para eLeger João,  
sem ferir preCeitos da federação” 

O deputado fede-
ral Frei Anastácio 

(foto), uma das 
lideranças mais 
emblemáticas 
do PT da Paraí-
ba – é o chama-

do ‘petista-raiz’ – 
disse à coluna que 
a aprovação, pela 

‘ Federação 
B r a s i l 
da Es-
peran-
ça’, que 
r e ú n e 

PT, PCdoB e PV, da aliança com o MDB não irá 
alterar o seu posicionamento no tocante ao apoio 
à reeleição de João Azevêdo (PSB) e à candidatu-
ra de Pollyanna Dutra (PSB) para o Senado – os 
petistas do grupo do parlamentar, obviamente, 
seguem o mesmo entendimento. “Não voto nem 
em Veneziano nem em Ricardo. Vou continuar 
trabalhando para eleger João, sem ferir os pre-
ceitos da federação”, afirmou. No entendimento 
do deputado, sua postura não infringe o estatu-
to da federação, que o impede apenas de subir 
ao palanque do PSB e de participar de reuniões 
de caráter político com os socialistas e seus alia-
dos. “Não vou parar de trabalhar com essa mis-
são: eleger João, governador; Lula, presidente, 
e Pollyanna, senadora”, disse, “continuarei fa-
zendo isso nos assentamentos e em toda a Pa-
raíba”, afirmou.          

Geral

Paciente, uma mulher de 22 anos moradora de JP, está em isolamento

Confirmado primeiro caso 
e mais seis são investigados

Varíola dos Macacos na pb

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Uma mulher de 22 anos, 
residente em João Pessoa é 
o primeiro caso confirma-
do de contaminação por 
Monkeypox, popularmente 
conhecida como “varíola 
dos macacos”, na Paraíba. O 
caso foi notificado pela Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES) ontem. De acordo 
com o boletim epidemioló-
gico, outros seis casos estão 
em investigação.

A mulher apresenta 
quadro leve da doença, está 
isolada e vem sendo acom-
panhada pela Vigilância 
Epidemiológica do muni-
cípio. A paciente não pos-
sui registro de contato com 
outra pessoa contamina-
da e, segundo a SES, a con-
taminação ocorreu fora da 
Paraíba.

O boletim informa ain-
da que outros seis casos es-
tão em investigação, sendo 
cinco entre residentes de 
João Pessoa e outro em Sou-
sa. São quatro homens com 
faixa etária de 20 a 29 anos 
e duas mulheres de 20 a 29 
anos e de 50 a 59 anos. Ou-
tros dois casos foram des-
cartados, chegando a nove 
notificações da doença. As 
amostras foram enviadas 
ao Lacen-PB e, em seguida, 
para o laboratório da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), no Rio de Janeiro. 

A varíola dos macacos 
é uma doença viral trans-
mitida pelo contato próxi-
mo com uma pessoa infec-
tada, seja por gotículas ou 
contato físico com as lesões, 
ou ainda com o vírus insta-
lado em alguma superfície, 
como toalhas e outros obje-
tos compartilhados. A Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS) declarou, no fim 
de julho, que a Monkeypox 
constitui uma emergên-
cia de saúde pública de im-

portância internacional por 
conta do potencial de rápi-
da disseminação da doença 
em todo o mundo. 

Os sintomas comuns são 
lesões na pele, febre, dor 
de cabeça, dores muscula-
res, dor nas costas, gânglios 
(linfonodos) inchados, cala-
frios e exaustão. A SES in-
dica que os pacientes pro-

curem Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) ou 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) para o atendimento 
primário e coleta de amos-
tras para chegar ao diag-
nóstico.

É recomendável o uso de 
máscaras, manter o distan-
ciamento e a higienizar as 
mãos para evitar o contágio.

n 

Os pacientes 
devem 
procurar 
as UPAs ou 
UBS para o 
atendimento 
primário e 
coleta de 
amostras para 
o diagnóstico

A varíola dos macacos é transmitida pelo contato com uma pessoa infectada

Ontem, a Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) confir-
mou novos 312 casos de conta-
minação pela Covid-19, sendo 
11 pacientes com o desenvolvi-
mento de quadros moderados 
e graves, que já se encontram 
hospitalizados. Já os outros 
301 pacientes apresentam qua-
dro leve da doença e se recu-
peram em suas residências. 
João Pessoa e Campina Gran-
de concentram a maioria dos 
novos casos, com 59 e 45, res-
pectivamente. Santa Luzia, 
Cajazeiras, Maturéia, Alhan-
dra e Triunfo também tive-
ram casos confirmados en-
tre 12 e 9, em cada município. 

A pasta também notificou 
cinco mortes no intervalo entre 
a publicação dos boletins diá-
rios entre quarta-feira e ontem. 
As vítimas foram três homens 
e duas mulheres com idades 
de 68 a 90 anos, que possuíam 
histórico de diabetes e cardio-

patia como fatores de risco as-
sociados à doença. Duas víti-
mas residiam em João Pessoa, 
as demais eram de Campina 
Grande, Queimadas e Patos. 
A SES investiga outros três fa-
lecimentos.

Com a atualização, a Paraí-
ba chega a 711.970 casos totais 
acumulados, sendo 647.001 ca-
sos recuperados e 10.365 óbitos.

A Paraíba tem 70 pessoas 
hospitalizadas nas unidades 
públicas de saúde para o tra-
tamento da doença. Nos lei-
tos de UTI para adultos, 22% 
estão ocupados. O Centro Es-
tadual de Regulação Hospita-
lar informou que nenhum pa-
ciente foi hospitalizado entre 
quarta-feira e ontem, segun-
do registro na última semana.

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, a Paraí-
ba chegou a marca de 89,69% 
da população acima de cin-
co anos vacinada com duas 
doses ou dose única, chegan-
do ao encerramento do ciclo 
primário, com o montante 

de 3.364.273 pessoas. Outras 
3.524.875 pessoas receberam a 
primeira dose dos imunizan-
tes, chegando a 93,97% da po-
pulação estimada acima de 5 
anos, onde 246.569 ainda não 
retornaram às salas de vacina-
ção para o recebimento das se-
gundas doses e estão com o ci-
clo vacinal incompleto.

Entre as doses de refor-
ço, 2.036.837 pessoas recebe-
ram a primeira dose de refor-
ço, representando 54,30% da 
população apta, e 331.323 re-
ceberam a segunda dose, che-
gando a 59,07%. Outras 58.167 
receberam doses adicionais. 
Considerando apenas a po-
pulação acima de 18 anos, são 
contabilizadas 1.973.266 pri-
meiras doses de reforço apli-
cadas, o equivalente a 66,18% 
da população da faixa etária, 
além de 330.512 segundas do-
ses de reforço aplicadas na po-
pulação apta. Entre o público 
de 5 a 11 anos, a Paraíba segue 
com adesão abaixo do espera-
do, com 154.112 doses admi-

nistradas, totalizando 39,40% 
da população contemplada. 
Outras 242.720 receberam a 
primeira dose, equivalendo a 
62,06% do público, com 88.608 
que precisam retornar às sa-
las de vacinação para o encer-
ramento do ciclo primário de 
proteção contra a Covid-19.

Estado fica 24h sem internações por Covid-19
coM cinco Mortes confirMadas

Foto: Agência Brasil

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Emergência
A Monkeypox constitui 
emergência de saúde 

pública de importância 
internacional

n 

A Paraíba tem 
70 pessoas 
hospitalizadas 
nas unidades 
públicas de 
saúde para o 
tratamento da 
Covid-19

Foto: Divulgação/Assesoria Frei Anastácio



4    A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA 5 de agosto de 2022 EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Andrey CâmaraÚltimas

Carta tem adesão de mais de 100 entidades e pede a estabilidade democrática e o respeito ao Estado de Direito 

Fiesp defende a soberania do voto
Manifesto pró-deMocracia

Beatriz Bulla  
Adriana Fernandesg 

Agência Estado

O ex-vereador do Rio de 
Janeiro Jerônimo Guima-
rães Filho, de 73 anos, co-
nhecido como Jerominho, 
acusado de ser um dos cria-
dores da principal milícia 
do Rio, a Liga da Justiça, 
morreu após ser baleado na 
tarde de ontem, em frente 
ao centro social que coor-
denava, em Campo Gran-
de (Zona Oeste do Rio de 
Janeiro). Ele chegou a ser 
socorrido e levado ao hos-
pital Oeste DOr, no mesmo 
bairro, onde morreu horas 
depois.

Jerominho estava em 

frente à instituição que 
mant inha, na Estrada 
Guandú do Sapé, por volta 
das 15h, quando, segundo 
testemunhas, dois homens 
munidos de fuzis passa-
ram de carro e atiraram 
em direção à vítima. O ex-
vereador foi atingido no 
abdômen e na perna. Um 
cunhado estava ao seu lado 
e também foi ferido. Jero-
minho foi levado a uma 
unidade de saúde particu-
lar, o Oeste DOr, enquanto 
o cunhado foi para o hos-
pital municipal Rocha Fa-
ria, no mesmo bairro, e es-

tava em estado estável. Os 
atiradores fugiram e não 
haviam sido identificados.

Ex-policial Civil, Je-
rominho tentou iniciar a 
carreira política em 1998, 
quando concorreu a depu-
tado estadual pelo PSC. Na 
ocasião, recebeu 18.152 vo-
tos e não se elegeu. Dois 
anos depois conseguiu se 
tornar vereador pelo en-
tão PMDB (hoje MDB), com 
20.560 votos. Em 2004 foi 
reeleito, pelo mesmo par-
tido, com 33.373 votos.

Em 26 de dezembro de 
2007, um ano antes do fim 

de seu mandato, foi preso 
pela Polícia Civil do Rio sob 
acusação de liderar uma 
milícia na Zona Oeste junto 
com o irmão, Natalino Gui-
marães, deputado estadual 
eleito em 2006. Em 2008, Je-
rominho foi uma das 225 
pessoas acusadas pela Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) das Milícias, 
criada pela Assembleia Le-
gislativa do Rio (Alerj) e 
presidida pelo então depu-
tado estadual Marcelo Frei-
xo. Acusado de criar a Liga 
da Justiça, mais famosa mi-
lícia do Rio, o ex-vereador 

ficou preso até 2018.
Em 27 de janeiro des-

te ano, Jerominho foi pre-
so mais uma vez, porque 
havia ordem de prisão por 
um crime cometido em 
2005: extorsão praticada 
com uso de arma de fogo 
contra motoristas de van. 
Foi libertado em 1º de fe-
vereiro, depois que a Justi-
ça concluiu que ele já havia 
cumprido essa pena. Dois 
dias antes de ser preso, Je-
rominho tinha anunciado 
que pretendia ser candida-
to a deputado federal pelo 
Patriota.

Acusado de criar milícia mais famosa do Rio morre baleado
ex-vereador

Carreira
Ex-policial Civil, 
Jerominho tentou 
iniciar a carreira 
política em 1998 
como deputado 

estadual

O Procon-JP autuou, 
só esta semana, dentro da 
Operação Banco Saudável, 
13 agências bancárias da ca-
pital por descumprimento 
à legislação prevista para o 
segmento. A fiscalização é 
retomada a cada final e iní-
cio de mês devido à gran-
de movimentação provo-
cada pelo pagamento de 
salários e de aposentado-
rias. A Secretaria já emitiu, 
em 2022, 33 autuações e 16 
notificações.

Além da fiscalização 
para cumprimento da le-
gislação pertinente ao setor, 
o Procon-JP inspeciona ain-
da as leis previstas para as 
pessoas com necessidades 
físicas especiais e as regu-

ladas pelo CDC. “Uma das 
leis que compõem o check 
list da fiscalização é a mu-
nicipal 1.688/2010, que dis-
põe sobre o atendimento 
preferencial aos doadores 
de sangue em estabeleci-
mentos comerciais, de ser-
viços e bancários”, infor-
ma o secretário Rougger 
Guerra.

O Procon-JP também 
verifica se os bancos estão 
cumprindo a legislação que 
regula o tempo de espera 
na fila, o número de caixas 
suficientes para atender a 
demanda, o funcionamento 
do painel eletrônico de cha-
madas, inclusive com uso 
de aviso sonoro, e a aplica-
ção das leis que protegem 

Procon-JP realiza a autuação de 13 agências 
bancárias por descumprimento de legislação

operação Banco saudável

O manifesto articula-
do pela Federação das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) em defesa da 
democracia pede a estabi-
lidade democrática, o res-
peito ao Estado de Direito 
e o desenvolvimento como 
o "sentido maior" do 7 de 
Setembro deste ano. O tex-
to também reitera um com-
promisso com "a soberania 
do povo brasileiro expressa 
pelo voto", a independência 
dos Poderes e a importância 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

Adesão
A carta tem adesão de 

mais de cem entidades, se-
gundo lista preliminar ob-
tida pelo Estadão. Entre os 
signatários estão a Câma-
ra Americana de Comér-
cio (Amcham) e a Fundação 
Fernando Henrique Cardo-
so. Centrais sindicais tam-
bém assinam o texto, como 
a CUT, além de entidades li-
gadas à proteção ambiental, 
como Greenpeace e WWF.

De acordo com o mani-
festo, a democracia brasi-
leira tem dado "provas se-
guidas de robustez". "As 
entidades da sociedade ci-
vil e os cidadãos que subs-
crevem este ato destacam o 

papel do Judiciário brasilei-
ro, em especial do Supremo 
Tribunal Federal, guardião 
último da Constituição, e do 
Tribunal Superior Eleitoral, 
que tem conduzido com ple-
na segurança, eficiência e 
integridade nossas eleições 
respeitadas internacional-
mente."

Cancelamento
Na quarta-feira, o pre-

sidente Jair Bolsonaro can-
celou ida à Fiesp como can-
didato à reeleição. O chefe 
do Executivo havia marca-
do uma visita a entidade 
dia 11 de agosto. Dois even-
tos estão programados para 
ocorrer na mesma data, na 
Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo 

O placar eletrônico do 
Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande, já está em fase 
de testes e, logo que esses 
serviços sejam totalmen-
te concluídos, começará a 
montagem e instalação do 
placar eletrônico do Estádio 
Almeidão, em João Pessoa. 
Os dois equipamentos cus-
taram cerca de R$ 700 mil e 
foram adquiridos com re-
cursos próprios do Gover-
no do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Ju-
ventude, Esporte e Lazer 
(Sejel).

“Esses placares são de 
última geração e a Paraíba, 
nos seus dois principais es-
tádios, agora de fato, está 
tendo um sonho de bastan-

te tempo que era ter equi-
pamentos como estes nos 
estádios”, disse o secretá-
rio da Juventude, Esporte 
e Lazer, Zezinho Botafogo, 
adiantando ser este um so-
nho desde 1975.

“O mais importante é 
que o Governo do Estado 
fez sua parte em adquiri-los 
visando beneficiar os des-
portistas paraibanos que 
frequentam essas duas pra-
ças esportivas”, continuou 
o gestor.

Cada um dos placares 
eletrônicos possui 5 metros 
e 15 centímetros de altura 
com 6 metros e 12 centíme-
tros de largura e ficarão so-
bre uma estrutura de 7 me-
tros de altura.

Placares eletrônicos são 
instalados nos estádios

no aMigão e alMeidão

as pessoas com necessida-
des especiais físicas, como 
a que obriga as agências a 

disporem de cadeira de ro-
das para possíveis eventua-
lidades, entre outras.

O Procon-JP verifica se o tempo de espera na fila é cumprido

Foto: Divulgação/Secom-JP

No ano do bicentenário 
da Independência, reitera-
mos nosso compromisso 
inarredável com a sobera-
nia do povo brasileiro ex-
pressa pelo voto e exerci-
da em conformidade com 
a Constituição

Quando do transcurso 
do centenário, os moder-
nistas lançaram, com a Se-
mana de 22, um movimen-
to cultural que, apontando 
caminhos para uma arte 
com características brasilei-
ras, ajudou a moldar uma 
identidade genuinamente 
nacional.

Hoje, mais uma vez, so-
mos instigados a identifi-
car caminhos que conso-
lidem nossa jornada em 
direção à vontade de nos-
sa gente, que é a indepen-
dência suprema que uma 
nação pode alcançar. A es-
tabilidade democrática, o 
respeito ao Estado de Di-
reito e o desenvolvimento 
são condições indispensá-

veis para o Brasil superar 
os seus principais desafios. 
Esse é o sentido maior do 
Sete de Setembro neste ano.

Nossa democracia tem 
dado provas seguidas de 
robustez. Em menos de 
quatro décadas, enfrentou 
crises profundas, tanto eco-
nômicas, com períodos de 
recessão e hiperinflação, 
quanto políticas, superan-
do essas mazelas pela for-
ça de nossas instituições.

Elas foram sólidas o su-
ficiente para garantir a exe-
cução de governos de dife-
rentes espectros políticos. 
Sem se abalarem com as 
litanias dos que ultrapas-
sam os limites razoáveis 
das críticas construtivas, 
são as nossas instituições 
que continuam garantin-
do o avanço civilizatório da 
sociedade brasileira.

É importante que os Po-
deres da República - Execu-
tivo, Legislativo e Judiciá-
rio - promovam, de forma 

independente e harmôni-
ca, as mudanças essenciais 
para o desenvolvimento do 
Brasil.

As entidades da socie-
dade civil e os cidadãos que 
subscrevem este ato des-
tacam o papel do Judiciá-
rio brasileiro, em especial 
do Supremo Tribunal Fe-
deral, guardião último da 
Constituição, e do Tribu-
nal Superior Eleitoral, que 
tem conduzido com plena 
segurança, eficiência e in-
tegridade nossas eleições 
respeitadas internacional-
mente, e a todos os magis-
trados, reconhecendo o seu 
inestimável papel, ao longo 
de nossa história, como po-
der pacificador de desacor-
dos e instância de proteção 
dos direitos fundamentais.

A todos que exercem a 
nobre função jurisdicional 
no país, prestamos nossas 
homenagens neste momen-
to em que o destino nos co-
bra equilíbrio, tolerância, 

civilidade e visão de futuro.
Queremos um país 

próspero, justo e solidário, 
guiado pelos princípios re-
publicanos expressos na 
Constituição, à qual todos 
nos curvarmos, confiantes 
na vontade superior da de-
mocracia. Ela se fortalece 
com união, reformando o 
que exige reparos, não des-
truindo; somando as espe-
ranças por um Brasil altivo 
e pacífico, não subtraindo
-as com slogans e divisio-
nismos que ameaçam a paz 
e o desenvolvimento alme-
jados.

Todos os que subscre-
vem este ato reiteram seu 
compromisso inabalável 
com as instituições e as 
regras basilares do Esta-
do Democrático de Direi-
to, constitutivas da própria 
soberania do povo brasi-
leiro que, na data simbóli-
ca da fundação dos cursos 
jurídicos no Brasil, estamos 
a celebrar.

n 

De acordo 
com o 
manifesto, a 
democracia 
brasileira 
tem dado 
“provas 
seguidas de 
robustez” 

(USP), para manifestar a de-
fesa do STF, do TSE e do res-
peito ao Estado de Direito.

A data marca o aniver-
sário de 195 anos de cria-
ção dos primeiros cursos 

jurídicos do País. O movi-
mento foi iniciado após o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) colocar sob suspeita o 
processo eleitoral brasilei-
ro, sem provas, a diploma-

tas estrangeiros.
A USP redigiu uma car-

ta em defesa da democracia, 
em reedição ao documen-
to de 1977, lido no pátio das 
arcadas, contra a ditadura. 

Neste ano, outros manifes-
tos foram elaborados, ontem 
um deles de delegados de 
polícia. Ao menos cinco car-
tas já foram lançadas.

Confira a carta da Federação na íntegra
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Equipes que 
apresentaram 
os três 
melhores 
projetos 
receberam 
prêmios em 
dinheiro

Equipes com alunos da Rede Pública Estadual das cidades de Sousa, João Pessoa e Guarabira foram os vencedores

Premiação é entregue a estudantes
Inovahack cagepa

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

A cerimônia de premiação 
do Inovahack Cagepa contem-
plou 11 estudantes da Rede Es-
tadual de Ensino, na tarde de 
ontem, no auditório da Reitoria 
da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB). Cerca de 200 alu-
nos do Ensino Médio-Técnico 
da Rede Estadual de Ensino e 
do Ensino Superior da UFPB de-
senvolveram projetos que pos-
sibilitem a resolução de proble-
mas envolvendo o saneamento 
básico na região e na busca de 
novas estratégias para alcançar 
o desenvolvimento sustentável. 
Os estudantes da Rede Estadu-
al formavam três equipes e fo-
ram contemplados com premia-
ções de R$ 1 mil, R$ 600 e R$ 400 
para os primeiro, segundo e ter-
ceiro lugares, respectivamente.

A equipe vencedora foi a 
Willes++, formada pelos estu-
dantes José Kayo Silva, Victor 
Michel do Vale e Letícia Perei-
ra, da ECIT Chiquinho Carta-
xo, na cidade de Sousa. Em se-
gundo lugar ficou a equipe The 
Five, formada pelos alunos Pau-
lo Renato Ribeiro, Michelle Go-
mes, Laura Maysa Ferreira, Ga-
briel Henrique Menezes e João 
Vycttor de Lima, da ECIT Ho-
rácio de Almeida, em João Pes-
soa. Por fim, em terceiro lugar fi-
cou a equipe Ecoágua, formada 
pelos estudantes Enayle Vitória 
Henriques, Thainá Fernandes 
e Evenny Vitória Ferreira, da 
ECIT Dom Marcelo Pinto Car-
valheira, em Guarabira.

A estudante Enayle Vitória 
comentou sobre a participação 
no Inovahack. “Para nós o even-
to foi muito proveitoso. Além da 
oportunidade de ser premiado 
com esse valor, ainda participa-
mos de formações, conhecemos 
pessoas e interagimos na ma-
ratona, e isso tudo é muito im-
portante para nossa capacita-
ção. Desenvolvemos um projeto 
de reaproveitamento de água 
na nossa região que esperamos 
que possa ser implantado”, dis-
se Enayle.

O evento 
O Inovahack Cagepa é orga-

nizado, em parceria, pelo Go-
verno do Estado da Paraíba, Ca-
gepa, Universidade Federal da 
Paraíba; e realizado pelo Sebrae 
e pela Luz Criações e Eventos. O 
Inovahack Cagepa contou com 
dois cursos de nivelamentos 
com os participantes em busca 
de alinhar e estimular uma apli-

Projetos
Equipes apresentaram 
projetos com soluções 

para problemas  
com saneamento 

básico que buscam 
o desenvolvimento 

sustentável

cabilidade moderna às ideias 
e projetos que serão desenvol-
vidos ao longo da maratona. 
Além disso, os projetos de de-
senvolvimento foram produzi-
dos durante uma maratona de 
inovação realizada nos dias 11 
e 12 de junho.

Premiação das equipes que se destacaram com projetos na maratona Inovahack Cagepa de inovação e empreendedorismo aconteceu ontem à tarde no auditório da Reitoria da UFPB

Imagem: Secom/PB

Inovahack Cagepa, que tem o Governo do Estado e a Cagepa entre os parceiros, estimula o desenvolvimento dos estudantes

O prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena, assinou na ma-
nhã de ontem, a ordem de ser-
viço que autoriza o início da 
construção do Parque da Ci-
dade. A obra será executada no 
espaço onde funcionava o Ae-
roclube da Paraíba e deve cus-
tar em torno de R$ 110 milhões. 
Durante o evento, foi apresen-
tado o projeto para a constru-
ção do parque que terá um total 
de 25 hectares, o que corres-
ponde cerca de 82% do antigo 
Aeroclube da Paraíba. 

Na coletiva de imprensa, 
além do prefeito Cícero Luce-
na, o secretário de Planejamen-
to José William Montenegro, 
o arquiteto responsável pela 
planejamento da obra Gusta-
vo Leivas, bem como secretá-
rios, vereadores, representan-
te do Ministério Público, entre 
outras autoridades. 

O prefeito Cícero Lucena, 
durante o evento, afirmou que 
o Parque da Cidade trata-se de 
uma obra moderna e visioná-
ria. “É algo que muda a histó-
ria da nossa cidade, porque vai 

valorizar os espaços onde pos-
sa haver convergência entre as 
pessoas, mas também que haja 
segurança, que tenha lazer, es-
paços para piquenique, espa-
ços de observação, esporte, cul-
tura e arte”. Ele informou que 
a obra deve iniciar ainda este 
ano, porém ainda não há pre-
visão para conclusão, visto que 
será feita por etapas e depende 
também de parcerias.

“O importante é que temos 
parcerias e que a gente tem 
avançado nesse projeto junto 
à iniciativa privada, com o Go-
verno do Estado e, claro, com 
recursos próprios”, pontuou. 

O secretário de Planeja-
mento José William Montene-
gro afirmou que o Aeroclube 
da Paraíba vai deixar de ser um 
entrave para mobilidade urba-
na e que a obra fomentará a ex-
pansão da cidade. 

O novo plano de mobili-
dade para a região inclui uma 
ponte estaiada que vai ligar as 
Ruas Mirian Barreto Rabelo 
com a Rua Suzy Lacerda e o Re-
tão de Manaíra. Também será 
feito o alargamento de vias lo-
cais e implantação de binários. 
No total 45 ruas estão inseridas 
no projeto.

PMJP apresenta projeto do Parque da Cidade no Bessa
no antIgo aeroclube

Parque da Cidade terá lago, ciclovia, espaço para lazer e será construído numa área de 25 hectares

O Parque da Cidade conta-
rá com praça, estacionamento, 
ciclovia, lago, esplanada, decks, 
espaços para piquenique, três 
grandes playgrounds, vivei-
ro, área para exposições com 
coberta. Na área central, have-
rá equipamentos esportivos, 
quadra de futebol society, qua-
dra de tênis, mirante que entra 
no lago com jatos d’água ilumi-
nados, skate park, entre outros. 

O arquiteto Gustavo Leivas, 
responsável pelo projeto, disse 

que visitou o terreno no mês 
passado para conhecer e iden-
tificar as relações da área com 
a malha urbana, cultura local, 
para conversar com equipe téc-
nica e entender a expectativa 
da população com esse parque. 

Ele destacou que a ideia é 
que seja uma obra moderna 
para atrair diferentes públi-
cos. “Os desenhos do parque 
são contemporâneos e será fei-
to um exclusivo para que deem 
características atual, com es-

trutura moderna e foi pensa-
do para que daqui a 20 anos 
ainda seja atual”, apontou. Ele 
acrescentou: “A gente partiu de 
uma configuração de um espa-
ço âncora que seria uma espaço 
de uma grande lago na entra-
da do parque com mais de cem 
metros de extensão e esse lago 
articula parte dele toda a arti-
culação do desenho do espaço. 
Então tem uma malha, uma ci-
clovia que percorre todo o par-
que e articula os recantos”.  

Projeto prevê construção de lago, 
ciclovia, praça e área para esportes

Foto: Secom-PB

Imagem: Secom-JP
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Procedimento do tipo metabólico ocorreu em caráter piloto pela primeira vez na rede pública hospitalar do estado

HC realiza cirurgia bariátrica inédita
opera paraíba

O Hospital de Clínicas, em 
Campina Grande, registrou, 
nessa quarta-feira (3) a primei-
ra cirurgia bariátrica da unida-
de. Em caráter piloto, a gastro-
plastia, que durou cerca de três 
horas, foi comandada pelos mé-
dicos Arthur Balduino, Marcos 
Diniz, Antônio Rafael e João Pe-
dro. A paciente foi uma mulher 
de 32 anos, moradora de Cam-
pina Grande, que já apresenta-
va problemas de saúde devido 
à obesidade.

A intervenção é um impor-
tante aliado no tratamento de 
pacientes obesos, e tem o obje-
tivo de reduzir o peso de pes-
soas com o Índice de Massa 
Corpórea (IMC) muito eleva-
do. O IMC é uma medida in-
ternacional para calcular se 
uma pessoa está no peso ide-
al. Outros critérios também 
avaliados são a idade e o tem-
po em que o paciente está com 
a da doença.

A cirurgia bariátrica meta-
bólica, inédita na rede públi-
ca hospitalar estadual, marca o 
início de um processo para es-
truturar o serviço bariátrico no 
HC. “O projeto da Secretaria 
Estadual de Saúde é implantar 
um serviço modelo, de suporte 
a pacientes com indicação da 
cirurgia, realizando um acom-
panhamento multidisciplinar 
e especializado. É um avanço 
para a saúde da Paraíba e um 
ganho para a população”, ex-
plica a diretora-geral do hospi-
tal, Vívian Rezende.

Inicialmente, o programa 
vai começar a ofertar as con-
sultas ambulatoriais para as 
pessoas interessadas e fazer a 
avaliação do perfil do pacien-
te. O tempo até a realização da 

cirurgia é de aproximadamen-
te um ano.

“Iniciaremos com um am-
bulatório multidisciplinar, 
onde esse usuário primeiro 
terá uma avaliação durante a 
consulta médica, e será avalia-
do do ponto de vista de indica-
ção de cirurgia e qual o melhor 
procedimento a ser realizado 
nesse paciente, que também 
terá acompanhamento de ou-
tras equipes, como endocrino-
logista, equipe de nutrição, fi-
sioterapia, psicologia, para que 
ele possa ter as melhores condi-
ções de ir para a cirurgia e para 
que ele possa, também, ter um 
acompanhamento pós-cirúr-
gico adequado, e que a gente 
possa considerar, um procedi-
mento realizado com sucesso”, 
esclarece o diretor-técnico do 
hospital, Thyago Morais. 

Para se cadastrar no pro-
grama Opera Paraíba, o usuá-
rio pode acessar o endereço ele-
trônico operaparaiba.pb.gov.br 
ou se dirigir,  presencialmente, 
ao Hospital de Clínicas.

A Gerência Técnica Regio-
nal II da Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevisa), 
sediada em Campina Grande, 
está atendendo os representan-
tes do setor regulado e o públi-
co em geral em novo endereço, 
no Escritório de Representação 
Institucional do Governo do Es-
tado, localizado na Rua Benja-
mim Constant, nº 146, em fren-
te à Estação Velha, próximo ao 
Açude Velho. O número de con-
tato telefônico da agência regu-
ladora também mudou para (83) 
9.8844-1365.

Conforme o diretor-geral 
da Agevisa/PB, Geraldo Morei-
ra de Menezes, a nova localiza-
ção da agência reguladora em 
área central de Campina Gran-
de facilita o atendimento ao se-

tor regulado e aos cidadãos de 
modo geral, além de garantir 
conforto, melhor acessibilida-
de e maior praticidade aos ser-
vidores da instituição no de-
sempenho de suas atividades 
laborais diárias.

Além da Agevisa/PB, fun-
cionam no novo endereço o Ga-
binete do Governador, a Vice-
Governadoria, a Secretaria do 
Desenvolvimento e da Articula-
ção Municipal, a Casa Militar, a 
Procuradoria Geral do Estado, a 
Empresa Paraibana de Comuni-
cação (EPC), o Empreender Pa-
raíba, o Orçamento Democráti-
co Estadual, a Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Portador 
de Deficiência (Funad) e a Supe-
rintendência de Administração 
do Meio Ambiente (Sudema).

Gerência Técnica passa a 
atender em novo endereço

agevisa em Cg

A Campanha Nacional de 
Vacinação Contra a Poliomieli-
te e Multivacinação começa na 
próxima segunda-feira, dia 8. 
Até o dia 9 de setembro, a Secre-
taria de Estado da Saúde (SES) 
espera ampliar as coberturas 
vacinais de crianças com ida-
des de 1 ano a menos de 5 anos 
e atualizar a situação vacinal de 
crianças e adolescentes, inclusi-
ve, com a realização do Dia D 
de Vacina Mais Paraíba, no dia 
20 de agosto em todo o estado.

O intuito da campanha é 
ampliar a cobertura vacinal no 
caso da poliomielite e reduzir 
o número de não vacinados de 
crianças e adolescentes menores 
de 15 anos de idade, além de me-
lhorar as coberturas vacinais, 
conforme preconiza o Calen-
dário Nacional de Vacinação. O 
reforço com a campanha de va-

cinação se deve à baixa gradual 
na cobertura vacinal, que segue 
a mesma tendência do cenário 
nacional, e barrar o vírus que 
provoca a poliomielite.

A secretária de Saúde do Es-
tado, Renata Nóbrega, destaca 
que o sucesso da campanha de-
pende de um esforço coletivo 
entre o Estado, os municípios e 
a própria sociedade para uma 
grande adesão. “Sempre refor-
çamos a importância de man-
ter as rotinas de vacinas em dia. 
Os imunizantes disponíveis 
no SUS são seguros, gratuitos 
e podem prevenir contra mais 
de 30 agravos. Contamos com o 
apoio dos municípios em toda a 
Paraíba, com as mais de mil sa-
las de vacinação para elevar a 
cobertura vacinal tanto da pó-
lio, quanto de outras vacinas”, 
reforça.

Campanha de vacinação começa segunda-feira
Contra a poliomielite

Em mais uma ação de com-
bate ao tráfico de drogas, a Po-
lícia Militar apreendeu mais 
de 100 tabletes e diversas por-
ções de entorpecentes no bair-
ro Jardim Veneza, Zona Sul 
de João Pessoa. A apreensão 
aconteceu no fim da manhã 
de ontem. 

Policiais do Batalhão Es-
pecializado em Policiamen-
to com Motocicletas (BEPMo-
tos) receberam informações 

que havia uma movimenta-
ção suspeita de pessoas em 
um apartamento vazio, em 
um condomínio no Jardim 
Veneza. Na abordagem ao lo-
cal, a PM encontrou e apreen-
deu uma vasta quantidade de 
drogas.

Ao todo, os policiais encon-
traram cerca de 100 tabletes de 
tamanhos variados com ma-
conha, quase cinco quilos de 
crack, mais de quatro quilos 

PM apreende mais de 100 tabletes de drogas em João Pessoa
Combate ao Crime

Tipos
Os policiais militares 

encontraram 
maconha, cocaína, 

crack e equipamentos 
como balanças de 

precisão 

de cocaína, além de três ba-
lanças de precisão e uma má-
quina de cartão de crédito, 
provavelmente utilizada para 
movimentação do tráfico.

Todo o material apreen-
dido foi encaminhado para a 
Central de Flagrantes, onde 
será pesado e estará à dispo-
sição da Justiça. Durante a 
apreensão ninguém foi pre-
so, mas outras ações preven-
tivas seguem na localidade.Drogas estavam em um apartamento no bairro Jardim Veneza

Foto: Divulgação/PMPB

Paciente
A cirurgia bariátrica 

metabólica foi 
realizada numa 

mulher de 32 anos 
que já apresentava 

problemas de saúde 
devido à obesidade

n 

Inicialmente, o 
HC vai ofertar 
as consultas 
ambulatoriais 
para os 
interessados 
e fazer a 
avaliação 
do perfil do 
paciente 

Cirurgia no Hospital de Clínicas teve a duração de três horas e a paciente terá todo o acompanhamento pós-operatório

Foto: Secom-PB

Dados da Secretaria de Es-
tado da Saúde apontam uma 
grande queda na cobertura 
vacinal da poliomielite des-
de 2016, mas que foi acentua-
da durante a pandemia da Co-
vid-19. Em 2020, por exemplo, 
a vacinação chegou a 72,7% 

do público. Para 2022, a meta 
é atingir os 95% ou ultrapas-
sar esse índice. Na prevenção 
contra a poliomielite, a meta 
estabelecida é a de vacinar 
95% das crianças com idades 
de 1 ano até menos de 5 anos, 
ou seja, 284.230 crianças. 

Meta de vacinação contra a pólio é atingir 95% das crianças

Foto: Arquivo A União
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Paraíba

A Polícia Civil apreendeu 
dois adolescentes, ambos de 
17 anos, que confessaram ter 
participado do assassinato da 
comerciária Ana Paula Firmi-
no Lopes, de 40 anos. Os dois 
foram levados para a Central 
de Polícia e autuados em fla-
grante pelo crime de latrocí-
nio confirmado, inclusive um 
deles também foi autuado por 
tráfico de droga.

A apreensão dos ado-
lescentes aconteceu na ma-
nhã de ontem, sendo que 
um deles estava escondido 
na casa de parentes no bair-
ro de Gramame e o outro foi 
encontrado em sua residên-
cia, na comunidade Maria 
de Nazaré, na zona sul de 
João Pessoa, no momento 
em que estava usando dro-
ga. A arma usada para o cri-
me também estava enterra-
da naquela comunidade. 

segundo o delegado João 
Paulo Amazonas, titular da 
Delegacia de Crimes contra 
o Patrimônio, os dois adoles-
centes já têm passagens pelo 

Adolescentes afirmaram que queriam roubar moto, mas a vítima teria se assustado e um deles atirou

Dupla confessa morte de mulher
agilidade

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

Após a apreensão dos adolescentes, os policiais encontraram, enterrada, a arma usada para assassinar Ana Paula quando ela retornava para sua casa

sistema socioeducativo do es-
tado da Paraíba. Um dos me-
nores foi encontrado no bair-
ro de Gramame, homiziado 
em casa de parentes, com di-
versas trouxinhas de maco-
nha em sua posse. A satura-
ção para a apreensão da dupla 
foi feita pelos policiais na co-
munidade, resultando na lo-
calização rápida da arma de 

fogo usada no crime, que es-
tava enterrada. “Um dos me-
nores resistiu à ação policial, 
e teve que ser contido, com o 
uso da força necessária”, disse 
João Paulo Amazonas.

No auto de prisão em fla-
grante a dupla confessou o 
crime, afirmando que o ob-
jetivo do crime era roubar a 
moto de Ana Paula, mas que 

um deles atirou após se as-
sustar. Eles disseram também 
que antes de cometerem o cri-
me estiveram em um bar as-
sistindo um jogo pela televi-
são e logo depois foram para 
a rua para praticar “uma pa-
rada”, sendo que Ana Paula 
foi a vítima. A moto da víti-
ma foi localizada em frente 
da casa de um flanelinha que 

fica na entrada da comunida-
de. segundo João Paulo Ama-
zonas, durante o assalto, um 
dos adolescentes disse que se 
assustou e atirou.

O corpo de Ana Paula foi 
sepultado no cemitério públi-
co da cidade de Camutanga 
(PE), onde residem seus fami-
liares. Ela deixou dois filhos, 
de 14 e 4 anos.
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Polícia 
apreendeu 
os dois 
adolescentes 
na manhã 
de ontem

A Polícia Rodoviária Fe-
deral interditou na tarde de 
ontem um trecho da BR-101, 
no Km 87, logo após o acesso 
ao Bairro dos Novais, sentido 
João Pessoa/Bayeux. O objeti-
vo é para a retirada da carreta 
que tombou na manhã dessa 
quarta-feira (3), com uma car-
ga de fruta.

Para evitar congestiona-
mento, a PRF orientou os mo-

toristas para desviarem pe-
los bairros dos Novais e Alto 
do Mateus, saindo no Acesso 
Oeste. O acidente com a car-
reta aconteceu nas primeiras 
horas da manhã da quarta-
feira, provocando um grande 
engarrafamento e envolvendo 
outro caminhão e também au-
tomóveis. Como a pista ficou 
bastante escorregadia, várias 
motos derraparam provocan-

do a queda dos condutores. O 
trânsito somente foi normali-
zado cerca de três horas após 
o acidente, mas a carreta per-
maneceu no local.

Moradores da área onde 
ocorreu o acidente e também 
motoristas de outros veícu-
los e condutores de motos sa-
quearam parte da carga de 
melão que era transportada 
pela carreta.

PRF interdita rodovia no local onde 
carreta tombou com carga de frutas

na BR-101

Somente na tarde de ontem a carreta foi retirada do local do acidente, na BR-101

Foto: Roberto Guedes

A Delegacia de Homi-
cídios de Campina Gran-
de começou a utilizar um 
novo procedimento nas 
investigações de crimes, 
acondicionando tudo o que 
for apreendido em envelo-
pes específicos de seguran-
ça, garantindo assim o re-
gistro de toda a “cadeia de 
custódia” dos vestígios. O 
procedimento é de grande 
importância para o inqué-
rito policial, pois preserva 
com mais eficiência os ves-
tígios encontrados em lo-
cais de crime.

As quatro equipes da 
Delegacia de Homicídios 
receberam os quites com 
envelopes específicos, se-
guindo padronização de-
terminada pelo Ministério 
da Justiça e da segurança 
Pública. É a primeira dele-
gacia a implantar o proce-
dimento, como projeto pi-
loto no estado. 

“Isso proporciona maior 
segurança jurídica nas pro-
vas colhidas durante a fase 
inquisitorial da persecu-
ção penal, que é justamen-
te o trabalho investigati-
vo da Polícia Civil”, disse 
a delegada titular do setor, 
Nercília Dantas.

 
1a do Norte/Nordeste

Os vestígios colhidos em 
locais de crime têm como 
primeiro destino o Institu-
to de Polícia Científica (IPC), 
onde fica a Central de Cus-
tódia de Vestígios (CCV). Os 
peritos analisam os mate-
riais, e o resultado dos exa-

mes pode contribuir para a 
condenação ou absolvição 
dos futuros réus.

Já em dezembro de 2020, 
a CCV em João Pessoa rece-
beu a visita de peritos da Po-
lícia Federal e assessores téc-
nicos de Brasília, que vieram 
conhecer os procedimentos 
adotados na Paraíba.

“Fomos o primeiro es-
tado do Norte/Nordeste a 
cumprir o que determina a 
Lei Anticrime, no que se re-
fere à Central de Custódia 
de Vestígios”, destacou o di-
retor do IPC, Marcelo Burity.

 
Destaque nacional

A forma como a Polícia 
Civil da Paraíba investiga 
os crimes de assassinato ga-
nhou destaque no mais re-
cente relatório divulgado 
pelo Instituto sou da Paz, 
do Rio de Janeiro, que acom-
panha o número de homicí-
dios e o índice de elucidação 
desses crimes, em todos os 
estados do país.

Vestígios terão mais segurança 
jurídica nas investigações em CG

homicídios 

Uma mulher suspeita de 
aplicar golpes usando o PIX 
foi presa, nessa quarta-fei-
ra (3) por uma guarnição 
da Polícia Militar, no bair-
ro do Geisel, em João Pes-
soa. segundo a capitão Vi-
viane Vieira, a proprietária 
de um estabelecimento co-
mercial procurou a polícia 
afirmando que a mulher, sus-
peita de estelionato, teria en-
viado um comprovante falso 
de transferência via PIX para 
comprar um produto que se-
ria entregue em casa. 

Após serem lesados, um 
boletim de ocorrência foi fei-

to. Houve uma segunda ten-
tativa de golpe usando o mes-
mo método, mas o produto 
não foi enviado. Na terceira 
tentativa, a polícia chegou até 
o endereço informado no ato 
da “compra”.

“Quando foi feita a entre-
ga do produto eu abordei e 
questionei. Ela disse confes-
sou que realmente tinha edi-
tado o comprovante do pix no 
computador. Essas três com-
pras foram feitas em um pe-
ríodo de mais ou menos um 
mês. Os comerciantes fica-
ram sem acreditar que teria 
sido a mesma pessoa”, dis-

se a capitã. A capitã que efe-
tuou a prisão chegou a dizer 
que a mulher teria pesquisa-
do na internet como fazer a 
falsificação.

“Ela foi conduzida à dele-
gacia ela não tem nenhuma 
passagem pela polícia, é de 
uma família boa, mas infe-
lizmente os jovens estão cain-
do nessas situações. Inclusive 
ela fez uma busca na internet 
de como fazer os comprovan-
tes. As pessoas não medem as 
consequências dos seus atos. 
Felizmente a lei está aí para 
que possamos dar punição a 
essas atitudes”, finalizou.

Golpista tenta enganar comerciante 
com comprovante falso e é presa

Pelo PiX

n 

Agentes da 
Delegacia de 
Homicídios 
de Campina 
Grande 
participaram 
de curso

Fotos: Polícia Civil

Os investigadores 
da Polícia Civil da 
Paraíba receberam 
mais instruções sobre 
as investigações em 
relação a homicídios
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

João Pessoa

Serraria
A programação da Rota Cultural Caminhos do Frio 2022 no municí-

pio de Serraria, será encerrada no próximo domingo, com a tradicional 
Cavalgada da Fé. Na programação de hoje, além da feira gastronômi-
ca e de artesanato, que vem acontecendo na Vila do Frio, montada no 
centro da cidade, haverá o show com Flávio Serra e Beth Nascimento, 
às 20h; amanhã, show com Dr. Banda, Forró de Todos os Tempos, Curió 
- Samya Maia, às 21h e no domingo, a programação de encerramento 
será às 14h, com o show de João Pedro do Acordeon e Glaydson Gavião.

Em 1585, a capital paraiba-
na nascia, às margens do Rio 
Sanhauá e, no decorrer da his-
tória, recebeu várias denomina-
ções até chegar ao batismo final, 
João Pessoa. Um desses nomes 
foi Frederica, atribuído quando 
a cidade estava sob o domínio 
holandês. Foi justamente esta 
nomenclatura que o empreen-
dedor paraibano Flávio Uchôa 
deu ao restaurante que inaugu-
ra hoje, já com casa cheia. Si-

tuado no bairro de Tambaú, o 
Restaurante Frederica é uma ver-
dadeira 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 aniversário. Além 
do cuidado no cardápio, na am-
bientação, nas referências à me-
mória da cidade, o local, que 
tem capacidade para 80 pes-
soas, é um convite às boas lem-
branças da vida. 

Alagoa Nova
Na próxima segunda-feira, será a vez do município de Alagoa Nova 

iniciar a programação da Rota Cultural Caminhos do Frio 2022. Além 
do Tributo a Pinto do Acordeon, o evento está repleto de atividades a 
fim de vivenciar a cultural local ao longo dos sete dias de festa. Além 
disso, será promovido oficias de capacitação como oficinas de teatro, 
oficina de canto, workshop de gastronomia, oficina de cinema e escri-
ta criativa, fotografia, pintura em tela, feira de artesanato, trilha para 
barragem, rapel na cachoeira da Boa Vista, cavalgada do frio, entre 
outros. Em sua 17ª edição, o evento homenageia Pinto do Acordeon, 
cantor e compositor paraibano, falecido em julho de 2020. A Rota Cul-
tural Caminhos do Frio inclui os municípios de Areia (4 a 10 de julho), 
Pilões (11 a 17 de julho), Matinhas (18 a 24 de julho), Solânea (25 a 31 
de julho), Serraria (1 a 7 de agosto), Alagoa Nova (8 a 14 de agosto), 
Remígio (15 a 21 de agosto), Bananeiras (22 a 28 de agosto) e Alagoa 
Grande (29 de agosto a 4 de setembro).

João Pessoa II
A edição 2022 da tradicional Festa das Neves, em João Pessoa, será 

encerrada hoje com programações culturais e religiosas. Às 18h30, 
será celebrada a Santa Missa na Basílica Nossa Senhora das Ne-
ves e, às 22h, o público vai contar com a animação da paraibana Ju-
liette. O evento, cuja programação cultural vem sendo realizada na 
Lagoa do Parque Solon de Lucena, é gratuito e marca o aniversário 
da capital paraibana. 

Dona Inês 
Amanhã, no frio da serra de Dona Inês, será retomando o tempo de 

relembrar os bons momentos vividos, degustando um bom queijo, to-
mando vinho das melhores safras e ouvindo uma boa música ao som 
da radiola com vinil. Tudo isso, num ambiente que nos reporta aos anos 
70 e 80, no Espaço da Memória, lugar aconchegante e inspirador para 
o resgate das boas lembranças que serão realimentadas nas músicas 
ouvidas nesse período.

Correios, bancos e centros administrativos estadual e municipal não 
funcionarão no feriado em comemoração ao aniversário da cidade

O que abre e o que 
fecha hoje na capital

Feriado 

Hoje, 5 de agosto, João 
Pessoa comemora 437 
anos. Além do feriado em 
homenagem à fundação 
da Paraíba, é o Dia de Nos-
sa Senhora das Neves, pa-
droeira da capital paraiba-
na. Por isso, os Correios, 
bancos e centro adminis-
trativos estadual e muni-
cipal não funcionarão. Du-
rante o dia, o transporte  
coletivo vai funcionar com 
frota de domingo, já, à noi-
te, o transporte coletivo cir-
cula normalmente devido 
à Festa das Neves. Os sho-
ppings centers funcionam 
em horário diferenciado. 
Confira o que abre e fecha 
neste feriado.

 
Semob

A Superintendência 
Executiva de Mobilida-
de Urbana de João Pessoa 
(Semob-JP) informou que 
o transporte coletivo vai 
operar com quadro de do-
mingo, em que 100 veícu-
los vão atender a 44 linhas, 
realizando 701 viagens. 
Para atender ao público, 
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 pode-
rá sofrer alterações em caso 
de aumento ou redução na 
demanda de passageiros.

 
CBTU

Os trens urbanos que 
fazem o transporte de pas-
sageiros entre Santa Rita, 
Bayeux, João Pessoa e Ca-
bedelo funcionam normal-
mente, das 5h às 19h.

 
Bica

O Parque Arruda Câ-
mara (Bica) funciona nor-

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

Repartições públicas, es-
colas e agências bancárias 
não estarão funcionando 
hoje em Campina Grande. 
Parte do comércio da cida-
de deverá abrir as portas, 
principalmente os localiza-
dos na área central. O trans-
porte coletivo de passagei-
ros funcionará em esquema 
especial com 17 linhas circu-
lando até as 18h. Já as feiras 
livres, localizadas no Cen-
tro da cidade, bairros e dis-
tritos terão suas atividades 
até meio dia.

No início da semana, o 
prefeito Bruno Cunha Li-
machegou a informar que 
os serviços municipais 
iriam funcionar normal-
mente, mas na noite da úl-
tima quarta-feira, ele de-
cidiu rever a decisão, e irá 
cumprir o feriado que ce-
lebra a fundação do Esta-

do da Paraíba.O município 
alegou que, embora tenha 
autonomia para acompa-
nhar ou não o feriado, foi 
avaliado que a suspensão 
de todo o sistema no dia de 
hoje, não trará“ prejuízos ao 
funcionamento das repar-
tições públicas, levando-se 
em conta que boa parte dos 
setores econômicos também 
não funcionará”, comuni-
cou. Conforme a decisão, 
apenas as atividades consi-
deradas essenciais estarão 
normalmente atendendo as 
pessoas. 

No entanto, as áreas de 
lazer da cidade, os parques 
da Criança, da Liberdade e 
a Vila Olímpica Plínio Le-
mos estarão abertas das 5h 
às 18h. Já o comércio da ci-
dade, apenas parte das lojas 
localizadas nas Ruas Venân-
cio Neiva, Maciel Pinheiro, 
Cardoso Vieira, Marquês do 
Herval, e João Pessoa, esta-
rão com seu funcionamen-
to ativo. A Câmara de Di-

rigentes Lojistas informou 
que as empresas que resol-
verem funcionar no feria-
do de hoje, terão que pagar 
ajuda de custo no valor de 
R$55,00 para cada trabalha-
dor convocado. Além disso, 
os empregados terão direi-
to a uma folga integral a ser 
cumprida até 35 dias sub-
sequentes. Os lojistas tam-
bém terão que garantir vale 
transporte.

As agências bancárias 
da cidade também estarão 
sem funcionamento no dia 
de hoje, retornando na pró-
xima segunda-feira.

Os shoppings de Cam-
pina Grande terão funcio-
namento especial. As lojas e 
quiosques do Partage, loca-
lizado no bairro do Catolé, 
funcionam das 10h às 22h. 
Já a praça de alimentação e 
áreas de lazer, estarão aber-
tas a partir das 11h, seguin-
do até 22h. O supermercado 
do shopping começa a aten-
der às 9h e fecha às 22h. Já o 

cinema tem horário de fun-
cionamento de acordo com 
a programação do dia. O 
shopping Cirne Center, no 
Centro da cidade, não fun-
cionará. Já o shopping Luiza 
Motta, irá abrir a partir do 
meio-dia e fechará às 18h.

Quanto ao transporte 
de passageiros, foi monta-
do um cronograma diferen-
ciado para atender no dia 
de hoje. Conforme a Supe-
rintendência de Trânsito e 
Transporte Público (STTP), 
17 linhas de ônibus urbanos 
e distritais estarão circulan-
do a partir das 5h da ma-
nhã, e encerrando às 18h. 
Apenas uma das linhas, a 
245 seguirá normal até as 
22h30, para atender clientes 
e funcionários de shoppin-
gs. “Ressaltando que temos 
a restrição de se não hou-
ver passageiros até o início 
da tarde, elas serão suspen-
sas”, declarou a gerente de 
Transportes da STTP, Ara-
ci Brasil. 

Em Campina, parte do comércio funciona

Foto: Marcos Russo

CDL informou que a maioria das lojas do Centro de João Pessoa funcionará normalmente 

malmente, das 8h às 17h. 
Bilheteria fecha às 16h.

 
Comércio 

 A Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL) infor-
mou que a maioria das 
lojas do Centro de João 
Pessoa vai funcionar nor-
malmente neste feriado. A 
convenção trabalhista per-
mite a abertura em feria-
dos, desde que sejam pa-
gos a verba indenizatória 
de R$ 57,00 e um dia de fol-
ga dentro do mês.

De acordo com o pre-
sidente da CDL, Nivaldo 
Vilar, apenas estabeleci-
mentos de pequeno porte 
devem fechar.

“Não compensa o pro-
prietário da loja abrir pois 
eles devem ter no máximo 
dois funcionários. O co-
mércio no entorno da La-

goa com certeza irá abrir 
por conta da Festa das Ne-
ves”, anunciou.

 
Shopping:
(Manaíra e Mangabeira) 

 Na ocasião, os shoppings 
Manaíra e Mangabeira abri-
rão normalmente com todas 
as lojas, quiosques, opera-
ções de lazer e Praça de Ali-
mentação com horário de 
funcionamento das 10h às 
22h. No Manaíra Shopping, 
bancos, Daycoval Câmbio, 
Casa da Cidadania e a Polícia 
Federal seguem fechados. Já 
no Mangabeira Shopping, o 
Sebrae e a agência do Sicredi 
estarão fechados. Outros ser-
viços como academias e ca-
sas lotéricas funcionam com 
horário alterado.

Mag 
Lojas: 9h às 21h
Praça de alimentação: 

das 10h às 22h. Já os Cor-
reios, casas lotéricas e ban-
cos vão fechar no feriado.

Liv Mall e Shopping Al-
tiplano

O shopping abre a par-
tir das 12h. A praça de ali-
mentação e a Estação Tur-
ma da Mônica funcionam 
das 12h às 21h. Já as lojas 
e quiosques do Shopping 
Altiplano abrem das 13h 
às 19h. Já a praça de ali-
mentação abre às 12h e fe-
cha às 20h.

Tambiá
 As lojas vão funcionar 

das 12h às 20h. A praça de 
alimentação abre no mes-
mo horário, mas encerra 
às 21h. O cinema deve fun-
cionar de acordo com as 
sessões.

 
Bancos

Os bancos não funcio-
nam amanhã. A Federa-
ção Brasileira de Bancos 
(Febraban) esclarece que 
os bancos não abrem em 
feriados oficiais, sejam eles 
municipais, estaduais ou 
nacionais. 

As contas que vencem 
nesses dias podem ser pa-
gas no dia útil seguinte sem 
acréscimo de multas ou ju-
ros. Outra opção é o acesso 
a canais alternativos para 
realização de operações 
bancárias.

 
Repartições públicas

Não haverá expedien-
te nas repartições públicas 
estadual e municipal, mas 
serão mantidos os servi-
ços essenciais de limpeza, 
segurança e de saúde. As 
Unidades de Saúde da Fa-
mília e policlínicas de João 
Pessoa não funcionarão em 
virtude do ponto faculta-
tivo. Também não funcio-
narão academias de saúde 
e centros de práticas inte-
grativas e complementares.

Fotos: Teresa Duarte

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Febraban
A federação 

esclarece que 
os bancos não 

abrem em feriados 
municipal, estadual 

ou nacional
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Rituais de dança, a exem-
plo do toré, além de apre-
sentações de coco de 
roda, ciranda, exposi-

ção fotográfica, artesanato e culi-
nária são algumas das atrações 
da programação da primeira edi-
ção do Festival da Cultura Indíge-
na, que a Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult-PB) realiza ama-
nhã, a partir das 9h, no casarão dos 
Lundgren, localizado no municí-
pio de Rio Tinto, no Litoral Nor-
te da Paraíba. No total, 34 aldeias, 
das quais 32 potiguaras e duas ta-
bajaras, participarão do evento, que 
se estenderá até as 19h e também é 
apoiado pela Secretaria de Estado 
da Mulher e Diversidade Humana 
e pelas Prefeituras de Marcação, 
Conde e Baía da Traição. 

O secretário de Estado da Cul-
tura, Damião Ramos Cavalcanti, 
ressaltou a importância do festival. 
“O evento tem o objetivo de divul-
gar, reforçar e reafirmar a cultura 
desses povos originais e faz parte 
das políticas públicas do Estado de 
dar visibilidade e reconhecimen-
to às etnias e povos originais. As-
sim, como já fizemos duas edições 
do Festival da Cultura Cigana, fare-
mos, agora, pela primeira vez, com 
as nações indígenas presentes na 
Paraíba, e faremos, em seguida, a 
segunda edição do Festival da Cul-
tura Quilombola. Em seu planeja-
mento, esses eventos seriam anuais, 
mas o isolamento social forçado 
pela pandemia da Covid-19 levou 
à suspensão desse calendário por 
dois anos, como todos sabem”, dis-
se o gestor.

A Secult-PB preparou a estrutu-
ra do Festival da Cultura Indígena 
em Rio Tinto, município que inte-
gra a Região Metropolitana de João 
Pessoa, nos mesmos moldes da se-

gunda edição do Festival da Cultu-
ra Cigana, que ocorreu no mês de 
maio, na cidade de Sousa, no Ser-
tão paraibano, onde se concentra a 
maior comunidade cigana do es-
tado. Na ocasião, durante um dia, 
o Festival mostrou artes, cultura, 
costumes sociais, artesanato e culi-
nária ciganas.

Já a gerente executiva de arti-
culação cultural da Secult-PB, Ma-
riah Marques, destacou que “o fes-
tival é relevante por ser uma forma 
de inclusão, pois os artistas indíge-
nas que vão se apresentar são con-
tratados como artistas, com cachês, 
mas o evento também é uma de-
monstração de reconhecimento da 
cultura dos indígenas e uma opor-
tunidade para divulgação ao pú-
blico”. Ela informou que, além da 

dança, a programação inclui outras 
atrações, como música, contação de 
histórias e pintura. 

Cacique-geral das 32 aldeias po-
tiguaras, que estão espalhadas por 
Baía da Traição, Rio Tinto e Mar-
cação, no Litoral Norte, onde vi-
vem mais de 22 mil indígenas, San-
dro Gomes Barbosa afirmou que o 
evento “é importante para valorizar 
a nossa cultura e identidade e com-
partilhar isso com o público”. O ca-
cique informou que as aldeias vão 
apresentar, por exemplo, adereços 
artesanais, como brinco, colar, pul-
seira e cocar, além de, na área da 
culinária, o beiju e o pé de moleque. 
E, também, o toré. “Essa dança tem 
um ritual sagrado, que é uma for-
ma de procuramos unificar as for-
ças e manter nossa luta. Sem cultura, 
não temos nossa identidade. Somos 
o único povo que nunca arredou pé 
do território, apesar de todo o mas-
sacre que sofremos, mas resistimos”, 
disse o líder indígena.

Outro líder, Paulo dos Santos 
Maciel, cacique tabajara da Aldeia 
Nova Conquista Taquara, localiza-
da no Município de Conde, no Lito-
ral Sul do Estado, também elogiou a 
realização do festival. “É um avan-
ço, nessa conjuntura política nacio-
nal anti-indígena. É uma quebra de 
tabu, porque os indígenas existem, 
somos três aldeias, mas a socieda-
de ainda nos coloca no anonimato, 
mesmo porque não temos territó-
rio demarcado. Estamos com docu-
mento fazendo essa reivindicação 
que está na Presidência da Repúbli-
ca desde 2015 e esperamos uma de-
cisão a respeito desse assunto. Por 
isso, esse festival vai servir para uni-
ficar os povos e dar visibilidade para 
a população”, frisou ele.

O casarão dos Lundgren, um 
palacete localizado na Vila Regi-
na e que pertenceu à família que 
comandou a Companhia de Teci-
dos Rio Tinto, que funcionou até os 

anos 1980, foi escolhido para abri-
gar a estreia do Festival da Cultu-
ra Indígena durante reunião da 
Secult-PB com os caciques Sandro 
Gomes Barbosa; Elias Jerônimo de 
Lima, da Aldeia Tramataia; e o ca-
pitão potiguara José Ciríaco, uma 
liderança tradicional.

A mansão é uma construção de 
estilo alemão do início do século 
passado, hoje sob a tutela dos povos 
potiguaras. Os ambientes para a 
realização do evento foram monta-

dos no grande pátio situado defron-
te e nos lados do prédio, edificado 
estrategicamente numa área alta da 
cidade. A residência tem quartos e 
salões amplos, de primeiro andar, 
grandes portas em madeira de lei 
e a presença de mármore italiano. 
As paredes muito largas e os tijolos 
ocres aparentes são uma caracterís-
tica da arquitetura alemã da época, 
seguindo o padrão das demais ins-
talações que os Lundgren construí-
ram em Rio Tinto.

Festival tem 
o objetivo 
de divulgar, 
reforçar e 
reafirmar 
a cultura 
desses povos 
indígenas, 
através 
de rituais 
de dança, 
mostras 
fotográficas, 
pintura, 
artesanato e 
culinária 
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Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Celebração dos 
povos originais
Amanhã, no Litoral Norte da Paraíba, Secretaria de Estado da Cultura realizará 

a edição de estreia do Festival da Cultura Indígena

“Sem cultura, 
não temos 
nossa 
identidade. 
Somos o 
único povo 
que nunca 
arredou pé 
do território, 
apesar 
de todo o 
massacre que 
sofremos, mas 
resistimos

Sandro Gomes Barbosa
Evento vai englobar 34 aldeias, das quais 32 potiguaras e duas tabajaras

Fotos: Roberto Guedes
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Colunista colaborador

Batom.
Um pequeno estojo redondo de metal 

prateado, que, aberto, revela uma joia 
refletida no espelho. Poucos gestos são tão 
bonitos quanto uma mulher retocando o colorido 
dos lábios e olhando sedutoramente para si 
mesma. Rímel, colírio e óculos escuros.

Cartões de crédito com datas variadas de 
vencimento e, naturalmente, sem cobrança 
de anuidade. Um terço, uma figa, um patuá. 
Imagens de santos para várias causas, 
urgentes ou perdidas, e uma Nossa Senhora 
Desatadora de Nós. Uma pequena carteira 
com cartões de marceneiro, eletricista, pintor, 
chaveiro, dentista, psicólogo, pediatra. 
Dinheiro para alguma emergência, num 
bolso secreto. Três sementes de romã ganhas 
no último Dia de Reis, para garantir que 
nunca fique vazia. Um jogo da Megasena 
com números tirados do  papelzinho que 
estava dentro de um biscoito da sorte chinês, 
cujo resultado ainda não foi conferido, para 
prolongar o sonho.

Absorventes, lenços. Secos, umedecidos 
e perfumados. Há sempre uma necessidade 
de lidar com os fluxos. As secas e cheias do 
corpo. Um pequeno objeto com jeito de que 
foi desenhado pela Nasa, que treme em três 
diferentes intensidades e tem também o modo 
“pulsar”. Capa de plástico, cuidadosamente 
dobrada num saquinho, comprado de um 
vendedor de rua num dia chuvoso e uma 
sombrinha de estampa floral.

Um exemplar do livro Coisas que escrevi 
para ela.

As chaves do carro. Da casa. De 
alguma porta secreta que abre para novas 
possibilidades. Documentos. Identidade, 
carteira de motorista, do plano de saúde, 
passaporte. Echarpe e uma passagem só de 
ida, quem sabe para Shangri-Lá, ou Paris, que 
é praticamente a mesma coisa. Talvez uma rota 
de fuga.

Um frasco de florais de Bach. Aquelas 
caixinhas para comprimidos com vários 
compartimentos, contendo os de acordar, 
de manter a calma, baixar a pressão, evitar 
rebentos fora de tempo, manter o foco, dormir. 
Vitaminas, ginseng, cartilagem de tubarão, 
maracujina. Cotonetes. Um spray de álcool 
em gel. Refil de perfume, hidratante, pinça 
de sobrancelha. Band-aids, balas de menta e 
chicletes.

Telefone celular. Caneta e um talão de 
cheques que ainda tem algumas folhas, não 
usado há mais de cinco anos. Um papelzinho 
cuidadosamente dobrado e escondido, com 
senhas anotadas. Um canivete com lâmina 
retrátil, spray de pimenta.

Um boneco vodu com a foto devidamente 
amassada de um ex.

Mulheres e bolsas. São relacionamentos 
atávicos, desde que mulheres, elas próprias,  
marsupiais, carregam a bolsa e a vida e a 
bolsa da vida.

Na bolsa, as mulheres carregam a 
previdência e a providência. A esperança de um 
futuro bom, o desejo de um mundo seguro.

Em caso de incêndio, quebre o vidro. Para 
outras emergências, tem algo na bolsa de uma 
mulher.

Escrevi esse texto inspirado no adorável 
título do livro de Larissa Rodrigues, O que as 
mulheres carregam nas bolsas.

A lista é imensa, e fiquei pensando naquela 
bolsa de Mary Poppins, de onde ela tira 
coisas inimagináveis, e que um mágico mal 
conseguiria tirar um coelho. Na música ‘O Meu 
Guri’, de Chico Buarque, quando ele diz: “Me 
trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, 
caderneta, terço e patuá...”. No dia em que fui 
ajudar na mudança da minha mãe e tinha um 
monte de bolsas para serem doadas. E, dentro 
dessas bolsas, em cada uma delas, tudo que 
tem dentro de uma bolsa. Numa conhecida, 
que mora em Nova York, que tem uma bolsa 
chic, que ela chama de bolsa ingresso, pois 
acredita que é uma espécie de chave para 
entrar em lugares elegantes. Nas bolsas de 
marcas famosas falsificadas e vendidas na 25 
de Março.

E nos segredos que ali são guardados.

Trilha sonora
‘Bolsa de Grife’ - Vanessa da Mata;
‘O Meu Guri’ - Chico Buarque.

Nelson 
  Barros

A Bolsa e
a vida

nelsonrbarros@gmail.com

Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

José Gomes Alves

Falar de José Gomes Alves em 
um só artigo não só é inadequado, 
como impossível. Cada perspecti-
va efetivada da sua vida gera não 
um, mais muitos artigos, quiçá, li-
vros. A formação da Educação Su-
perior, o aspecto sociocultural e o 
economista, por excelência e ainda 
resta material para outras publica-
ções, compondo as estantes da gran-
de biblioteca política, empresarial e 
intelectual paraibana. Pode-se citá
-lo quando se quiser refletir conhe-
cimento, sendo indicado como ex-
poente de muitas causas. 

Sem exercer cargo público mu-
nicipal no Executivo ou em qual-
quer setor, fomentou debates acer-
ca de uma Educação para todos, 
sugerindo soluções e aglutinando 
propostas. A questão social, sem-
pre foi sua bandeira, é referência de 
tal participação, sendo considerado 
“o pai da interiorização da Educa-
ção Superior”.

Segundo o jornalista Virgílio 
Trindade, José Gomes era um ho-
mem tímido, recluso, avesso a ba-
dalações, mas com uma cultura ge-
ral bastante apurada. Defensor da 
Educação, particularmente, mas 
também comerciante e construtor 
imobiliário, conhecido e comenta-
do por muitos, principalmente por 
sua grande capacidade de pensar, 
“o bodegueiro de ideias altas”, com 
dedicação à leitura e ao comércio 
e a capacidade de aliar as ideias 
aos atos.

Mantinha uma relação com ór-
gãos de cunho social, como o Grupo 

Independente de Análise e Ação So-
cial e Política (GIASSP), bem como o 
Instituto Histórico e Geográfico de 
Patos (IHGP), onde assumiu a ca-
deira nº 11. Ressalta-se, a imortali-
dade do compromisso social de Zé 
Gomes, também em nomeações de 
ruas, escolas e prédios, a exemplo da 
Escola Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio José Gomes Alves, 
como também carrega seu nome, o 
prédio da Secretaria Municipal de 
Educação de Patos.

Faz-se necessário a provocação à 
leitura e análise da atuação de José 
Gomes Alves em todos os aspectos, 
ao aprofundamento de suas ideias, 
à utilização de suas concepções nas 
políticas públicas contemporâneas 

no sentido da afirmação da demo-
cracia social. Se não deixou respos-
tas, iniciou debates. Se não concluiu 
projetos, apresentou-os. Para ele, na 
época, não interessava a sua auto-
promoção, mas que as Faculdades 
e os Cursos mantidos pela Funda-
ção Francisco Mascarenhas se des-
tacassem. Defendeu a primazia da 
educação com qualidade e respon-
sabilidade em todos os aspectos, 
principalmente a do aluno e a do 
professor. Para quem o conheceu 
e acompanhou sua trajetória, bem 
como fez leituras a seu respeito há 
de concordar que tudo o que exis-
te pode e deve ser sempre e conti-
nuamente melhorado através de es-
tudos e ações.

Maria do Socorro de L. Silva

Criada pelo inglês Neil Gaiman, ‘Sandman’ entra na plataforma do Netflix

Uma das melhores HQs 
vira série no streaming

EstrEia

Morpheus, Sonho, João Pestana (mais 
“brazuca”, não tem como) e até – por tra-
duções equivocadas de profissionais bra-
sileiros – Devaneio. Estes são os diversos 
nomes que Sandman carrega consigo. 
No final dos anos 1980, a série em histó-
ria em quadrinhos homônima do perso-
nagem foi um dos pilares para a edifica-
ção do selo “para leitores maduros” da 
DC Comics (lar de Superman, Batman e 
Mulher-Maravilha), a Vertigo (que ago-
ra sofreu uma mudança editorial e se 
transformou em Black Label). Para mui-
tos leitores ao redor do globo, Sandman 
figura entre uma das melhores HQs de 
todos os tempos.

Criação do enciclopédico autor inglês 
Neil Gaiman, com ajuda de uma irregu-
lar galeria de artistas ao longo dos seus 75 
números originais, Sandman virou uma 
série de streaming que estreia hoje, na pla-
taforma Netflix.

Com ar “punk” e gótico, Sandman é 
o mestre dos sonhos. O misterioso per-
sonagem, interpretado por Tom Stur-
ridge, é preso por uma seita de huma-
nos que buscavam a Morte (interpretada 
por Kirby Howell-Baptiste) – a sua irmã 
mais velha (eles fazem parte de uma fa-
mília de deuses chamados de Os Perpé-
tuos). Assim como o primeiro arco de 
histórias da série em quadrinhos, a sé-
rie em streaming busca a fidelidade não 
só gráfica, como também na trama (Gai-
man assina a produção executiva). Para 
refazer o seu reino depois de décadas au-
sente, Morpheus vai atrás de seus artefa-
tos em uma jornada que envolve desde a 
Terra até o Inferno.

Personagens do segundo arco – A Casa 
de Bonecas – também aparecem, a exemplo 
de um dos pesadelos criados pelo Sonho, 
o Coríntio (vivido por Boyd Holbrook).

Apesar de ter ganhado fama em 1988 
pelas mãos de Gaiman, o personagem já 
existia antes, sendo fruto dos roteiristas 
Joe Simon e Michael Fleisher, em 1974. 
Mas foi somente com o escritor inglês que 
Sandman se tornou uma série premiada. 
No Brasil, o título ganhou várias publica-
ções, passando por editoras como a Glo-
bo, Conrad (uma das melhores), Brainsto-
re, Pixel e, atualmente, Panini (com uma 
versão em capa cartão em 14 edições e ou-
tra de luxo, em cinco volumes).

Ator Tom Sturridge (acima) é o Rei dos Sonhos; 
título rendeu várias versões editoriais no Brasil

Foto: Netflix/Divulgação
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Gomes Alves é considerado “o pai da interiorização da Educação Superior”

Da Redação
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Sandra 
   Raquew Azevêdo

Jornalista, professora e pesquisadora 

A guerra não é 
‘fashion’

Colunista colaboradora

Das coisas mais hediondas que vi 
recentemente foi um casal fotografado por 
uma revista internacional de moda. Poderia 

ser algo até comum e belo, caso não se tratasse 
de um representante de uma nação envolvida 
numa disputa energética que há mais de cem dias 
vem destruindo milhares de pessoas e tem feito 
“tremer” outras tantas nações. 

Esse ensaio intitulado Retrato de Bravura cria 
uma cena em que uma mulher branca, aclamada 
pelos padrões de beleza eurocêntricos, em trajes 
elegantes, pousa ao lado do esposo, um “ex-ator”, 
que foi eleito presidente de um país. Aparecem em 
alguns enquadramentos que denotam um casal 
apaixonado. E em outras cenas, num esquadro de 
um escombro visualmente higienizado e cercado por 
poucos soldados. Devidamente bem-vestidos, e com 
cabelo e maquiagem impecáveis.

As fotografias circularam o mundo com grande 
velocidade, o que é bastante comum hoje. Tudo 
seria esteticamente perfeito, romântico e até com 
uma pegada sensual se não contrastasse com o 
horror que representam essas imagens: a absoluta 
ausência da dor e do sofrimento dos que foram 
mortos e dos sobreviventes que seguem atônitos, 
traumatizados, e ainda buscam sobreviver a este 
horror. Estima-se que já são mais de quatro milhões 
de refugiados e mais de dois mil mortos na guerra 
entre Rússia e Ucrânia. 

As imagens sempre foram parte estruturante 
da apologia às guerras. Na verdade, a semântica 
dos conflitos no mundo se faz em princípio com 
a criação de um imaginário que busca construir 
na opinião pública razões para justificar o que 
não se sustenta racionalmente, a matança de 
inocentes, a os homicídios em massa de crianças 
a idosos, e a destruição do solo, do ar, e de outras 
espécies animais. 

Claro que as imagens trouxeram polêmica. Sob 
a justificativa de chamar a atenção do mundo para 
guerra, o marketing de influência foi uma estratégia 
relevante da ciberguerra. Talvez não me pareceria 
estranho se oferecessem os óculos virtuais para 
os que estão distantes do conflito pudessem viver 
sua imersão asséptica no horror, estrategicamente 
guiados. Quando vi essas imagens hediondas, 
lembrei de muitas fotografias de guerras produzidas 
ao longo do século 20, por grande fotógrafas e 
fotógrafos, tentando trazer uma real dimensão da 
gravidade e da irreversibilidade das perdas e todas 
as danos e consequências de um conflito. 

O poder se exerce através de um discurso. Os 
processos de desinformação estrategicamente 
tentam diluir verdades óbvias: não há nenhuma 
beleza numa guerra. Não há sossego, não há paz. 
Existe dor, fome, destruição. Talvez a vida da gente 
tão atomizada, corrida e envolta em nosso próprio 
individualismo dificulte a interpretação da vida 
real. Ou quem sabe, a estrutura e ideologia dos 
algoritmos nos faça ver um mundo esteticamente 
arrumado como projeção apenas do nosso desejo. 
E que nós, enquanto coletividade, passamos a ser 
apenas uma alegoria.

A vida numa bolha de rede social tem impactado 
profundamente nossa existência. Porque afetou 
as formas de ler e ver o mundo, e a nós mesmos 
individualmente. Ou tenha corroído a capacidade 
mesmo, literalmente, de ler algo acima dos 
280 caracteres (letras). A cognição tecnológica 
vem tirando por vezes a condição de pensar 
com atenção, com profundidade, de enxergar 
as contradições da própria vida, de analisar 
os acontecimentos. E, na real, de até discernir 
sobre o que a realidade e o que é fantasioso. 
Infelizmente, a vida on-line pode se pautar pela 
produção de um irracionalismo proposital, desde 
que estrategicamente faça funcionar máquinas de 
guerra, produza desestabilidade social e gere cada 
vez mais lucros. 

Vendo as imagens “assépticas” do ensaio eu 
fiquei pensando nas palavras da escritora Susan 
Sontag no ensaio sobre fotografia, porque achei 
essas fotos surreais. Em que imaginação e mundo 
cabem uma estética da guerra desenhada com 
tamanha perversidade? Lembrei demais das 
imagens do Museu do Holocausto; das imagens 
da Guerra do Vietnã... O sangue dos inocentes de 
ambos os territórios em conflitos saiu de cena na 
revista, mas continua sendo realidade, e circula de 
forma ritual por redes de troca de mensagens. 

Mas a construção da visibilidade pública do 
horror que é uma guerra segue agora glamourizada, 
e na lógica do voyerismo fashion, suprimindo a 
moral e a ética. Porque a realidade objetiva dos 
fatos se tornou menos relevante.

Atuação é o tema da oficina da primei-
ra das duas edições 2022 do Jabre - Labo-
ratório Paraibano para Jovens Interiora-
nos, que será realizada a partir de hoje até 
o próximo domingo (7), na própria casa 
do idealizador e coordenador do proje-
to, Torquato Joel, no Município de Serra 
da Raiz. O ator Daniel Porpino e a atriz, 
diretora e preparadora de elenco Cely 
Farias vão abordar o assunto para cerca 
de 12 participantes, entre atores e atrizes 
amadores, oriundos do interior do esta-
do. A outra, sobre roteiro, ocorrerá de 22 
a 25 de setembro, na Pousada Casarão do 
Jabre, em Matureia.

Durante a oficina, Daniel Porpino in-
formou que serão ministrados exercícios 

práticos, haverá gravações, além de leitu-
ras de roteiros e exibição de filmes, com 
debates. “É uma série de atividades vol-
tadas para a formação de atores e atrizes”, 
disse o ator. “A importância do Jabre está 
em promover a interiorização da produ-
ção audiovisual porque, muitas vezes, as 
ações culturais acabam privilegiando ci-
dades polos, como João Pessoa e Campi-
na Grande e, mas cidades menores, essa 
oferta de formação cultural acaba sen-
do muito limitada, limitando, também, 
a produção de obras, de filmes. O Jabre 
tem a intenção de descobrir essas poten-
cialidades, para que as pessoas em qual-
quer lugar ou cidade possam descobrir 
que as suas histórias são importantes, que 
as suas histórias têm poesia e beleza e que 
podem – e devem – ser contadas através 
da linguagem audiovisual”.

Edição do Laboratório Paraibano para Jovens Interioranos começa hoje

Oficina sobre atuação será 
realizada em Serra da Raiz 

‘Jabre’

Foto: Divulgação

Daniel Porpino é um dos ministrantes

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

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 gru-
po 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 MANAÍRA 
2 (leg.): 22h10 (sex., sáb. e dom.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 21h; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 21h.

Foto: Divulgação

Astro Brad Pitt é um assassino azarado que se mete numa enrrascada no longa ‘Trem-Bala’

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Amanhã, banda paraibana volta a João Pessoa para comemorar os 437 anos da cidade e os 10 anos do grupo

Os Gonzagas festejam aniversários
Música

Depois de levar multidões 
para os shows durante o São 
João, amanhã a banda parai-
bana Os Gonzagas volta a João 
Pessoa para celebrar o ani-
versário de 10 anos do grupo 
e da capital do estado. Com 
uma proposta de apresenta-
ção mais acolhedora e apos-
tando em músicas autorais, 
o show acontece às 21h, na 
Vila do Porto, e terá as parti-
cipações de Fuba e dos músi-
cos Daniel Pina e Sofia Gayo-
so. Os ingressos custam R$ 40 
(inteira) e R$ 20 (meia e social, 
com mais 1 kg de alimento não 
perecível) e podem ser adqui-
ridos on-line, através da plata-
forma Sympla.

Foi às margens do Rio Sa-
nhauá que nasceu a cidade 
de João Pessoa há 437 anos. É 
onde se localiza a Vila do Por-
to, casa que há uma década 
foi palco de um dos primei-
ros shows d’Os Gonzagas. “É 
como receber as pessoas que 
você gosta em casa. É a chan-
ce de você se encontrar com 
muitos amigos, com o públi-
co da sua cidade, que acompa-
nha o seu trabalho. Esse show 
é quando se mistura traba-
lho com lazer, e isso acaba 
mudando a configuração de 
quando fazemos shows maio-
res”, explica a cantora e com-
positora Maria Kamila, dan-
do a tônica de como deve ser 
realizada a apresentação.

Desde o lançamento de 
Nós, o mais recente álbum da 

banda, Os Gonzagas se torna-
ram um dos grupos mais ou-
vidos da Paraíba, ultrapassan-
do 70 mil ouvintes únicos por 
mês no Spotify. O disco com 
13 faixas conta com as parce-
rias de Chico César e Santan-
na, O Cantador, duas referên-
cias na música nordestina que 
ajudam a posicionar a rele-
vância que Os Gonzagas atin-
giram em sua história. Home-
nageando a tradição do ritmo 
nordestino enquanto atualiza 
a sua própria estética visual e 
sonora, a banda se apoia em 
um repertório poético e em 
arranjos modernos.

Para complementar o cli-
ma de celebração de amanhã, 
os três convidados são do cír-
culo artístico da banda. Fuba 
é o compositor de ‘Milagre do 
Tempo’, canção presente no 
álbum Nós. “Ele está sempre 
conosco e, sempre podemos, 
tentamos evidenciar e enalte-
cer a figura dele”, afirma Car-
los, compositor e sanfoneiro 
na banda. Juntam-se ao mes-
mo palco, Daniel Pina, músi-
co independente e contrabai-
xista na Orquestra Sinfônica 
da UFPB, e a cantora e com-
positora Sofia Gayoso, que es-
treia em parcerias ao vivo com 
Os Gonzagas. “São três ar-
tistas paraibanos, e a gente 
quer enaltecer isso que só têm 
a agregar artística, poética e 
musicalmente ao nosso show. 
Está tudo em família”, comple-
menta Carlos Henrique.

Passado os festejos juninos, 
a intenção dos integrantes é 
dar mais espaços para os im-

provisos e se desvincular de 
um repertório mais específico 
que a banda vinha realizando 
em uma maratona de shows. 
“Mas claro que muita coisa 
coincide também, porque é 
também uma festa de celebra-
ção e a energia vai ser jogada 
lá em cima”, emenda o cantor 
e sanfoneiro Yuri Gonzaga, 
que continua: “Claro, que em 
um palco como o do São João 
de Campina Grande, a relação 
com o público é diferente. Ele 
fica mais distante, a potência 
sonora é diferente, assim como 
a maneira como o som chega 

nas pessoas. Na Vila do Por-
to, a gente consegue olhar as 
pessoas nos olhos. Às vezes, 
alguém do palco desce para 
a galera, ou alguém da gale-
ra sobe no palco. É essa troca 
que a gente quer levar para o 
show”, antecipa ele.

Uma das músicas que se-
rão tocadas pela banda é ‘Do 
farol à lagoa’, composta por 
Maria Kamila e Yuri Gonza-
ga, e que homenageia a cida-
de de João Pessoa lembrando 
paisagens, personalidades e 
eventos que criam identifica-
ção direta com quem nasceu 

ou vive na cidade. Ganham 
espaço na letra o pôr do sol no 
Hotel Globo, a maçã do amor 
da Festa das Neves e a tapioca 
na feirinha de Tambaú. Perso-
nalidades ilustres como Aria-
no Suassuna, Cátia de França, 
Anayde Beiriz, Flávio Tava-
res, Geraldo Vandré são só 
alguns citados nominalmen-
te na canção. “A música não é 
só sobre a história e as bele-
zas, mas sobre as pessoas, a 
energia e a experiência que a 
gente tem com a cidade”, frisa 
Gonzaga. O repertório tam-
bém vai abrir espaço ainda 

para clássicos do ritmo nor-
destino, como Luiz Gonza-
ga, Marinês, Dominguinhos 
e Jackson do Pandeiro.

Vila do Porto será palco de clássicos do forró e das músicas autorais d’Os Gonzagas, como as do seu mais recente álbum, ‘Nós’

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Foto: Max Brito/Divulgação

Virtual

PS Carvalho e Zezita Matos 
lançam projeto poético

Estreia hoje, à 0h, no You-
Tube, o projeto ‘PS Carvalho 
Por Zezita Matos’. Trata-se de 
um projeto voltado para a lei-
tura interpretativa de letras 
do cantor e compositor, que, 
no dia 10 setembro, completa-
rá cinco anos do lançamento 
do seu primeiro álbum, Homo 
Sapiens. Desde então PS tem 
atuado como artista com letras 
cotidianas e reflexivas.

Dentre as mais de 50 com-
posições autorais publicadas 
por PS Carvalho, a atriz ve-
terana Zezita Matos escolheu 
10 canções: ‘Amores e Flores’, 
‘Azul do Céu’, ‘Caminho a 
Dois’, ‘Delírios’, ‘Enrugados’, 
‘Estava Escrito’, ‘Harmonia 
Rural’, ‘Jack Som’, ‘Jampa’ e 
‘Não Destrua’.

Os vídeos da série foram 
captados na manhã do dia 30 

de julho por PS Carvalho, na 
residência de Zezita Matos e 
áreas externas na Praia de In-
termares, em Cabedelo.

O público poderá acom-
panhar a iniciativa no canal 
do YouTube do cantor e com-
positor. A estreia do primeiro 
vídeo, a canção ‘Jampa’.

No canal do YouTube de PS (D), Zezita (E) declamará ‘Jampa’

Foto: Divulgação

show

Escurinho realiza ‘Um beijo na cidade’
Amanhã, o músico Es-

curinho presta homenagem 
à capital paraibana com o 
show Um beijo na cidade, a 
partir das 19h, na General 
Store (localizada na Av. Ge-
neral Osório, 152, no centro). 
O ingresso será R$ 15.

Na apresentação, o artis-
ta se apresenta com sua ban-
da cantando músicas do seu 
próximo disco, que ainda 
está sendo finalizado, e ou-
tras já consagradas do pú-
blico, e contará com convi-
dados que também prestam 
homenagens à cidade de 

João Pessoa com sua música, 
como Kennedy Costa, autor 
da canção ‘Jampa’, e Vitória 
Ohara com ‘Grito do Povo 
sem Medo’, além do grupo 
Desculpas de Quinta mos-
trando o viés da música ro-
mântica brasileira.

Vindo do estado vizi-
nho, Pernambuco, Escuri-
nho reside em João Pessoa 
desde o início da década 
de 1980. Ao chegar à capital 
paraibana, o artista conhe-
ce os irmãos Pedro Osmar 
e Paulo Ró e passa a fazer 
parte do grupo de estudo 

Jaguaribe Carne e se envol-
ve musicalmente com os lo-
cais ou os nascidos em ou-
tras cidades, como Totonho. 
João Pessoa, que o acolheu, 
mostrou possibilidades ao 
músico percussionista que 
não se sentia maduro ain-
da para seguir carreira solo, 
passando a tocar em bandas 
de baile como a Tentáculos e 
RX9, como também ao lado 
de Pinto do Acordeon.

Na sua caminhada como 
músico de João Pessoa, ele 
também se envolveu com 
o teatro, que deu o pon-

tapé inicial na sua carrei-
ra de músico compositor. 
Com sua banda, Escurinho 
já se apresentou na cidade 
na maioria dos bares e casa 
de show que apresentam a 
música autoral alternativa. 
Travessia, Última Sessão, 
Bar do Elvis, Portal das Co-
res, Parahyba Café, Casa da 
Pólvora são alguns das dé-
cadas de 1980 e 90 por onde 
Escurinhopassou e, mais 
recentemente, General Sto-
re, Espaço Mundo, Recanto 
da Cevada, Boteco Lunar e 
Vila do Porto.

Por conta do aniversário da capital, amanhã artista se apresenta com um repertório de inéditas e sucessos da sua trajetória

Através do QR Code 
acima, acesse o 

canal oficial de PS 
Carvalho no YouTube

Foto: Divulgação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do Sympla
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Hoje é o último dia para os 
partidos realizarem as suas 
convenções e oficializarem 
os nomes que vão disputar 
as Eleições 2022. A maioria 
das legendas deixou para a 
última hora e vai homologar 
as suas candidaturas duran-
te o decorrer do dia. É o caso 
do Partido Liberal (PL), Parti-
do Social Democrático (PSD), 
Partido Democrático Traba-
lhista (PDT), Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB) e 
o Partido Socialista Brasilei-
ro (PSB).  

Quem abre o dia marca-
do pelas convenções parti-
dárias é o MDB, que anteci-
pou o horário do evento para 
9h15 (antes estava marcado 
para as 13h), no Esporte Clu-
be Cabo Branco, em João Pes-
soa. O partido vai confirmar 
o nome do senador Venezia-
no Vital do Rêgo para a candi-
datura ao Governo do Estado. 
Para o Senado, o MDB divul-
gou apoio ao ex-governador 
Ricardo Coutinho, do Parti-
do dos Trabalhadores (PT). 
No entanto, ainda não há con-
firmação da Justiça Eleitoral 
se o político poderá partici-
par destas eleições, devido 
às suas condenações junto ao 
Tribunal Superior Eleitoral, 
que o enquadra na Lei da Fi-
cha Limpa.

O PL começará o evento 
às 10h, no Garden Hotel, em 
Campina Grande. A legenda 
deve oficializar o nome do ra-
dialista Nilvan Ferreira como 
candidato a governador do 
Estado. Para o senado, o PL 
vai lançar a candidatura de 
Bruno Roberto. 

O PSD, que na Paraíba é 
comandado pela senadora 
Daniella Ribeiro, também es-
colheu o último dia do prazo 

PL, PSD, PDT, MDB e PSB promovem eventos na capital e em Campina Grande para oficializar nomes da disputa

Convenções homologam candidatos
eleições

Iluska Cavalcante 

cavalcanteiluska@gmail.com

João Azevêdo terá o nome confirmado pelo PSB

para realizar a sua convenção. 
O evento está marcado para 
acontecer no mesmo horário, 
às 10h, na sede do partido, que 
fica localizado no bairro de 
Miramar, em João Pessoa. A 
legenda não terá candidato ao 
Governo do Estado e nem ao 
Senado Federal. No entanto, o 
partido já decidiu e anunciou 
que apoiará a reeleição do go-
vernador João Azevêdo (PSB). 

Enquanto isso, o PDT vai 

realizar a sua convenção de 
forma simultânea, às 13h, na 
sede do partido, que fica loca-
lizada na Avenida Coremas, 
em João Pessoa. De acordo 
com Marcos Ribeiro de Ri-
beiro, presidente estadual da 
Comissão Provisória do PDT, 
será deliberado nesta conven-
ção os nomes para a disputa 
ao Governo do Estado, Senado 
Federal ou apoio a alguns pré-
candidatos destes dois cargos. 
Também serão discutidos os 
nomes para as disputas às va-
gas na Assembleia Legislativa 
da Paraíba e Câmara Federal.

O Partido Socialista Brasi-
leiro (PSB) vai fechar a série de 
convenções da Paraíba, sen-
do o último partido a realizar 
o evento. Marcada para acon-
tecer às 16h, na casa de even-
tos Forrock, em João Pessoa, a 
convenção da legenda vai con-
firmar o atual governador da 
Paraíba, João Azevêdo, para a 
disputa de reeleição. Ele tem 
como vice Lucas Ribeiro (Pro-
gressistas). Além disso, o par-
tido deve homologar a candi-

datura da deputada estadual 
Pollyana Dutra para disputar 
o cargo de senadora. 

Últimas convenções
Até a data de ontem, seis 

convenções haviam sido rea-
lizadas na Paraíba. A primei-
ra, foi do PSTU, no último dia 
23 de julho, de forma remo-
ta. O partido aprovou o nome 
do sindicalista Antônio Nas-
cimento para concorrer ao car-
go de governador do Estado, 
ao lado da vice Alice Maciel. 
A legenda decidiu não lançar 
candidatura ao Senado e cha-
pas proporcionais.

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 pastor 
e procurador Sérgio Queiroz, 
para o Senado; e de mais 26 can-
didatos a deputado estadual 
e 12 que disputam uma vaga 
na Câmara Federal. O evento 
aconteceu na casa de shows Do-
mus Hall, em João Pessoa. 

Já a Federação PSOL Rede 
realizou a sua convenção par-
tidária no último sábado (30), 
oficializando as candidaturas 
de Adjany Simplicio, para o Go-
verno do Estado, Jardel (UP), 
como seu vice, e Alexandre 
Soares, para o Senado. O even-
to aconteceu às 15h, no Sindi-
cato dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras em Educação do 
Estado da Paraíba (Sintep-PB), 
em João Pessoa.  O Partido da 
Mulher Brasileira também rea-
lizou a sua convenção partidá-
ria no último sábado (30), no 
Hotel Aram Beach e Conven-
tion, em Tambaú, na capital pa-
raibana. 

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 Pe-
dro Cunha Lima para a dis-
puta ao Governo do Estado, 
e do deputado federal Efraim 
Filho para o Senado. 

O partido Avante realizou 
ontem a sua convenção parti-
dária. O evento aconteceu em 
João Pessoa, na sede do parti-
do, na Avenida Epitácio Pes-
soa. A legenda homologou as 
candidaturas para a disputa 
dos cargos de deputado esta-
dual e deputado federal. 

Registro de candidaturas
Após realizadas as homo-

logações, os partidos têm até o 
próximo dia 15 de agosto para 
realizar o registro de candida-
turas. Até o momento, apenas 
o PSTU registrou a candida-
tura de Antônio Nascimen-
to para o Governo do Estado 
e de Alice Maciel como vice. 
Segundo a Justiça Eleitoral, o 
processo está aguardando jul-
gamento. 

Os Tribunais Eleitorais 
têm até o próximo dia 12 de 
setembro, 20 dias antes do pri-
meiro turno, para processar, 
analisar e julgar todos os pe-
didos de registro de candida-
tura, e eventuais recursos de-
correntes do processo. 

O Avante realizou na 
manhã de ontem a sua Con-
venção Estadual para homo-
logar oito candidaturas à 
Câmara Federal. O evento, 
que foi comandado pelo pre-
sidente estadual da legen-
da, o vereador Dinho Do-
wsley, confirmou ainda o 
apoio da legenda à reeleição 
do governador João Azevê-
do (PSB). 

A convenção estadual do 
partido contou com a pre-
sença dos presidentes esta-
dual e municipal da sigla 
partidária, os vereadores Di-
nho Dowsley e Chico do Sin-
dicato, além do prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena 
(Progressistas), do vice-pre-
feito Léo Bezerra (PSB), além 
dos candidatos e militantes 
do próprio Avante.

O presidente estadual da 
legenda confirmou o apoio 
do Avante a reeleição do go-
vernador João Azevêdo e 
disse que aguarda uma con-
versa com o prefeito Cícero 
Lucena com relação a can-
didatura ao Senado Federal. 
Depois deste diálogo o diri-

Avante e PROS realizaram eventos ontem na Paraíba
mais um

Avante decidiu lançar oito nomes para disputar as eleições de outubro para a Câmara Partido Republicano da Ordem Social também realizou convenção partidária ontem

No prazo
Maioria das legendas 
deixou para oficializar 

os nomes de seus 
candidatos aos cargos 

majoritários em 
convenções partidárias 

marcadas para hoje

Foto: Redes sociaisFoto: Divulgação

Foto: Roberto Guedes

Convenção do MDB lançará o nome de Veneziano

Foto: Divulgação

Nilvan Ferreira será o candidato do PL na PB

Foto: Divulgação

gente prometeu revelar a es-
colha do partido. 

“O partido vai apoiar a 
reeleição de João Azevêdo, 
isso já foi confirmado na nos-
sa decisão.  Agora, por en-
quanto, em relação ao Sena-
do Federal, vamos aguardar 

uma conversa com Cícero 
e o posicionamento do pre-
feito. Depois anunciamos o 
nome de quem apoiaremos”, 
explicou.

Já o prefeito Cícero Luce-
na falou sobre a importância 
de ter o Avante como aliado 

e destacou a parceria que a 
Prefeitura de João Pessoa tem 
com a Câmara de Vereadores 
da capital. “O Avante é um 
aliado importante neste pro-
cesso de eleição. Agradeço ao 
apoio e a lealdade do presi-
dente Dinho. 

PROS  
O Partido Republicano da 

Ordem Social (PROS) tam-
bém realizou ontem a sua 
convenção partidária na Pa-
raíba. 

Na ocasião, o pré-candi-
dato ao Governo do Estado, 

Pedro Cunha Lima (PSDB), 
juntamente com o pré-can-
didato ao Senado Federal, 
Efraim Filho (União Brasil), 
e seu pré-candidato a 1º su-
plente, André Amaral, parti-
ciparam do evento em apoio 
ao partido. 



14  A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 5 de agosto de 2022 EDIÇÃO: Luiz Carlos Sousa
EDITORAÇÃO: Andrey CâmaraPolíticas

Nova secretária diz que vai trabalhar para que todas as regiões sejam contempladas com desenvolvimento

Rosália anuncia ações estaduais
Turismo

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

A nova secretária de Es-
tado de Turismo e Desenvol-
vimento Econômico, Rosá-
lia Lucas, ressaltou que vai 
trabalhar para que todas as 
regiões da Paraíba tenham 
o turismo desenvolvido. Ela 
foi nomeada na última quar-
ta-feira (3), em publicação no 
Diário Oficial. Antes, a secre-
taria era exercida, cumulati-
vamente, pelo presidente da 
Cinep, Rômulo Polari Filho. 

Rosália ocupava o car-
go de secretária do Desen-
volvimento Econômico de 
Campina Grande, quando 
foi exonerada pelo prefeito 
do município, Bruno Cunha 
Lima (PSD). A exoneração 
em massa ocorreu após o 
anúncio de que o então vi-
ce-prefeito Lucas Ribeiro es-
taria como vice na chapa de 
reeleição do governador João 
Azevêdo. 

Segundo comentou Ro-
sália Lucas à reportagem de 
A União, o convite fará com 
que ela continue o trabalho 
que já era desenvolvido por 
ela, mas agora em maior ex-

tensão. “É uma honra a mis-
são da Secretaria de Turismo, 
a convite do governador. Ti-
vemos durante cinco anos à 
frente do cargo em Campi-
na Grande, já tínhamos um 
trabalho junto a Rômulo Po-
lari, Ruth Avelino, o que fa-
cilita esse diálogo, essa par-
ceria, que agora vamos levar 
para fortalecer o turismo em 
todos municípios da Paraí-
ba”, ressaltou. 

Rosália participou on-

tem do primeiro evento ins-
titucional como secretária 
de Turismo, o lançamento 
de novos voos semanais da 
companhia Azul Viagens 
para a cidade de João Pessoa.  

A presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur), Ruth Avelino, ressaltou 
que a parceria ao lado de Ro-
sália trará muitos benefícios 
ao Estado. 

“Eu acho que foi uma es-
colha muito acertada, por-
que ela fez um excelente tra-

balho em Campina Grande. 
Rosália lidava com parte de 
turismo, indústria, comércio, 
tecnologia e economia criati-
va, uma experiência bacana 
que agora virá para o Esta-
do como um todo. Na minha 
área de turismo, me sinto fe-
liz e confortável em traba-
lhar com ela. Sempre tivemos 
uma parceria, independen-
te de qualquer coisa, e ago-
ra, trabalhando juntas, com 
certeza vamos avançar mui-
to”, disse.

n 

Rosália 
participou 
ontem do 
primeiro 
evento 
institucional 
como 
secretária de 
turismo 

Além disso, o Diário 
Oficial da última quarta-
feira (3) trouxe o nome do 
ex-prefeito de Riacho dos 
Cavalos, Joaquim Hugo 
Vieira Carneiro, para ocu-
par o cargo de secretário 
do Desenvolvimento da 
Agropecuária e Pesca, que 
era ocupado por Efraim 
Morais (União Brasil). Joa-
quim também fez parte do 
grupo exonerado por Bru-
no Cunha Lima. 

Ontem, o ex-prefeito de 
Remígio, Cláudio Régis, foi 
nomeado no Diário Oficial 
como novo secretário de 
Desenvolvimento e Arti-
culação Municipal do Go-
verno da Paraíba. Ele vai 
assumir a pasta que era co-
mandada por Ana Cláudia 
Vital, esposa do Senador 
Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB). A secretaria estava 
sendo conduzida interina-
mente pelo secretário exe-
cutivo Dudu Dantas.

Mais dois 
secretários 
são nomeados

Secretária Rosália Lucas diz que trabalho na área do turismo será diversificado no Estado

Foto: Divulgação

As mulheres e as garan-
tias dos seus direitos foram 
tema central predominante 
na sessão de ontem na Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa. Protagonista no assunto 
na Casa, a vereadora Rebeca 
Sodré (União Brasil) usou a 
Tribuna para destacar da-
dos sobre a participação fe-
minina nos espaços de po-
der e alertar para o combate 
à violência.

A parlamentar aprovei-
tou ainda e convidou a po-
pulação para sessão especial 
de sua autoria em alusão ao 
Agosto Lilás de enfrentamen-
to à violência contra a mulher, 
que vai acontecer na segun-
da-feira, dia 8, às 15h.

Rebeca Sodré citou da-
dos da União Interparlamen-
tar em um estudo sobre as 
nações, mostrando que dos 
192 países do mundo, o Bra-
sil ocupa a posição 142º em 

participação feminina em 
espaços de poder. “Isso é um 
absurdo! Um país como o 
Afeganistão tem 27% de re-
presentação feminina, en-
quanto no Brasil só temos, 
pasmem, 12% no Senado e 
15% na Câmara Federal. De 
todas as cidades do Brasil, 
em 900 nenhuma mulher 
foi eleita vereadora. Aqui na 

CMJP tivemos um retroces-
so quando em 2016 apenas 
uma mulher foi eleita”, la-
mentou a vereadora.

“Fico muito grata de hoje 
estar nesta Casa ao lado de 
grandes mulheres, como as 
vereadoras Helena Holan-
da, Fabíola Rezende, e em ver 
que essa participação vem 
aumentando, mas graças a 
muita luta. Vimos uma evo-
lução legislativa muito ne-
cessária, que conferiu a pos-
sibilidade de mais mulheres 
fazerem parte da vida polí-
tica, com um percentual de 
30 a 70%. Hoje esses 30% são 
utilizados para as mulheres, 
mas eu espero que em breve 
eles sejam utilizados para os 
homens, porque hoje já re-
presentamos quase 53% da 
população brasileira, mas 
não vemos isso nos cargos 
eletivos de poder”, destacou 
Rebeca, salientando a impor-

tância do combate à violên-
cia política.

A vereadora convidou os 
parlamentares e a popula-
ção em geral para participar 
da sessão especial de alu-
são ao Agosto Lilás salien-
tando que, em 2020, mais de 
105 mil mulheres foram ví-
timas de violência domésti-
ca no Brasil. 

“Que possamos caminhar 
irmanados, de mãos dadas, 
porque esta luta não é só da 
mulher, é da sociedade, é de 
todos nós. Acredito que a mu-
lher deve caminhar lado a 
lado, de mãos dadas com os 
homens para que não tenha-
mos mais casos de violên-
cia, inclusive a política, pois é 
uma violência pouco discuti-
da e nós sabemos o quanto ela 
acontece no dia a dia”, alertou 
Rebeca Sodré, destacando o 
papel do machismo estru-
tural nesse tipo de violência.

Câmara alerta para combate à violência
direiTos da mulher

Ranking
Brasil ocupa a 

posição 142º em 
participação 
feminina em 

espaços de poder

O prefeito de Campina 
Grande, Bruno Cunha Lima, 
por vídeochamada, direto de 
Brasília, despachou com a di-
reção do Sindicato dos Traba-
lhadores do Agreste da Bor-
borema - Sintab. Na pauta: o 
fim da paralisação dos ser-
vidores, como reação a des-
contos na folha de julho, por 
dias faltados nas repartições 
municipais. O encontro foi 
realizado na sede da STTP e 
contou com as presenças de 
secretários. Uma série de pro-
postas da gestão foi apresen-
tada e acatada pelo sindicato. 
Ficou definida a prestação de 
serviços extra para a popu-
lação, por parte dos servido-
res grevistas, como forma de 
compensação.

Entre os principais pon-
tos que foram apresentados e 
acatados pelo Sintab, ficou de-

finido o abono das faltas pe-
los dias paralisados. 

Ontem, houve o paga-
mento em folha suplemen-
tar para quitação do acordo. 
Também ficou pacificada a 
criação de uma comissão, 
formada por integrantes da 
Prefeitura e do sindicato, 
para acompanhar o proces-
so de compensação das fal-
tas em forma de prestação de 
serviços para a comunidade. 
Com base em levantamentos, 
cerca de 95% dos faltosos di-
zem respeito a servidores da 
Secretaria de Saúde.

Para Bruno Cunha Lima, 
o acordo torna-se interessan-
te porque, ao tempo em que 
atende as categorias, não dei-
xa de lado a assistência devi-
da à comunidade, que termi-
nou diretamente prejudicada 
pela paralisação.

Servidores terão faltas 
abonadas pela Prefeitura

greve

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba realizou, ontem, 
Sessão Especial em home-
nagem aos 60 anos da regu-
lamentação da Psicologia no 
Brasil, assim como, da profis-
são de psicólogo. Em conjun-
to com Conselho Regional de 
Psicologia, a solenidade soli-
citada pela deputada estadual 
Estela Bezerra ocorreu de for-
ma híbrida e contou com a 
presença de profissionais da 
área, além de professores uni-
versitários e estudantes.

A deputada Estela Bezer-
ra destacou que a psicologia 
brasileira tem um papel fun-
damental e relevante no atual 
contexto do país, e trazer para 
a Casa de Epitácio Pessoa a 
comemoração dos 60 anos 
de atividade regulamenta-
da desses profissionais é mo-

Sessão celebra 60 anos da regulamentação da Psicologia 
na assembleia

tivo de muita satisfação. “É 
um dia muito importante e 
me sinto honrada de ser, nes-
se momento, um instrumen-
to para celebrar os 60 anos da 
regulamentação desta profis-
são. Esse profissional e essa 
atividade da Saúde são muito 

necessários neste momento. 
Temos convivido com muitos 
problemas de saúde mental, 
muitos transtornos, os tem-
pos estão difíceis, e esses pro-
fissionais atuam para melho-
rar o ambiente mental social 
e tornar as relações humanas 

e os seres humanos mais ap-
tos a viverem com a adversi-
dade”, afirmou a parlamentar.

A presidente do Conse-
lho Federal de Psicologia 
Ana Sandra Fernandes ava-
liou que o contexto social do 
país, diante de uma crise sa-
nitária global provocada pela 
Covid-19 e que trouxe tan-
tas perdas, além do momen-
to econômico do Brasil, têm 
levado as pessoas ao adoeci-
mento e nunca antes foi tão 
importante ter disponível 
para a sociedade o fazer da 
psicologia. “Temos um olhar 
sensível, a escuta, a interven-
ção, que vão auxiliar as pes-
soas nesse processo. O sofri-
mento é uma coisa inerente 
ao ser humano e se as pessoas 
estão sofrendo é importan-
te que elas procurem ajuda e 

sejam auxiliados por um pro-
fissional da psicologia”. No 
plenário da Casa de Epitácio 
Pessoa, Ana Sandra também 
foi homenageada pelo traba-
lho realizado em defesa do 
exercício ético e científico da 
profissão e pelo diálogo, par-
cerias e apoio às entidades em 
prol da busca de mais e me-
lhores condições para as pro-
fissionais de psicologia.

Para Silvana Barbosa 
Mendes Lacerda, presiden-
te do Conselho Regional de 
Psicologia da Paraíba (CRP-
13 PB), celebrar os 60 anos 
da Psicologia traz reflexão 
sobre como a profissão vem 
sendo construída coletiva-
mente a partir do encontro 
entre pessoas diferentes em 
diferentes contextos, viven-
do de formas diferentes. Sil-

vana acrescentou que, além 
de uma profissão, a psicolo-
gia se apresenta como cuida-
dora e defensora dos direi-
tos humanos. “A psicologia 
busca equidade e vem sen-
do construída como ciência 
e como profissão. Como ciên-
cia se constrói em sua diver-
sidade e como profissão as-
cende as diferentes áreas de 
atuação. Uma psicologia que 
condena quaisquer forma de 
discriminação, contra arbi-
trariedades, uma psicologia 
antirracista, anticapacistis-
ta, contra violência de gênero 
e de orientação sexual, bem 
como, o genocídio da popu-
lação preta e indígena. Uma 
psicologia que luta por um 
SUS antimanicomial”, des-
tacou a presidente do CRP-
13 PB.

Foto: Ascom-PB/Assembléia Legislativa 

Sessão especial debate regulamentação do curso de Psicologia 

“Uma 
experiência 
bacana que 
agora virá 
para o Estado 
como um todo

Ruth Avelino
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Ministro Luís Roberto Barroso negou recurso a policiais envolvidos na chacina, que tentavam derrubar penas

STF mantém a condenação de PMs
massacre do carandiru

 Pepita Ortega 

Agência Estado

O minist ro Luís Ro-
berto Barroso, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
negou recurso em que po-
liciais militares envolvidos 
no massacre do Carandi-
ru - quando 111 presos fo-
ram mortos após uma rebe-
lião no dia 2 de outubro de 
1992 - buscavam derrubar 
suas condenações. O minis-
tro manteve a decisão do 
Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) que, em junho de 
2021, restabeleceu as senten-
ças impostas aos PMs que 
participaram daquele que 
é considerado o mais grave 
massacre penitenciário da 
história do país. Os agen-
tes pegaram penas de até 
600 anos de prisão. O pre-
sídio estava localizado na 
Zona norte de São Paulo e 
não existe mais.

A decisão foi assinada 
por Barroso na segunda-fei-
ra, dia 1º. No dia seguinte, a 
Comissão de Segurança Pú-
blica da Câmara dos Depu-
tados aprovou projeto que 
anistia os PMs processados 
ou punidos pela atuação no 
Massacre do Carandiru. A 
proposta do deputado Capi-
tão Augusto (PL-SP) conce-
de anistia aos crimes previs-
tos no Código Penal, nas leis 
penais especiais, no Códi-
go Penal Militar e nas infra-
ções disciplinares conexas. 
O texto agora será votado na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Casa antes 
de seguir ao plenário.

No recurso ao Supremo, 
a defesa dos PMs pedia a 
reforma da decisão do STJ 
que acolheu pedido do Mi-
nistério Público de São Pau-
lo e restabeleceu as conde-
nações impostas em razão 
do massacre. Os advoga-
dos sustentam que a Corte 
“reexaminou o acervo fático
-probatório da causa” para 
restabelecer as sentenças.

Quando acolheu recur-
so da Promotoria paulista, 
em junho de 2021, a Quinta 
Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça derrubou deci-
são do Tribunal de Justiça de 
São Paulo que anulou os jul-
gamentos dos policiais em 
júri popular. A Corte esta-
dual sustentou que a denún-
cia contra os agentes não in-
dividualizou as condutas e, 
por isso, os jurados não po-
deriam ter votado pelas con-
denações.

Já o entendimento do 
STJ foi o de que tanto defe-
sa quanto acusação reuni-
ram provas para corroborar 
suas teses e que, portanto, 
os jurados não votaram em 
contradição com o conjun-
to probatório dos autos. Ao 
todo, 74 policiais militares 
foram condenados em cinco 
diferentes júris, entre 2013 e 
2014. Apesar das condena-
ções, os agentes nunca che-
garam a ser presos.

Ao analisar o recurso im-
petrado pelos PMs, Barroso 
disse que não era possível 
dar prosseguimento ao pe-
dido por questões proces-
suais. O ministro apontou 
“falta de mínima fundamen-
tação sobre a repercussão 
geral da questão” - quando 
o Supremo entende que sua 
decisão sobre o caso deve 
valer para processos seme-
lhantes em todo país.

Além disso, o ministro 
apontou que “não foram 
ofendidas as garantias da 
inafastabilidade do controle 
jurisdicional, do devido pro-
cesso legal, do contraditório 
e da ampla defesa”, desta-
cando que a defesa dos po-
liciais teve acesso a todos os 
meios de impugnação pre-
vistos na legislação proces-
sual e frisando que o acór-
dão do STJ examinou todos 
os argumentos e fundamen-
tou suas conclusões “de for-
ma satisfatória”.

n 
Barroso 
manteve a 
decisão do 
Superior 
Tribunal de 
Justiça que, 
em junho 
de 2021, 
restabeleceu 
as sentenças 
impostas 
aos PMs 
envolvidos no 
Massacre do 
Carandiru

Ao analisar o recurso dos PMs, Barroso disse que não era possível prosseguir com o pedido por questões processuais

Os partidos políticos e as 
federações partidárias têm 
até esta sexta-feira para rea-
lizar suas convenções e esco-
lher os candidatos e candi-
datas que vão disputar um 
cargo eletivo nas eleições 
deste ano, bem como para 
decidir sobre a formação de 
coligações.

Este ano, as 34 legen-
das políticas registradas no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) foram liberadas para 
realizar suas reuniões nacio-
nais a partir de 20 de julho. 
Conforme estabelece o Ca-
lendário das Eleições 2022, 
após definir os nomes que 
disputarão a um cargo, os 
partidos, federações e coli-
gações terão até o dia 15 de 
agosto para solicitarem o re-
gistro das candidaturas. No 
caso de federações partidá-
rias, a convenção deve ocor-
rer de forma unificada, com 
a participação de todos os 
partidos integrantes.

Até a manhã de ontem, 
apenas quatro candidatos 
à Presidência da Repúbli-
ca tinham registrado suas 

candidaturas no TSE: Feli-
pe DÁvila (Novo); Léo Péri-
cles (Unidade Popular-UP); 
Pablo Marçal (Partido Re-
publicano da Ordem So-
cial-Pros) e Sofia Manzano 
(Partido Comunista Brasi-
leiro-PCB). Seus vices são, 
respectivamente: Tiago Mi-
traud; Samara Martins; Fá-
tima Pérola Neggra e Anto-
nio Alves.

Mais de 156,45 milhões 
de eleitores e eleitoras estão 
aptos a votar no próximo dia 
2 de outubro, quando os bra-
sileiros começarão a esco-
lher o próximo presidente 
da República, além dos futu-
ros governadores, senadores 
e deputados federais, esta-
duais e distritais. A possi-
bilidade de coligações entre 
partidos só se aplica à dis-
puta pelos chamados cargos 
majoritários (ou seja, aque-
les em que fica com a vaga 
o candidato que tiver mais 
votos, caso da escolha para 
presidente, governador, pre-
feito e senador), não valendo 
para as eleições proporcio-
nais (deputados).

Propaganda eleitoral
A propaganda eleitoral 

somente será permitida a 
partir do dia 16 de agosto. 
Consequentemente, já a par-
tir do próximo sábado (6), as 
emissoras de rádio e de te-
levisão estarão proibidas de 
fazer proselitismo político, 
não podendo dispensar tra-
tamento privilegiado a qual-
quer candidato ou partido.

As emissoras de rádio 
e tv também não poderão 
transmitir, mesmo que sob 
a forma de material jornalís-
tico, entrevistas sobre inten-
ção de voto que permitam a 
identificação dos eleitores. E 
também não poderão divul-
gar nomes de programas as-
sociados a candidaturas ou 
mesmo atrações com “alusão 
ou crítica a candidata, can-
didato, partido político, fe-
deração ou coligação, mes-
mo que dissimuladamente, 
exceto programas jornalís-
ticos ou debates políticos”.

Em nota divulgada on-
tem (3), o TSE destacou que 
o Código Eleitoral veda pro-
pagandas alusivas a “pro-
cessos violentos para sub-
verter o regime, a ordem 
política e social ou de pre-
conceitos de raça ou de clas-
ses; bem como que provo-

quem animosidade entre as 
Forças Armadas ou contra 
elas, ou delas contra as clas-
ses e instituições civis; inci-
tamento de atentado contra 
pessoa ou bens; instigação 
à desobediência coletiva ao 
cumprimento da lei de or-
dem pública e que implique 
oferecimento, promessa ou 
solicitação de dinheiro, dá-
diva, rifa, sorteio ou vanta-
gem de qualquer natureza”.

Prazo de registro de candidatura vai até dia 15
eleições 2022

Alex Rodrigues 

Agência Brasil

Apelação
A defesa dos PMs 

pedia a reforma da 
decisão do STJ que 
acolheu pedido do 

Ministério Público de 
São Paulo e restabeleceu 

as condenações 
impostas em razão

 do massacre

Foto:  Antonio Augusto/Secom-TSE

O presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (PP) AL), afir-
mou ontem que a reforma ad-
ministrativa está pronta para 
ser debatida no Plenário da 
Casa e pode ser votada neste 
mandato ou mesmo no próxi-
mo, diante do cenário eleito-
ral acirrado. O líder destacou 
que, independentemente do 

candidato eleito no ano que 
vem, a discussão sobre refor-
mas será mantida nas Casas 
Legislativas.

“Precisamos terminar a 
reforma administrativa para 
tornar o Estado mais leve, 
mais previsível nas suas con-
tas”, disse Lira durante parti-
cipação no evento Expert XP 
2022, reforçando que a pro-
posta é imprescindível. O 
presidente da Câmara refor-
çou que a medida beneficia-

ria todos os setores que pro-
duzem riqueza no país.

Lira destacou que nenhu-
ma matéria econômica ou 
estruturante deixará de ter 
Congresso Nacional como 
principal fiador. Disse ainda 
acreditar que as Casas Legis-
lativas continuarão com per-
fil liberal e de centro-direita.

“Confio muito que o Con-
gresso Nacional continuará 
liberal e de centro-direita. E 
que nenhuma decisão, seja 

econômica ou política, seja 
tomada unilateralmente por 
um candidato A ou B. Não vai 
ter salvador da Pátria ou des-
truidor da Pátria”, disse ele.

Apesar da crise econô-
mica agravada pela pande-
mia e pelo cenário internacio-
nal, Lira afirmou que o Brasil 
mostra caminho de cresci-
mento, na contramão do res-
to do mundo, e que a previsão 
de aumento do PIB no país 
está acima da média.

Reforma administrativa já pode ser votada
câmara federal 

n 
Este ano, as 
34 legendas 
políticas 
registradas 
no Tribunal 
Superior 
Eleitoral (TSE) 
foram liberadas 
para realizar 
suas reuniões 
nacionais a 
partir de 20 
de julho

Giordanna Neves e
Iander Porcella
Agência Estado
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A redução do Imposto so-
bre Produtos Industrializados 
(IPI) sobre os automóveis, cuja 
alíquota de desconto foi am-
pliada para 24,75% do tribu-
to, está gerando expectativas 
nos consumidores, que aguar-
dam a redução de preços para 
trocar o veículo. Há concessio-
nárias que já estão repassando 
os descontos, enquanto outras 
aguardam a nova tabela das 
montadoras. Mas todos espe-
ram impulsionar a quantida-
de de vendas, considerando 
o grande estoque de veículos 
para pronta entrega.

A servidora pública Íra-
cles Maia está pesquisando 
preço de automóvel para tro-
car o seu por um modelo mais 
novo. “Acho que a redução da 
alíquota do IPI é um incenti-
vo às vendas e espero que isto 
seja benéfico ao consumidor. 
Meu carro é do ano de 2017 
e, se eu trocar por um mo-
delo de 2022, pagarei quase 
o dobro do valor”, comenta 
ela, que adquiriu um veículo 
Ônix, da Chevrolet, por R$ 49 
mil, há cinco anos.

A redução do IPI ocorreu 

na noite da última sexta-feira 
(29). Esta foi a terceira etapa 
de cortes do tributo para vá-
rios setores. A redução para 
automóveis e utilitários-es-
portivos (SUVs) foi ampliada 
de 18,5% para 24,75% sobre 
as alíquotas praticadas an-
tes da primeira redução, em 
1o de março. O segmento de 
automóveis não foi contem-
plado no segundo corte apli-
cado para diversos setores in-
dustriais, em 29 de abril.

A vendedora de uma con-
cessionária Renault, em João 
Pessoa, Vanuska Morais, afir-
ma que a movimentação na 
agência tem sido grande nesta 
semana. “Os consumidores es-
tão querendo fechar negócio, 
mas ainda não recebemos a ta-
bela atualizada da montadora 
com o desconto do IPI. Então, a 
expectativa está grande”.

Em uma concessionária 
Chevrolet, também na capital, 
o gerente comercial, Marcelo 
Fernandes, comenta que as 
vendas ainda não foram im-
pulsionadas, mas os descon-
tos já estão disponíveis. De 
acordo com ele, consideran-
do o modelo Ônix, por exem-
plo, a redução de valor é de 
em torno de R$ 300 a R$ 500, 

conforme os itens do veículo.
“Em regra, as vendas são 

melhores na segunda quin-
zena do mês, portanto, esta-
mos na expectativa”, infor-
ma o gerente. Ele destaca que 
o momento é propício para 
as vendas, em razão da alta 
disponibilidade de estoque. 
“Embora o desconto não seja 
tão alto, estamos abertos à ne-
gociação. Neste ano, as ven-
das estão no mesmo padrão 
do ano passado, que tiveram 
um diferencial, geraram uma 
rentabilidade alta, embora o 
volume de operações não te-
nha sido tão alto”.

Ano melhor
O gerente de pós-venda 

de um grupo revendedor das 
marcas Renault, Peugeot, Ci-
troen e Nissan, Neto Lélis, co-
menta sobre o desempenho de 
vendas neste ano. “Registra-
mos mais vendas do que em 
2021, considerando o mesmo 
período, e as expectativas são 
positivas, já que estamos com 
mais automóveis em estoque, 
inclusive para pronta entrega”.

Para a consumidora Íra-
cles Maia, na decisão sobre 
a compra do veículo, além 
do preço final do automóvel, 

Desconto de 24,75% no tributo animou o setor, que espera melhorar as vendas

IPI reduzido na compra de 
veículos atrai consumidor

expectativa

Impulsionar o desenvol-
vimento da caprinovinocul-
tura no Cariri paraibano e 
apresentar novas tecnologias 
e possibilidades para os em-
preendedores do segmento. 
Essa é a proposta do Barra 
Bode, evento promovido pela 
Prefeitura de Barra de São Mi-
guel, que conta com o apoio 
do Sebrae/PB para movimen-
tar a cadeia produtiva no esta-
do. Chegando a sua 12a edição 
em 2022, o evento tem início 
hoje no centro de eventos da 
cidade.  

De acordo com a progra-
mação, o Barra Bode vai con-
tar com feira de exposição de 
caprinos e ovinos, torneio lei-
teiro, exposição de artesana-
to, comercialização de mudas 
de árvores nativas, apresenta-
ções culturais e espaço para 
degustação da gastronomia 
regional. As atividades são 
gratuitas e realizadas duran-
te todo o dia, em diversos 
pontos da cidade.  

Na edição 2022, também 
fazem parte da programa-
ção do evento duas ativida-

des que já são tradicionais 
entre o público: a 12a Caval-
gada do Barra Bode, que vai 
reunir vaqueiros e aboiado-
res da região, e a 10a Trilha do 
Bode, que é uma competição 
de motocross. A programa-
ção segue até o domingo (7), 
incentivando, além da cadeia 
produtiva da caprinocultura, 
a atividade turística do mu-
nicípio, com geração de ren-
da extra para os empreende-
dores da cidade.  

Segundo o analista técni-
co do Sebrae/PB, João Bosco 

da Silva, a instituição é par-
ceira do Barra Bode desde 
a sua primeira edição. “Ao 
apoiar essa iniciativa, nós 
estamos apoiando também 
o fortalecimento da capri-
novinocultura. Essa é uma 
cadeia produtiva prioritária 
para o Sebrae, por tudo que 
representa para o estado, e 
por isso nós temos incenti-
vado e trabalhado na me-
lhoria dos processos com os 
animais, além da produção 
de leite e de queijo”, explicou 
o analista.

Evento movimenta a cadeia produtiva da 
caprinovinocultura em Barra de São Miguel

Barra Bode

Além da 
exposição 
de caprinos 
e ovinos, 
12a edição 
da feira terá 
artesanato, 
apresentações 
culturais e 
espaço para 
gastronomia 
regional

Foto: Divulgação/Sebrae-PB

também deve ser considera-
da a taxa de juros. “Para quem 
vai comprar financiado, esse 
fator é muito importante. Por 
exemplo, há cinco anos finan-
ciei R$ 35 mil em 60 parce-
las de R$ 670. Hoje, seriam 60 
parcelas de R$ 1.200. Contu-
do, se o valor a ser financia-
do for maior, a prestação tam-
bém será mais cara”, aponta.

Juros maior
O Comitê de Política Mo-

netária (Copom) do Banco 
Central (BC) elevou, na últi-
ma quarta-feira, a taxa Selic a 
13,75% ao ano. A Selic é refe-
rência para aplicação dos ju-
ros na economia. 

n 

Interessados 
em adquirir 
um novo 
automóvel 
devem fazer 
os cálculos 
levando em 
consideração 
a taxa de juros

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Opinião
Cláudia Viegas

Doutora em Economia pela FEA-USP/Colaboradoração

Pandemia, guerra, ciclo eleitoral. As 
fontes de incerteza são várias. Mas 
uma coisa é certa: o risco afugenta 

investimentos e isso retarda a tão necessária 
retomada da economia. Manter as regras do 
jogo é crucial para que não se gere ainda 
mais incertezas no horizonte.

Porém, muitas têm sido as iniciativas 
para que não haja reajuste nos contratos de 
preços administrados, ou seja, para que as 
regras não sejam cumpridas. Argumenta-
se que isso favorece o consumidor, ao ter 
acesso a bens e serviços a preços mais 
módicos de imediato, reduzindo as pressões 
inflacionárias.

A história brasileira já comprovou 
que o resultado é inverso. Tentativas de 
congelamento de preços sempre custam 
caro, notadamente para a população mais 
vulnerável. A intervenção no mercado 
desmantela cadeias produtivas, resultando 
em redução da oferta. Restrições de oferta 
tendem a manter a pressão inflacionária por 
mais tempo, mesmo depois de dissipados 
os efeitos conjunturais que pressionam os 
preços.

O teto para reajuste dos planos de 
saúde individuais e familiares é a bola da 
vez, na mira de políticas intervencionistas 
que tentam congelar preço, o que merece 
reflexão.

A regra de cálculo atual estabelecida 
pela ANS está em vigor desde 2018. 
Fundamentalmente, trata-se de um 
indicador de recomposição de custos, 
atrelando o reajuste máximo de um dado 
ano à evolução dos gastos assistenciais 
no ano anterior. Entre esses gastos, 
destacam-se os indicadores de internações 
e realização de exames. Os efeitos da 
pandemia, se por um lado pressionaram 
os custos por gastos extraordinários, por 
outro afetaram os hábitos dos usuários, 
que postergaram exames e procedimentos 
eletivos. Esses efeitos reduziram em 2020 a 
realização de procedimentos.

Como resultado, o reajuste máximo 
aplicado aos contratos em 2021 foi de 
-8,19%. Em 2022, observou-se retomada 
no uso dos planos de saúde, com o 
abrandamento das restrições impostas pela 
pandemia. A mesma regra, com os mesmos 
critérios, resultou em teto de reajuste de 
15,5%.

Assim, represar a aplicação do reajuste 
é medida casuística, que põe por terra a 
estabilidade regulatória alcançada e coloca 
em risco a capacidade de atendimento da 
população.

Cumpre destacar que periodicamente 
a ANS atualiza o rol de procedimentos 
com coberturas obrigatórias para todos os 
planos médicos – em 2021 foram 69 novas 
coberturas, incluindo 19 novos exames, 
terapias e cirurgias. Ao mesmo tempo em 
que essa atualização amplia o acesso a 
novos tratamentos e procedimentos, as 
operadoras de planos de saúde precisam 
investir nos novos serviços.

Intervenção em mercados faz com que 
problemas conjunturais ganhem o potencial 
de serem estruturais, com danos de médio 
e longo prazo para a população brasileira. 
Esses danos são ainda maiores quando se 
fala em serviços essenciais, como planos 
de saúde. Manter as regras do jogo é o 
melhor remédio para apaziguar incertezas, 
garantindo a manutenção dos serviços e 
atendimento à população.

Cumprir regras faz 
bem para a saúde

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -1,09%
R$ 5,220

2,04%

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

-0,37%
R$ 5,349

Libra  Esterlina

-0,98%
R$ 6,350

Ibovespa

105.892 pts

Selic

Fixado em 3 de 
agosto de 2022

13,75%

* Excepcionalmente hoje não 
teremos a coluna de Fabrício Feitosa
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Beneficiários poderão comprometer até 40% da renda e autorizar a União a descontar o valor das parcelas mensais

Empréstimo consignado é liberado 
programas sociais

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

Foi sancionada a Lei no 
14.431/2022 que libera o cré-
dito consignado a beneficiá-
rios do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e de pro-
gramas federais de transfe-
rência de renda, como o Auxí-
lio Brasil. A medida também 
amplia a margem de crédito 
consignado aos empregados 
regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e 
aos segurados da Previdên-
cia Social.

A lei foi publicada ontem 
no Diário Oficial da União e 
teve origem na Medida Pro-
visória 1.106/2022, editada 
em março deste ano. O tex-
to foi aprovado no Congres-
so em julho. O empréstimo 
consignado é aquele concedi-
do com desconto automático 
das parcelas em folha de pa-
gamento ou benefício.

Os beneficiários do Auxí-
lio Brasil poderão fazer em-
préstimos de até 40% do va-
lor do benefício e autorizar a 
União a descontar o valor da 
parcela dos repasses men-
sais. De acordo com o texto, a 
responsabilidade sobre a dí-
vida “será direta e exclusiva 
do beneficiário. A União não 
poderá ser responsabilizada, 
ainda que subsidiariamente, 
em qualquer hipótese”, de-
termina a lei.

Em nota, a Secretaria-Ge-
ral da Presidência explicou 

que a medida visa “atenuar 
os efeitos da crise econômi-
ca que atingiu as famílias 
brasileiras durante o perío-
do de pandemia, uma vez 
que o benefício previdenciá-
rio ou assistencial é, muitas 
vezes, a única fonte de ren-
da familiar”.

Alerta
O economista e professor 

de Mercado Financeiro da 
Universidade de Brasília Cé-
sar Bergo alerta para que as 
pessoas fiquem atentas ao as-
sédio das instituições finan-
ceiras e para não cair em gol-
pes, e ressalta a importância 
da educação financeira, prin-
cipalmente para esse público 
de renda mais baixa. “É im-
portante esse alerta para que 
as pessoas possam agir de 
maneira racional e não emo-
cional [na aquisição de em-
préstimos]”, disse, em entre-
vista à Rádio Nacional.

“Muitas vezes, elas não 
têm noção do que é juros, do 
que é empréstimo”, explicou. 
“De repente ela assume uma 
dívida, depois o que ela re-
cebe para poder se manter já 
é pouco e fica menor ainda. 
Porque o objetivo maior des-
sa ajuda [Auxílio Brasil] são 
para pessoas que, muitas ve-
zes, estão totalmente fora do 
mercado de trabalho e não 
tem outra renda”, acrescenta.

Ainda assim, para o eco-
nomista, a medida é positiva 
e abre um mercado de crédi-

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

das Leis do Trabalho (CLT) 
e aos segurados do Regime 
Geral de Previdência Social.

De acordo com o texto, 
aposentados e pensionistas 
da Previdência, incluindo 
os beneficiários do BPC, po-
derão comprometer até 45% 
do valor dos benefícios com 
consignados. Do total, 35% 
podem ser usados para em-

préstimos, financiamentos 
a arrendamentos mercan-
tis; 5% para operações (de 
saques ou despesas) con-
traídas por meio de cartão 
de crédito consignado; e 5% 
para gastos com o cartão de 
benefícios.

Para os trabalhadores re-
gidos pela CLT, o limite é de 
40%, sendo 35% para em-

préstimos, financiamentos a 
arrendamentos mercantis e 
5% para amortização de des-
pesas e saques com o cartão 
de crédito consignado.

O cartão de crédito con-
signado funciona como um 
cartão de crédito na hora da 
compra, mas a dívida é des-
contada automaticamente 
do salário.

Nova lei também ampliou a margem de crédito consignado dos empregados regidos pela CLT

n 

A partir deste 
mês, até o 
pagamento 
de dezembro, 
o valor do 
Auxílio Brasil 
passará de 
R$ 400 para 
R$ 600

to para esse público in-
vestir no seu bem-es-
tar e na melhoria da 
qualidade de vida, 
como na aquisição 
de bens duráveis de 
maior valor, ou mes-
mo para o pagamen-
to de dívidas com ju-
ros mais altos. “Ela 
pode pegar o emprés-
timo e liquidar a dívi-
da do cartão de crédito, 
por exemplo, e ficar com 
juros menores, pagando 
prestação mensal”, disse.

A partir deste mês, até 
dezembro, o valor do Auxí-
lio Brasil passará de R$ 400 
para R$ 600.

Aumento de crédito
A nova lei também am-

pliou a margem de crédi-
to consignado, que é o limi-
te máximo que poderá ser 
comprometido pelo descon-
to em folha, aos empregados 
regidos pela Consolidação 

O Governo Federal edi-
tou uma medida provisória 
que aumenta o percentual 
máximo da remuneração 
mensal, para a contratação 
de empréstimos consigna-
dos por servidores públi-
cos federais.

A Medida Provisória no 
1.132 foi publicada no Diá-
rio Oficial da União de on-
tem. Ela aumenta para 40% 
a “margem do crédito de 
consignações facultativas 
em folha de pagamento de 
servidores públicos fede-
rais, sendo 5% reservados 
exclusivamente para amor-
tização de despesas de car-
tão de crédito”, conforme in-
forma a Secretaria-Geral da 
Presidência da República.

A MP prevê também 
que, quando não houver de-
finição de percentual maior 
em normas específicas, esse 
limite de 40% será aplicado 
como percentual máximo a 
ser “descontado automatica-
mente de remuneração, de 
soldo ou de benefício pre-
videnciário”.

Beneficiários
A medida vale para mili-

tares da ativa e da inativida-
de remunerada das Forças 
Armadas, do Distrito Fede-
ral e dos ex-territórios fede-
rais; para servidores públi-
cos federais inativos; para 
empregados públicos fede-
rais da administração di-
reta, autárquica e funda-
cional; e para pensionistas 
servidores e militares das 

Margem para servidor 
federal chega até 40%
Pedro Peduzzi 

Agência Brasil
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MP prevê 
que, quando 
não houver 
definição de 
percentual, 
o limite será 
aplicado 
como o 
máximo a ser 
descontado

Forças Armadas, do Distrito 
Federal e dos ex-territórios.

Riscos
O acesso a esse crédito, 

no entanto, pode ser um ris-
co, caso não seja feito com 
responsabilidade. O alerta 
é do membro do Conselho 
Regional de Economia do 
Distrito Federal e professor 
da Universidade de Brasí-
lia (UnB), Newton Marques.

“No caso específico dos 
servidores públicos, o ris-
co é grande porque o crédi-
to pode ser entendido como 
dinheiro extra para comple-
mentar uma renda que está 
defasada há anos. Em um 
cenário onde o custo de vida 
está cada vez mais alto, é ar-
riscado comprometer um 
percentual tão alto de sa-
lários que ainda não foram 
depositados”, diz.

Marques, no entanto, 
avalia que nos casos em que 
os servidores estejam endi-
vidados com cartão de cré-
dito ou no cheque especial 
o empréstimo consignado 
pode ser uma alternativa.

O financiamento imobi-
liário caiu 6% em um ano, 
para R$ 112,8 bilhões no pri-
meiro semestre deste ano, 
de acordo com dados da As-
sociação Brasileira das En-
tidades de Crédito Imobi-
liário e Poupança (Abecip). 
A queda foi puxada pelo fi-
nanciamento via poupan-
ça, que caiu 11,7%. No fi-
nanciamento via Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), houve alta de 
17%, para R$ 27,1 bilhões.

“Estamos tendo o segun-
do melhor primeiro semes-
tre da história do setor”, dis-
se o presidente da Abecip, 
José Ramos Rocha Neto, em 
coletiva de imprensa para 
comentar os resultados do 

financiamento imobiliário 
nos primeiros seis meses 
deste ano.

A quantidade de unida-
des financiadas caiu 13%, 
para 542 mil. Rocha Neto 
ressaltou, entretanto, que o 
financiamento pode voltar 
a ultrapassar um milhão de 
unidades neste ano. A Abe-
cip projeta que 2022 será o 
segundo melhor ano da his-
tória do setor - 2021 foi o me-
lhor, até aqui.

Houve uma queda de 
18% no financiamento à 
aquisição de imóveis, para 
R$ 65,5 bilhões. A Abecip 
destaca, porém, que a aqui-
sição de imóveis novos subiu 
5%, para R$ 26 bilhões. “A 
maior aquisição de imóvel 
novo é importante, retroali-
menta as construtoras”, dis-
se Rocha Neto.

SBPE
O financiamento imobi-

liário com recursos da pou-
pança, o chamado SBPE, 
teve queda de 11,7% no pri-
meiro semestre deste ano 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, para 
R$ 85,66 bilhões, de acordo 
com a Abecip.

No mês de junho, os fi-
nanciamentos somaram cer-
ca de R$ 16 bilhões, queda 
de 18,6% no intervalo de um 
ano, e de 6% em relação a 
maio deste ano. Ainda as-
sim, foi o segundo melhor 
mês de junho da série histó-
rica do SBPE, de acordo com 
a entidade.

Projeções
A Abecip estima que o fi-

nanciamento imobiliário cai-
rá 4% neste ano, para R$ 244 

bilhões. Ainda assim, o ano 
deve ser o segundo melhor 
da história do setor, com a 
ajuda do crescimento dos fi-
nanciamentos com o FGTS.

A associação espera que 
estes desembolsos, que são 
menores no bolo do setor, 
subam 31%. O governo re-
centemente alterou as faixas 
de financiamento de progra-
mas que utilizam o FGTS 
como fonte de recurso, para 
fazer frente à inflação dos 
custos e preços do setor. Já o 
financiamento com recursos 
da poupança deve cair 12%.

“Não conseguiremos 
chegar ao volume de 2021, 
mas o ano de 2022 será ro-
busto”, disse Rocha Neto. O 
executivo disse ainda que 
o setor tem se beneficiado 
de uma segurança jurídica 
mais consolidada.

Financiamento imobiliário cai 6% durante 
um ano e soma R$ 112,8 bi no 1o semestre

recursos da poupança

A Petrobras anunciou que 
reduzirá o preço do diesel em 
3,5% a partir de hoje nas suas 
refinarias. O litro do combus-
tível teve uma queda de R$ 
0,20, passando a custar R$ 
5,41, informou a estatal. Sem 
reajuste há quase 50 dias, o 

diesel estava sendo negocia-
do em média no Brasil acima 
do preço internacional.

“Essa redução acompa-
nha a evolução dos preços 
de referência, que se estabi-
lizaram em patamar infe-
rior para o diesel, e é coeren-
te com a prática de preços da 
Petrobras, que busca o equi-
líbrio dos seus preços com o 

mercado global, mas sem o 
repasse para os preços inter-
nos da volatilidade conjun-
tural das cotações interna-
cionais e da taxa de câmbio”, 
informou a empresa me nota.

Na semana passada, o di-
retor de Comercialização e 
Logística da estatal, Claudio 
Mastella, havia indicado que 
ainda observava o movimen-

to de queda do preço do die-
sel “com cautela”, apesar das 
pressões do governo para que 
a estatal reduzisse o preço.

Segundo a Petrobras, con-
siderando a mistura obrigató-
ria de 90% de diesel A e 10% 
de biodiesel, a parcela da Pe-
trobras no preço ao consu-
midor passará de R$ 5,05, em 
média, para R$ 4,87 por litro.

Petrobras anuncia queda de 3,5% no preço do 
litro do diesel nas refinarias a partir de hoje

r$ 0,20

Denise Luna 

Agência Estado

Matheus Piovesana 

Agência Estado
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Diversidade

Ação coordenada pelo Ministério da Justiça teve início no dia 13 e atuou em 25 estados, além do Distrito Federal

Operação Acalento prende 19 na PB
crimes contra a infância

Alexsandra Tavares 

lekajp@hotmail.com

Na Paraíba, 19 prisões fo-
ram efetuadas durante a se-
gunda edição da Operação 
Acalento, iniciada em 13 de 
junho com o objetivo de com-
bater crimes contra crianças e 
adolescentes. A ação é coorde-
nada pelo Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública e atua 
de forma integrada com as Po-
lícias Civis de 25 estados, mais 
o Distrito Federal. Ao todo, 205 
vítimas foram atendidas no 
Estado. Houve ainda a solici-
tação de três medidas proteti-
vas e a apreensão de uma pes-
soa menor de idade.

Segundo Joana D’Arc Sam-
paio, delegada titular da Dele-
gacia de Repressão aos Crimes 
Contra a Infância e Juventu-
de há 22 anos, a finalidade 
da operação é combater cri-
mes praticados contra crian-
ças e adolescentes, cumprin-
do mandados de prisão e de 
busca e apreensão. Além dis-
so, a Acalento também objeti-
va a conscientização das pes-
soas acerca da importância de 
denunciar o abuso e a explo-
ração sexual infanto-juvenil.

Ainda de acordo com a de-
legada da infância e juventu-
de, “qualquer campanha de 
esclarecimento e que dê visibi-
lidade a uma causa é engran-
decedora. É importante para 
a segurança pública em ge-
ral, para os profissionais que 
atuam nessa área, e também 
mais conforto para as vítimas, 
de certa forma, que se sentem 
acolhidas [e seus algozes puni-
dos]”, completou Joana D’Arc.

Dos nove estados do Nor-
deste, apenas Alagoas não foi 
incluído na operação. A região 
soma 335 pessoas presas, sus-
peitas de praticarem crimes 
contra crianças e adolescentes. 
Já o número de vítimas atendi-
das nos oito estados chegou a 
2.700. O estado do Maranhão 
foi o que se destacou no NE, 
somando 140 prisões e 760 ví-
timas atendidas.  (Veja quadro 
com mais detalhes).  

No Brasil, a segunda edi-
ção da Operação Acalento re-
sultou na prisão de 1.588 pes-
soas, 18.542 vítimas de crimes 
contra crianças e adolescen-
tes, 2.700 medidas protetivas 
solicitadas e o cumprimen-
to de 313 mandados de busca 
e apreensão. Entre os crimes 
detectados estão violência fí-

sica, violência sexual, explo-
ração, aliciamento, maus-tra-
tos, e homicídios.

A região Sudeste se desta-
cou, com 719 suspeitos presos 
e 6.433 atendimentos a víti-
mas, com maior participação 
de São Paulo, que acumulou 
347 prisões e 89 apreensões 
de menores. 

Além de tentar combater 
os crimes contra crianças e 
adolescentes, a Operação bus-
ca divulgar os canais de de-
núncia e incentivar a promo-
ção de ações preventivas e 
repressivas que visem dimi-

nuir os índices de violência 
contra esse público. As víti-
mas podem recorrer a canais 
como o  Disque 100 ou 181, fa-
zer denúncias pelo WhatsA-
pp enviando mensagem para 
o número (61) 99656-5008 e 
buscar as delegacias especia-
lizadas e conselhos tutelares 
de cada região.

Dados do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância 
(Unicef) mostram que, nos úl-
timos cinco anos, o Brasil tem 
registrado números conside-
ráveis de crimes cometidos 
contra crianças e adolescen-
tes, como torturas, estupros, 
ameaças, maus tratos, dentre 
outros. Diante desta realida-
de, o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública se uniu ao 
Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos 
para reforçar a repressão a es-
ses tipos de crimes.

De janeiro de 2021 a abril 
de 2022, a Ouvidoria Nacio-
nal dos Direitos Humanos  re-
gistrou 130,7 mil denúncias, o 
que motivou a deflagração da 
Operação Acalento, que chega 
em 2022 à sua segunda edição.

Veja os dados da Operação Acalento em oito estados do Nordeste 
que participaram da ação, ranqueados conforme o número de prisões:

Maranhão (MA)
Prisões: 140
Vítimas atendidas: 760
Medidas protetivas solicitadas: 101
Ações educativas (palestras e cam-
panhas): 8
Mandados de busca e apreensão: 3
Menores apreendidos: 12

Ceará (CE) 
Prisões: 73 
Vítimas atendidas: 311
Medidas protetivas solicitadas: 13
Ações educativas (palestras e cam-
panhas): 19
Mandados de busca e apreensão: 4
Menores apreendidos: 12

Pernambuco (PE)
Prisões: 53
Vítimas atendidas: 610
Medidas protetivas solicitadas: 52
Ações educativas (palestras e cam-
panhas): 28

Mandados de busca e apreensão: 4
Menores apreendidos: 60

Bahia (BA)
Prisões: 25
Vítimas atendidas: 404
Medidas protetivas solicitadas: 16
Ações educativas (palestras e cam-
panhas): 10
Mandados de busca e apreensão: 3
Menores apreendidos: 1

Paraíba (PB)
Prisões: 19
Vítimas atendidas: 205
Medidas protetivas solicitadas: 3
Ações educativas (palestras e cam-
panhas): 0
Mandados de busca e apreensão: 0
Menores apreendidos: 1

Piauí (PI)
Prisões: 15
Vítimas atendidas: 206

Medidas protetivas solicitadas: 9
Ações educativas (palestras e cam-
panhas): 0
Mandados de busca e apreensão: 3
Menores apreendidos: 0

Sergipe (SE)
Prisões: 9 
Vítimas atendidas: 155
Medidas protetivas solicitadas: 16
Ações educativas (palestras e cam-
panhas): 2 
Mandados de busca e apreensão: 1
Menores apreendidos: 0

Rio Grande do Norte (RN)
Prisões: 1
Vítimas atendidas: 49
Medidas protetivas solicitadas: 2
Ações educativas (palestras e cam-
panhas): 0
Mandados de busca e apreensão: 0
Menores apreendidos: 0

Saiba mais

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública
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Em toda a região 
Nordeste, foram 
presas 335 
pessoas suspeitas 
de praticarem 
crimes contra 
crianças e 
adolescentes 

A Polícia Federal defla-
grou  ontem a Operação Dó-
los para combater crimes de 
abuso sexual infantil nas ci-
dades de Rifaina e Franca, 
no interior paulista.

O investigado foi pre-
so por aliciamento de me-
nores por meio da internet. 
Os crimes ocorreram entre 
2017 e 2019, quando o acu-
sado conheceu as vítimas, 
que tinham idade de 8 a 16, 
usando perfis falsos de re-
des sociais. Ele se passava 
por agente de modelos e pe-
dia das crianças fotos nuas e 
em cenas de sexo, em troca 
de uma promessa de traba-
lho com seus supostos ído-
los.

Em posse dos arquivos 
de imagens e vídeos envia-
dos pelas crianças, ele se 
aproveitava para coagi-las e 
forçá-las, sob ameaças de di-
vulgar o conteúdo na inter-
net ou enviar aos seus pais.

No total, a polícia iden-
tificou 11 perfis falsos e 24 
vítimas. O Juízo da 2ª Vara 

Criminal de Franca con-
cedeu medidas de busca e 
apreensão e prisão tempo-
rária.

O investigado responde-
rá pelos crimes de estupro 
virtual de vulnerável em 17 
ocasiões, divulgação de cena 
de estupro ou de cena de 

estupro de vulnerável em 
três ocasiões e produzir, di-
rigir cena de sexo explícito 
ou pornográfica envolven-
do criança ou adolescente 
em 12 ocasiões. 

As penas totais dos cri-
mes variam de 187 a 302 
anos de prisão.

Polícia Federal faz combate a crimes
de abuso sexual infantil no Sudeste
Agência Brasil

Ação denominada Operação Dólos identificou perfis falsos

A Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Paraí-
ba – Fapesq, em parceria com 
a Secretaria de Estado da Edu-
cação e da Ciência e Tecnolo-
gia – SEECT, lança edital para 
Concessão de Quotas de Bol-
sas de Mestrado e Doutorado 
de pós-graduação stricto sen-
su acadêmicos, e convida, a 
submeterem propostas, as ins-
tituições de ensino superior – 
IES e Instituições de Pesquisa - 
IP, com personalidade jurídica 
de direito público, localizadas 
no Estado da Paraíba. 

Serão investidos recursos 
na ordem de R$ 15.696.000,00, 
sendo R$ 5,4 milhões para bol-
sas de mestrado e R$ 10 mi-
lhões para concessão de bolsas 
de doutorado, oriundos do or-
çamento do Tesouro.

Estadual. 
O edital vai conceder quo-

tas de bolsas de mestrado e 
doutorado a programas de 
Pós-Graduação stricto sensu 
acadêmicos vinculados a Ins-
tituições de ensino superior – 
IES ou a Instituições de Pes-
quisa - IP, com personalidade 
jurídica de direito público, se-
diadas no estado da Paraíba. 

A intenção é Contribuir 
para o fortalecimento dos re-
feridos programas; Impulsio-
nar o intercâmbio acadêmico 
de orientadores e orientandos; 
Promover a realização de es-
tudos avançados das pesqui-
sas; Contribuir para a reno-
vação dos quadros docentes 
e discentes.

Serão concedidas até 150 
bolsas de mestrado acadêmi-

co e até 130 bolsas de doutora-
do acadêmico. O valor men-
sal da bolsa de mestrado é de 
R$ 1.500,00, com duração má-
xima de 24 meses, e a de dou-
torado, R$

2.200,00  mensais com du-
ração máxima de 36 meses. 

Em qualquer dessas mo-
dalidades, a concessão ao bol-
sista contemplado terá início 
a partir de sua primeira ma-
trícula no curso de pós-gra-
duação. 

Os proponentes terão de 
4 a 9 de agosto para faze-
rem o cadastramento no SIG-
FAPESQ. A submissão de pro-
postas deverá ocorrer de 10 a 
25 de agosto de 2022 (até 17h). 

O Resultado final será di-
vulgado até dia 15 de setem-
bro de 2022.

As propostas deverão ser 
apresentadas por meio de for-
mulário on-line disponível 
no SIGFAPESQ (https://sig-
fapesq.ledes.net/). 

Para realizar a submissão 
da proposta, o proponente de-
verá realizar o cadastro no sis-
tema SIGFAPESQ no ende-
reço https://sigfapesq.ledes.
net/. Para maior detalhamen-
to seguir o passo a passo no 
endereço:

https://fapesq.rpp.br/ma-
nual/manualparacadastro-
depesquisadornosigfapesq.
pdf/view.

Em caso de dúvida entrar 
em contato pelo email: progra-
mas-projetos@fapesq.rpp.br. 

O edital completo está 
disponível no portal www.
fapesq.rpp.br.

Divulgado edital para bolsas de pós-graduação
fapesq

A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem, o Projeto de 
Lei (PL) 252/2003 que trata de 
regras para realização de con-
cursos públicos em todas as 
etapas da seleção (autorização, 
planejamento, execução e ava-
liação). Pelo texto aprovado, es-
tados e municípios poderão de-
finir normas próprias. O texto 
segue agora para o Senado.

O projeto estabelece que os 
concursos públicos avaliem os 
candidatos por meio de pro-
vas objetivas ou dissertativas; 
provas orais que cubram con-
teúdos gerais ou específicos; 
pela elaboração de documen-
tos e simulação de tarefas pró-
prias do cargo. Também estão 
previstos na avaliação testes fí-

sicos compatíveis com as ativi-
dades habituais do cargo; ava-
liação psicológica, exame de 
higidez mental ou teste psico-
técnico, e provas de títulos clas-
sificatórias ou provas e análise 
de títulos, além da possibilida-
de de uma etapa de curso de 
formação.

O texto autoriza ainda a 
realização de provas a distân-
cia, de forma on-line ou por pla-
taforma eletrônica com acesso 
individual seguro. 

Nesses casos, as regras se-
rão definidas, de forma especí-
fica, por regulamento da admi-
nistração pública ou do órgão 
contratante, observados os pa-
drões legais de segurança da 
informação.

Câmara aprova projeto que 
cria regras para concursos

segue para o senado

Joana D’Arc é titular da delegacia de Crimes Contra a Infância

Foto: Ortilo Antônio

Foto: Divulgação/Polícia Federal
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João Pessoa, 437 anos. 
É tanto conteúdo que não cabe no anúncio!
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Neste 05 de agosto, sintonize a programaçãomusical de aniversário na rádio Tabajara e confira nosso caderno especial nesta edição.
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O mar do macaco, 
na praia de Inter-
mares, vai sediar 
nos próximos dias 

6 e 7 o Kite Long Festival 2022, 
evento que vai reunir diversas 
modalidades do surf. Além 
do kite, as disputas no down-
wind, no surf olímpico e no 
sup wave devem movimentar 
o litoral de Cabedelo, região 
metropolitana de João pes-
soa. pelo menos 80 atletas da 
paraíba e de estados vizinhos 
como rio Grande do Norte, 
pernambuco e Ceará devem 
participar das competições.

“Expectativa muito posi-

tiva porque a previsão apon-
ta bons ventos e boas ondas 
para a prática do kite e não 
deve chover durante o sába-
do e o domingo. Então nós 
teremos vento, onda e sol. A 
gente acredita que vai ser um 
show, literalmente falando, 
já que vai ter também a par-
te cultural no sábado, acre-
ditamos que será um show 
na praia”, destacou Alexan-
dre palitot, vice-presidente 
da Associação de Kite e Surf 
da paraíba. 

O veterando Wilson Ve-
loso Júnior, mais conhecido 
como ‘Bodete’, destacou a 
importância do festival para 
o kitesurf, que estreia como 
modalidade olímpica em pa-

ris 2024 fazendo parte das 
competições mistas de vela. 
“Esse evento ajuda muito 
o esporte. Não é fácil fazer 
eventos aqui na paraíba e 
são torneios assim que fa-
zem com que o esporte cres-
ça na nossa cidade”. O atleta 
que tem seis títulos brasilei-
ros, três mundiais e dois sul- 
americanos falou ainda so-
bre a expectativa em relação 
à prova de downwind, rega-
ta com kites de vários tama-
nhos e modelos onde profis-
sionais e amadores velejam 
a favor do vento. “Expecta-
tiva boa levando em consi-
deração que será um mo-
mento de confraternização 
também. O interessante é 

que eventos como esse aju-
dam os velejadores locais a 
evoluir no esporte”. 

A programação do Kite 
Long Festival 2022 tem início 
no sábado quando acontece 
o Downwind com percurso 
que vai da ponta do Seixas, 
com saída do restaurante do 
Lobo, e chegada em Interma-
res nas imediações do Bar do 
Surfista. Para garantir a se-
gurança náutica, a marinha 
do Brasil e o Corpo de Bom-
beiros acompanharão a rega-
ta que também contará com 
apoio da lancha Azulão da 
marina píer 34, que disponi-
bilizará um profissional es-
pecializado em salvatagem. 
A partir das 15h acontece 

a parte cultural do evento 
com shows do DJ Arthur Be-
nevides (Tuz1n) e ruanzin. 
Na sequência, Juan Ébano, 
Adriano Ismael, marco rosa 
e maycon farão um tributo ao 
rappa. A programação do 
sábado será encerrada com 
o som da banda Noiz.

“Vou participar e aprovei-
tar a atmosfera do evento, já 
que é um momento tão im-
portante para o esporte do 
nosso estado. Então é legal ter 
essa competição que é meio 
que uma festa também”, pon-
tuou phelipe rodrigues que 
também participa da dispu-
ta no downwind. O atleta 
que tem medalhas na nata-
ção em pequim (2008), Lon-

dres (2012), rio (2016) e Tó-
quio (2020), pratica kitesurf 
há cinco anos. “Aqui temos 
um espaço vasto tanto para o 
kite quanto para o windsurf. 
É uma festa onde a gente vai 
poder conhecer mais desses 
esportes e entrar um pouco 
mais nesse mundo”. 

No domingo seguem as 
disputas de kitesurf nas cate-
gorias kitewave, open, mas-
ter, kahuna e big air.  No lon-
gboard disputam os atletas 
das categorias open mista, 
iniciantes masculina e fe-
minina, além da competi-
ção no surf olímpico. Sorteio 
de prancha e outros brindes 
também estão inseridos na 
programação.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Kite Long 
em Cabedelo
Evento acontece no mar do macaco, amanhã e domingo, com 
a presença de atletas da Paraíba e de outros estados do Nordeste

n 

Phelipe 
Rodrigues, que 
tem medalhas 
na natação em 
Pequim (2008),  
Londres (2012), 
Rio (2016) e 
Tóquio (2020)

CSP quer reforçar equipe sub-20 para Copa São Paulo
PREPARAÇÃO

Em plena ressaca pela per-
da do título do Campeona-
to paraibano Sub-20 para o 
Botafogo, o CSp já começa o 
planejamento para a partici-
pação da equipe nas próxi-
mas competições e principal-
mente na Copa São paulo de 
Futebol Junior, o maior cam-
peonato de futebol de base da 
América Latina, disputado 
todos os anos no mês de janei-

ro. Como vice-campeão esta-
dual, o Tigre, ao lado do Bota-
fogo, campeão, serão os times 
que já estão garantidos como 
representantes do Estado.

Segundo o presidente Jo-
sivaldo Alves, o time vinha 
muito bem no paraibano Sub 
20, mas a vitória no primei-
ro jogo da final contra o Bo-
tafogo, de certa forma, subiu 
a cabeça dos atletas, que en-
traram na segunda partida 
com soberba e falta de foco. 
“Alguns atletas perderam 

um pouco o foco, com outros 
objetivos e na hora decisiva 
falhamos. mas vamos ago-
ra reforçar a equipe para as 
próximas competições. Ser-
viu de lição para a garotada 
e para nós também da comis-
são técnica”, disse o também 
treinador.

Em relação à Copa São 
paulo, Josivaldo confirmou 
que a equipe vai reforçada 
para fazer uma boa campa-
nha e acha que alguns jogado-
res poderão chamar a atenção 

dos empresários. “Claro que 
se não ganhamos o paraibano, 
para a Copa São paulo preci-
samos melhorar e por isso va-
mos nos reforçar. Em relação a 
negociação de jogadores, que é 
o principal objetivo nosso para 
revelar talentos, temos aí al-
guns garotos com condições 
de chamar a atenção na Copa 
São paulo. Não vou citar no-
mes agora, mas acho que te-
mos alguns garotos de muito 
talento que podem surpreen-
der lá”, afirmou.

Foto: CSP

Equipe se prepara para participar da Copa São Paulo Júnior
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Daniel Alves, no México, Luis Suárez, de volta ao Uruguai, e Gareth Bale devem ser convocados para última copa 

Craques fora dos principais palcos
Buscando vitrine

Eles são jogadores famo-
sos, devem disputar a Copa 
do Mundo no Catar, mas nes-
te meio de ano trocaram de 
equipe e se transferiram para 
uma liga fora dos principais 
palcos do futebol. Daniel Al-
ves, no México, Luis Suárez, 
de volta ao Uruguai, e Ga-
reth Bale, nos Estados Unidos, 
buscaram vitrines alternati-
vas para se manter em alta 
antes do Mundial, que pode 
ser o último do trio veterano, 
todos com mais de 30 anos.

Dos três, apenas o brasi-
leiro precisa mostrar serviço 
para se garantir na Copa, pois 
tanto Suárez quanto Bale são 
dois dos principais jogadores 
de suas respectivas seleções, 
o Uruguai e o País de Gales. 
O técnico Tite já havia avisado 
o lateral brasileiro de 39 anos 
que ele precisava estar na ati-
va para ser incluído entre os 
26 convocados.

Após um período de pou-
co mais de seis meses no 
Barcelona, Daniel Alves se 
viu com poucas opções in-
teressantes no mercado. O 
Athletico-PR foi um dos pre-
tendentes e voltar ao futebol 
brasileiro poderia ser uma 
oportunidade interessan-
te, mas o jogador optou pelo 
Pumas, do México. Em sua 
estreia, contribuiu com uma 
assistência para gol. “Muito 
obrigado a todos pela recep-
ção, pelo carinho e pelo res-
peito. O primeiro dia nunca 
é esquecido. Continuaremos 
trabalhando duro”, escre-
veu o jogador, em suas re-
des sociais.

Pesa a favor do atleta a 
larga experiência e o currí-
culo vitorioso, além da falta 
de grandes opções no setor 
da Seleção Brasileira. Para as 
duas vagas de lateral direito 
na Copa do Catar, Danilo, da 
Juventus, já assegurou a sua. 
Ele fez 26 das 48 partidas do 
Brasil no atual ciclo para o 
Mundial e deve ser o titular.

O principal concorrente de 
Daniel Alves hoje é Emerson 

Royal, do Tottenham. O joga-
dor de 23 anos atuou em sete 
partidas pela seleção, mas jus-
tamente na última delas, no 
empate em 2 a 2 com o Equa-
dor, em Quito, foi expulso 
precocemente e prejudicou 
suas chances com a comissão 
técnica. Enquanto Royal dis-
putará o Campeonato Inglês 
e a Liga dos Campeões da 
Europa, duas das principais 
competições do continente, 
Daniel Alves estará em uma 
liga pouco assistida no Brasil 

e de menor apelo. O contra-
to com o Pumas é válido por 
uma temporada.

Na última Copa do Mun-
do, em 2018, a seleção contou 
com Renato Augusto, que à 
época atuava no chinês Bei-
jing Sinobo Guoan. Quatro 
anos antes, o goleiro Julio Ce-
sar vestia a camisa do Toron-
to quando foi chamado para 
defender o Brasil. O fenôme-
no não é tão novo na seleção, 
portanto. Convocados para a 
Copa do Mundo de 1998, a du-

pla de volantes formada por 
Dunga e César Sampaio, este 
hoje auxiliar de Tite, atuava 
no futebol japonês.

O Uruguai passou sema-
nas acompanhando o noti-
ciário para saber se o grande 
ídolo da seleção Luis Suárez 
retornaria ao futebol do país. 
Parecia um sonho. Maior ar-
tilheiro da seleção uruguaia, 
Suárez havia vestido a cami-
sa do Atlético de Madrid na 
última temporada e, com o 
fim do contrato, estava livre 
no mercado e com várias op-
ções de destino mais vantajo-
sas financeiramente.

Mas as propostas euro-
peias não o atraíram. Suárez 
chegou a negociar com o Ri-
ver Plate, mas com a elimina-
ção precoce dos argentinos 
da Copa Libertadores, o Na-
cional bateu à porta. Dezes-
seis anos depois, o ídolo vol-
tava para casa.

“Em nenhum lugar eu se-
ria tão feliz quanto sou aqui. 
Tenho três maravilhosos fi-
lhos, e o sonho deles era me 
ver jogar no Nacional”, reve-
lou o camisa 9. “Eu vim para 
cá porque quero ganhar. Es-
tou em um time grande e sei 
que podemos ganhar os títu-
los que vamos disputar. Ago-
ra temos de nos preparar, jo-
gar futebol e nos divertir. 
Houve ofertas impressionan-
tes, mas iria para a Turquia ou 
não sei para onde me prepa-
rar para a Copa do Mundo, 
mas e a minha família? Te-
nho certeza de que fiz a esco-
lha certa”, disse.

Amor ao clube do coração 
à parte, o futebol uruguaio 
está muito distante do nível 
que será visto na Copa do 
Mundo. Mesmo sempre reve-
lando grandes jogadores, eles 
saem do país cada vez mais 
cedo, inclusive para o Brasil. 
Será um desafio grande para 
Suárez chegar em alta para o 
Mundial. Nada que um joga-
dor de talento e experiência 
não possa se ajustar. O Nacio-
nal lidera o Campeonato Uru-
guaio e tem Liverpool na vi-
ce-liderança, com apenas um 
ponto de diferença na tabela.

Pedro Ramos 
Agência Estado

M inha última lembrança familiar 
remete a uma gaiola apertada. 
Entre balanços e solavancos, o 

nervosismo dos outros pássaros assustava 
um pouco. Eram tantos! Meus pais, apesar 
da tensão, tentavam me tranquilizar. E só 
de estar perto deles meu mundo parecia 
ser melhor. Quanta saudade! 

Nasci ali, naquela gaiola, e pouco me 
lembro desse tempo. Só que o espaço 
entre os vizinhos não era assim, tão curto, 
como nesses dias da minha separação. 
Os donos das gaiolas nos levavam para o 
que eles chamavam de feira. Por isso tão 
apertado. Todas as nossas ‘casas’, todos 
os vizinhos, amigos do meu pai e da minha 
mãe que viviam em uma sala, naquele 
dia teriam que caber em um carro. Todos 
assim, empilhados como caixotes. O sonho 
coletivo era virar pássaro de competição. 
Para quem nasce ave de gaiola, competir 
no canto era almejar um esporte.

Assim como eu, meus pais também eram 
nascidos em gaiolas, e dos meus avós eu 
não sei nem história. A vida parecia ser 
boa, ou pelo menos ele me dizia que sim, 
e nunca os dois almejaram a liberdade. O 
amor bastava. 

Então, apesar de meus primeiros dias 
prisioneiro, posso dizer que cresci em 
ambiente amoroso. Que bom, ao menos 
isso. 

No dia da viagem de carro, lembro 
também que os donos pareciam estar 
nervosos, tanto quanto nós. No meio 
do caminho e daquele balançado todo 
ouvimos sirenes, gritaria, uma freada 
brusca e, pum! Nosso mundo girou. Mas 
girou mesmo, três ou quatro vezes, se bem 
me lembro. 

Tinha pena de passarinho pra tudo 
quanto era lado. A porta da nossa gaiola 
estava entreaberta. A do carro também. 
Curioso como sempre, me espremi para 
passar e conferir o que havia acontecido. 
Minha mãe dizia que eu não fosse: 

— Espera aqui, Amarelinho. Vai ficar 
tudo bem. 

— Eu vou, mas volto — respondi. 

Não deu tempo. 

Assim que saí do carro vi o tamanho 
da confusão. Três homens vestidos de 
verde seguravam os dois donos das 
gaiolas, aqueles que nos cediam espaço 
de moradia e nos davam comida. Não 
entendia o que estava acontecendo. Tentei 
voltar e um deles já estava com a gaiola 
dos meus pais nas mãos, levando-os para 
o carro preto. 

— Vá, filho, e lembre-se de ser bom, 
acima de todas as coisas. A honestidade 
virá junto com a bondade. E minha 
mãe, que sempre emendava mais 
recomendações, dizia: — Além de bom, 
é preciso ter cuidado. O mundo não é 
fácil para quem é canário. Seja prudente, 
paciente e perseverante! 

Enquanto ouvia os conselhos de minha 
mãe, senti o zumbido da rede do homem de 
verde passando pertinho. Tão perto que me 
fez rodopiar; tão alto que me deixou meio 
zonzo. Se foram meus reflexos ou a mira 
ruim daquele homem, certo é que escapei 
por pouco. Meu pai, de novo, e pela última 
vez, gritou: — Vai! 

E fui. 

Do sonho perdido de ser um cantor 
competidor, agora meu esporte é voo livre.

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com

Voo livre

Colunista colaborador

Maior artilheiro do País 
de Gales, Gareth Bale já le-
vou a seleção a disputar uma 
Eurocopa e, neste ano, colo-
cou o seu país em uma Copa 
do Mundo, o que não acon-
tecia desde 1958. Ídolo local, 
Bale também está a apenas 
quatro jogos de ser o atleta 
que mais vezes vestiu a ca-
misa da seleção.

Sendo a principal refe-
rência do time, dificilmen-
te a liga que o jogador fosse 
escolher atuar no restante do 
ano faria diferença quanto 
à definição da sua vaga no 
Mundial do Catar. Embora 
o torneio dos Estados Uni-
dos esteja se desgarrando 
da visão de um campeona-
to de “aposentados”, as che-
gadas de Bale, de 33 anos, e 
do italiano Giorgio Chielli-
ni, de 37, ao Los Angeles FC 
ajudam a reforçar o estereó-
tipo. A equipe california-
na, que também conta com 
o brasileiro Douglas Costa, 
lidera a Conferência Oes-
te, com 48 pontos, quatro a 
mais que o Austin.

“Eu acho que é uma liga 
em crescimento e foi uma 

oportunidade empolgante 
que senti que era correta para 
mim e para minha família. 
Quero vir aqui, quero jogar, 
quero deixar minha marca e 
fazer o melhor possível para 
ajudar o LAFC a conquistar 
um troféu”, afirmou Bale.

Nas últimas tempora-
das, a Major League Soccer 
(MLS) passou a investir bas-
tante dentro e fora de cam-
po para elevar o nível do fu-

tebol local. Cada vez mais, 
as equipes têm apostado em 
jovens atletas sul-america-
nos, preparando-os para o 
futebol europeu. Ao mesmo 
tempo, promessas america-
nas têm recebido oportuni-
dades em grandes equipes 
europeias. Nesta semana, o 
Chelsea contratou o goleiro 
Gabriel Slonina, de 18 anos, 
do Chicago Fire. O nível da 
liga dos Estados Unidos evo-

luiu e pretende crescer ainda 
mais. O país vai ser, ao lado 
dos vizinhos Canadá e Mé-
xico, uma das sedes da Copa 
do Mundo de 2026.

Como Bale fez pouquíssi-
mas partidas pelo Real Ma-
drid na última temporada, a 
esperança é que no Los An-
geles FC ganhe ritmo de jogo 
para se estar mais bem pre-
parado para a disputa do 
Mundial do Catar.

Bale troca Real Madrid pelo Los Angeles

Gareth Bale se transferiu para os Estados Unidos e está jogando nos Los Angeles FC

Luis Suárez voltou a jogar pelo Nacional do Uruguai

Daniel Alves teve o São Paulo como último clube no Brasil

Foto: Estadão

Foto: Estadão

Foto: Estadão
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Medalha de ouro nos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, 
Isaquias Queiroz está mui-
to próximo de realizar mais 
um grande feito na carrei-
ra. O brasileiro avançou sem 
sustos para a final do C1 500 
no Mundial de Canoagem 
de Velocidade que está sen-
do disputado em Halifax, no 
Canadá, e buscará o tetracam-
peonato neste sábado (6).

Isaquias ganhou sua ba-
teria na quarta-feira (3) com 
enorme superioridade. O 
brasileiro cravou 1min52s70, 
quase três segundos na fren-
te do segundo colocado, o ita-
liano Carlo Tacchini, que fez 
1min55s52, para confirmar o 
favoritismo e se garantir na 

decisão. Chegará descansa-
do, sem necessidade de dis-
putar a semifinal.

O brasileiro queimou a lar-
gada em sua bateria. Fosse no 
atletismo, estaria eliminado. 
Mas na canoagem não há des-
classificação por partir antes 
do tempo. E ele mostrou

sua força e concentração 
para não dar chance à concor-
rência em nova largada.

“A gente chegou aqui ana-
lisando a questão do vento, a 
primeira largada eu queimei, 
dai dei uma ‘seguradinha’ na 
saída. Saí mais atrás, mas no fi-
nal eu dei um gás. Agora é des-
cansar e pensar nas próximas 
provas”, afirmou Isaquias.

Com 13 medalhas con-
quistadas em Mundiais, Isa-
quias também disputará o 

C1 1000 no Canadá e não es-
conde a confiança por subir 
mais uma vez ao pódio. Ele 
jamais deixou de ganhar ao 
menos um bronze na histó-
ria da competição.

Os outros representan-
tes brasileiros no Mundial 
de Halifax também fizeram 
bonito na quarta-feira. A du-
pla formada por Erlon Silva 
e Filipe Vieira cruzou na se-
gunda posição no C2 500 e se 
classificou para a semifinal - 
somente o primeiro lugar vai 
direto à final. Eles também 
estarão no C2 1000.

“Foi uma prova muito boa, 
a gente fez um sprint final 
muito bom. Vimos que exis-
te uma possibilidade de es-
tarmos em uma final, o bar-
co está bem, agora vamos ver 

os tempos nas outras elimina-
tórias para a gente analisar a 
nossa posição”, explicou Er-
lon. “É a primeira vez que a 
gente compete, fomos fortes, 
tivemos uma pequena dificul-
dade no início, mas dá para 
perceber que temos bastante 
nível para chegar em uma fi-
nal”, completou Filipe.

Paracanoagem
O Brasil também se des-

tacou no Canadá na paraca-
noagem. Mari Santilli avan-
çou direto para a final do 
VL3 200 ao conquistar o se-
gundo lugar da bateria com 
1min06s62. “Deu boa na ca-
noa, vamos brigar por me-
dalha, espero que a torcida 
continue e vamos em fren-
te”, festejou.

Agência Estado

Mais um jogador expe-
riente se despede do Flu-
minense no meio da tem-
porada para buscar novos 
ares na carreira. Depois de 
o goleiro Muriel trocar o Rio 
pelo Limassol, do Chipre, 
agora quem deixa o clube 
das Laranjeiras é o zaguei-

ro Luccas Claro, a caminho 
do futebol turco.

O defensor de 30 anos foi 
muito bem no clube em 2020 e 
21, mas atualmente estava na 
reserva com o técnico Fernan-
do Diniz - perdeu a vaga para 
Manoel, que vem formando 
a dupla com Nino. Querendo 
atuar com mais frequência, 
Luccas Claro pediu para que 
o contrato até dezembro fosse 

encerrado antes e o clube acei-
tou prontamente.

“O zagueiro Luccas Claro, 
que tinha vínculo com o Flu-
minense até o fim de 2022, so-
licitou nesta quarta-feira a res-
cisão do contrato para firmar 
novo compromisso com um 
clube turco. O clube receberá 
uma compensação financeira 
pela saída do atleta”, anunciou 
o Fluminense.

Luccas Claro já podia as-
sinar um novo vínculo com 
qualquer clube e, mesmo as-
sim, um acordo foi costurado 
no qual o Fluminense não o 
perderá de graça. O time tur-
co, não revelado pelos cario-
cas, pagará para ter o defen-
sor já no começo da temporada 
europeia.

O zagueiro jogou contra o 
Santos na segunda-feira (1º) a 
sua última partida e já se des-
pediu dos companheiros no 
CT Carlos Castilho “Todo o 
nosso carinho e gratidão ao 
zagueiro que honrou e lutou 
por nossas cores ao longo dos 
118 jogos em que atuou pelo 
clube. Entre tantos momen-
tos especiais, foram gols em 
clássicos, conquistas e grande 
identificação com o Flu. Valeu 
demais, Guerreiro!”, se despe-
diu o Fluminense.

Foto: Estadão

Isaquias ganhou sua bateria com enorme superioridade: ele cravou 1min52s70, quase três segundos à frente do segundo colocado

Brasileiro vai buscar o tetracampeonato após avançar para a final do C1 500

Isaquias disputa Mundial 
de Canoagem no Canadá

favoritismo

Luccas Claro acerta com clube da Turquia 
e rescinde contrato com o Fluminense

de saída

Leonardo Sguacabia 
Agência Estado

Turquia
Zagueiro se despediu 
dos companheiros e 
comunicou a sua ida 
para uma equipe do 

futebol turco

Zagueiro tricolor disputou sua última partida pela equipe carioca, contra o Santos, no Morumbi

Foto: Fluminense

Curtas
CBV tira Funvic Natal da 
Superliga 2022/2023

O time Funvic Natal está fora da próxima 
Superliga masculina de Vôlei. Segundo a Con-
federação Brasileira de Vôlei (CBV), a equipe 
natalense não cumpriu os requisitos documen-
tais no momento da inscrição na competição. 
Como não arcaram com os critérios estabeleci-
dos pelo Fair Play, a inscrição do time não foi 
aceita.

De acordo com o site Web Vôlei, alguns 
ex-integrantes da comissão técnica e até 
jogadores não assinaram o documento obri-
gatório que atesta todos os pagamentos feitos. 
A equipe natalense foi a única, das 24 inscri-
tas, que não teve sua inscrição deferida. Para 
substituir o Vôlei Funvic Natal, será seguida a 
ordem de convites prevista no regulamento da 
competição, começando pelo terceiro colocado 
da Superliga B 2021/2022.

mateus Vital e Luan podem 
deixar o Corinthians

Mateus Vital e Luan estão em fase de defi-
nição junto ao Corinthians que trabalha para 
definir a situação dos atletas. Ambos não 
fazem parte dos planos para esta temporada. 
O São Paulo mira Vital e Luan está a caminho 
do Santos.

As diretorias do Peixe e do Timão estão con-
versando para definir a transferência de Luan. 
A oficialização do negócio está programada 
para acontecer.

O Corinthians pagará integralmente os 
salários do jogador ao Santos. Nesse primeiro 
momento, o único interesse corintiano é ver o 
meia-atacante jogar para, talvez, gerar o inte-
resse de algum clube no Brasil ou exterior no 
fim do ano e render algo financeiramente.

Há cinco anos Luan era campeão da Liber-
tadores pelo Grêmio e eleito o melhor jogador 
de futebol da América do Sul.

Atletas de Inter e Botafogo 
podem ser punidos

O meio campista Lucas Piazon, do Botafogo, 
e David, do Internacional, foram denunciados 
pela procuradoria do Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD). Os dois se envolveram 
na confusão após a vitória do alvinegro cario-
ca sobre o Inter no Beira-Rio. Pelos artigos que 
foram denunciados o jogador alvinegro pode 
pegar até seis jogos de suspensão, enquanto o 
colorado, até 12. 

No jogo ocorrido no dia 19 do mês passa-
do, pela 13ª rodada do Brasileirão, o Botafogo 
venceu por 3 a 2, numa partida marcada por 
confusões, que começaram a partir das expul-
sões do zagueiro Philipe Sampaio e o técnico 
Luís Castro, que aconteceu logo aos dois minu-
tos. O Inter abriu 2 a 0, mas o glorioso carioca 
virou o placar para 3 a 2. A arbitragem esteve 
a cargo de Sávio Pereira Sampaio, que citou 
toda a confusão na súmula.

Kits para maratona são 
entregues pela Sejer-PB

A Secretaria municipal da Juventude, Es-
porte e Recreação (Sejer-JP) está realizando, 
no auditório do Centro Universitário Uniesp, no 
Km 14 da BR-230, a retirada do kit para a 2a 
maratona Internacional de João Pessoa, que 
acontece neste domingo (8). A retirada, inicia-
da ontem, acontece  das 10h às 19h. Amanhã 
será das 9h às 14h. O participante precisa le-
var obrigatoriamente dois quilos de alimentos 
não perecíveis, além de documento com foto. A 
prova, que acontece no próximo domingo, 7, é 
organizada pela Prefeitura da capital, através 
da Secretaria de Juventude, Esporte e Recrea-
ção (Sejer).

Atletas retiraram os kits para participarem da maratona

Foto: Roberto Guedes
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Pernambucana condecorada pelo Ministério da Cultura, ela viveu quase a vida inteira na PB e morreu aos 93 anos

Cinco anos de silêncio na loca de Zabé
ARTE POPULAR

A pifeira pernambucana Isabel 
Marques da Silva, mais conhecida 
como Zabé da Loca, nasceu em Buíque, 
no Agreste, a 12 de janeiro de 1924, e 
há cinco anos morria aos 93 anos, em 
Monteiro, no Cariri paraibano, no dia 
5 de agosto de 2017. Seu apelido surgiu 
por ter vivido por mais de 25 anos em 
uma loca (ou gruta) fechada por duas 
paredes de taipa em um sítio nas pro-
ximidades da cidade de Monteiro.

Ela teve uma infância difícil. Dos 
seus quinze irmãos, oito morreram de 
fome, doença e sede. Foi assim que ela e 
o que restou da família migrou do inte-
rior pernambucano para a Paraíba ain-
da menina. Aprendeu a tocar o pífano 
com o irmão Aristides (do qual, já adul-
ta nunca mais soube de seu paradeiro).

Teve uma vida ainda sofrida, mar-
cada por muito trabalho no cabo da en-
xada. Casou-se com Delmiro, de quem 
mais tarde ficou viúva e com ele teve 
dois filhos. Com grande dificuldade 
financeira, viu a casa em que vivia se 
desmoronar e Zabé e a família foram 
viver sob duas pedras na Serra do Tun-
gão, onde permaneceram vinte e cinco 
anos. Em 2003 passou a morar no As-
sentamento Santa Catarina, também 
em Monteiro.

Em 1997 foi descoberta pela Agência 
Ensaio, de João Pessoa, gravou o disco 
‘Da Idade da Pedra’ e começou a fazer 
shows fora do contexto rural. Zabé, em 
2003, aos 79 anos de idade, também vi-
rou conhecida do programa ‘Bibliote-
ca Rurais Arca das Letras’, do Minis-
tério de Desenvolvimento Agrário, de 
implantação e incentivo à leitura no 

campo, identificando as potencialida-
des culturais das comunidades rurais.

No mesmo ano, ela gravou seu se-
gundo CD, ‘Canto do Semiárido’, com 
composições próprias, como ‘Balão’, 
‘Araçá cadê mamãe’ e ‘Fulô de ma-
moeiro’, além de uma versão de ‘Asa 
Branca’, de Luiz Gonzaga e Humber-
to Teixeira.

Apresentou-se em 2004 no Fórum 
Cultural Mundial, ao lado de Her-
meto Pascoal. Em 2007, gravou o CD 
‘Bom Todo’, pelo selo Crioula Records, 
com a direção artística de Carlos Mal-
ta, lançado no ano seguinte no Sesc 
Pompeia, em São Paulo. Ainda em 
2008, foi condecorada com a Ordem 
do Mérito Cultural do Ministério da 
Cultura. Também foi eleita ‘Revela-
ção da Música Brasileira’, no Prêmio 
da Música Brasileira. Naquele amanhecer de maio (ou 

era abril?) de 1646, vinte e sete 
embarcações conduzindo 400 

holandeses famintos chegaram à povoação 
de Tejucopapo – Goiana, em Pernambuco. 
Objetivo: “Abastecer-se de mandioca, 
verduras, hortaliças e frutas. Sabiam 
que o povoado era um verdadeiro celeiro 
de alimentos frescos” (Cláudio Bezerra: 
Tejucopapo, 2004).

O Recife holandês nessa época vivia uma 
escassez de víveres. Segundo o insuspeito 
cronista alemão Joan Nieuhof, “comia-se 
ratos, gatos e cães” (citado em ‘Memorável 
viagem marítima e terrestre ao Brasil’).

A defesa do povoado reagiu ao ataque 
dos flamengos famintos. Mas pouca gente 
sabe que foram as mulheres – as guerreiras 
de Tejucopapo – que, praticamente, 
expulsaram as tropas holandesas.

Muitas e muitas mulheres morreram em 
combate, as que sobreviveram lutaram até 
a vitória. Usaram água quente com pimenta 
e tacapes contra os inimigos. Entre elas 
estava Clara Camarão – mulher de Felipe 
Camarão.

Hein, Rosane Lacet, que mulheres!!!... 
Lacet sabe tudo sobre a Batalha 
de Tejucopapo. É pernambucana e 
pesquisadora, do Grupo de Pesquisa em 
História do Brasil Holandês.

O frade-cronista Frei Manuel dos Óculos 
(Frei Calado) em ‘O valoroso Lucideno e o 
triunfo da liberdade’ (volume 1) relata com 
riqueza de detalhes o assalto das tropas da 
WIC a Tejucopapo.

Esse episódio em que mulheres de um 
povoado pernambucano combateram 
heroicamente os invasores estrangeiros 
deveria ser explorado pelos movimentos 
feministas do Brasil. Não acha, Jéssica 
Queiroz? Hein, Ana Adelaide!

A título de curiosidade: o nosso 
imperador Dom Pedro II, quando esteve em 
Pernambuco, em 1859, fez questão de visitar 
aquele lugar de memória.

Confesso, leitor, quando deixei o Brasil, 
no tempo do “ame-o ou deixe-o”, nada sabia 
da insurreição de Tejucopapo. Até que, por 
uma feliz coincidência, encontrei a jornalista 
e romancista pernambucana Marilene 
Felinto em Berlim. Estava na casa do então 
embaixador do Brasil na Alemanha, Sérgio 
Paulo Rouanet, participando de um jantar.

Naquela ocasião, então, ela me 
contou tudo que sabia sobre o levante de 
Tejucopapo. Eu, naturalmente, como filho 
adotivo de Pernambuco, fiquei deveras 
curioso, para saber mais ainda sobre 
aquela revolta. Antes de terminar o jantar, 
para surpresa minha, Marilene Felinto 
me revelou que acabara de publicar um 
romance sobre as mulheres de Tejucopapo.

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Luta, vida & morte 
das mulheres 
de Tejucopapo

Carlos Azevêdo é sociólogo, antropólogo e 
membro do Instituto Histórico e Geográfico da 

Paraíba (IHGP); também integra o Grupo de 
Pesquisa em História do Brasil-Holandês

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Obituário

Aforismo
“Viver é muito perigoso... 

Porque aprender a viver 

é que é o viver mesmo... 

Travessia perigosa, 

mas é a da vida.”
Guimarães Rosa
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Fernanda Factori Viel
28/7/2022 – Aos 48 anos, em 
São Paulo (SP), de causa não 
informada. Cronista esportiva 
que, no o final dos anos de 1990, 
ficou conhecida por manter a 
coluna ‘Mary Chute’, no jornal 
diário Lance!, onde criou um personagem que 
comentava bastidores e “fofocas” envolvendo 
jogadores de futebol.Filha do ex-jogador 
Mexicano, do Palmeiras e Taubaté, ela nasceu na 
capital paulista, em 17 de dezembro de 1973.

Foto: Futebol do Interior

Ana Paula Rodrigues 
Firmino Lopes
3/8/2022 – Aos 40 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de latrocínio. 
Foi morta a tiros por assaltantes no 
Bairro João Paulo II, quando voltava 
do trabalho.

Foto: Arquivo Pessoal

Ayman al-Zawahiri
30/7/2022 – Aos 71 anos, em Cabul, 
no Afeganistão, assassinado. 
Líder do grupo fundamentalista 
islâmico Al-Qaeda. Foi morto pelo 
governo dos Estados Unidos em 
uma operação conduzida em um 
ataque a drone. Ele chefiava a organização desde 
o também assassinato de Osama bin Laden, em 
maio de 2011. Foi um dos principais arquitetos dos 
atentados de 11 de setembro de 2001. Nasceu em 
Gizé, no Egito.

Foto: Poder 360º

Mortes na História
1895 — Friedrich Engels, filósofo alemão
1955 — Carmen Miranda, 
atriz e cantora luso-brasileira
1984 — Richard Burton, ator britânico
1991 — Soichiro Honda, 
engenheiro e industrial japonês
2003 — Otacílio Batista Patriota, 
cantador, violeiro e repentista (PB)
2016 — Vander Lee, 
cantor e compositor brasileiro
2017 — Zabé da Loca (Isabel Marques da Silva),
agricultora, pifeira e artista popular (PB)
2019 — Antônio Soares Calçada, 
dirigente esportivo brasileiro
2021 – Lula (Luís Marques), 
jogador de futebol (PB)

OleksiyVadatursky
30/7/2022 – Aos 74 anos, em 
Mykolaiv, na Ucrânia. Ucraniano era 
proprietário de uma das maiores 
empresas de comércio de cereais 
do país e morreu após um ataque 
russo. A mansão do milionário 
foi atingida por morteiros, matando o oligarca e 
sua esposa, Raisa Mykhailivna. Era fundador e 
controlador da Nibulon, gigante do setor agrícola 
ucraniano especializada na produção e exportação 
de trigo, cevada e milho que também controla 
navios e estaleiros próprios.

Foto: G1

Jorge Manuel dos Santos (Sukissa)
31/7/2022 – Aos 61 anos, de parada 
cardíaca. General comandante 
da Marinha de Guerra de Angola. 
Nasceu em Lunda Norte, em 9 de 
junho de 1961.

Foto: Correio kianda

João Paulo Diniz
31/7/2022 – Aos 58 anos, em Paraty 
(RJ), após um infarto. Empresário 
era filho do também empresário 
Abílio Diniz, fundador do grupo 
Pão de Açúcar. Em 2001, ele havia 
sobrevivido a uma queda de 
helicóptero que levou à morte da modelo Fernanda 
Vogel. Ele mantinha uma empresa de investimentos 
nos setores de academias, restaurantes, tecnologia, 
imobiliário e de mobilidade.

Foto: Facebook

Fidel Ramos
31/7/2022 – Aos 94 anos, de causa 
não divulgada. Ex-presidente das 
Filipinas que governou o país do 
sudeste asiático entre 1992 e 1998. 
Foi combatente durante as guerras 
na Coréia e no Vietnã.

Foto: Romeo Ranoco

João Messias da Costa
(Messias Porteira)
31/7/2022 – Aos 34 anos, em Matão 
(SP), vítima de homicídio. Vereador 
do PSD no município de Jaicós (PI). 
Morreu após ser esfaqueado no 
pescoço durante uma briga na rua.

Foto: Cidade Verde

Sérgio Murillo
1º/8/2022 – Aos 47 anos, de 
parada cardíaca após um ataque 
de síndrome do pânico. Cantor, 
compositor, guitarrista e fundador 
da banda de rock cearense 
OldLamp. Também era ator, 
capoeirista, arte-educador e professor de inglês.

Foto: Natasha Esteves
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João Pessoa, 
437 ANOS

João Pessoa, a terceira capital mais antiga 
do Brasil, rejuvenesce com o passar do tem-
po. Hoje, ao comemorar 437 anos, está mais 
bonita, atraente e desenvolvida, sem perder 
aquele jeito de cidade de interior que tanto 
encanta os visitantes.

Para comemorar a data, o Jornal A União 
dedica este caderno especial em que conta a 

história da cidade “onde o sol nasce primei-
ro”, as transformações e evoluções pelas quais 
passou ao longo dos anos. 

Seu desenvolvimento foi lento. A capital 
paraibana foi fundada em 5 de agosto de 1585 
pelos colonizadores portugueses. Sua forma-
ção social e cultural recebeu influências indí-
genas, africanas e europeias. 

Já teve vários nomes. O primeiro foi Fili-
peia. Depois, Filipeia de Nossa Senhora das 
Neves, Frederica e Parahyba. A partir da Lei 
Estadual n.º 700, de 4 de setembro de 1930, o 
município de Paraíba passou a denominar-
se João Pessoa, em homenagem ao ex-gover-
nador da Paraíba. Jampa, para os íntimos e 
apaixonados.

Um lugar ao sol para viver e sonhar

Fo
to

: M
ar

co
s 

Ru
ss

o



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 5 de agosto de 2022      26/27Especial - 5 de Agosto
EDIÇÃO: Gisa Veiga
EDITORAÇÃO: Paulo Sergio

Fundada há 437 anos, a cidade 
de João Pessoa é considerada a quar-
ta mais antiga do Brasil, com sua 
construção precedida apenas por 
Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Em todo esse tempo de existência, a 
capital paraibana pode ser reconhe-
cida por vários títulos, como “Porta 
do Sol”, por receber o “primeiro sol” 
no ponto mais oriental das Améri-
cas, “cidade criativa” pela Unesco, 
considerando seu artesanato e cul-
tura popular, dentre outros nomes. 
Mas, sua verdadeira importância se 
constrói no dia a dia, quando se põe 
como uma “mãe acolhedora” para 
aqueles que a escolhem.

Para quem vem de outros esta-
dos e cidades do interior, incluindo 
as capitais vizinhas, como Recife 
e Natal, por exemplo, João Pessoa 
demonstra uma calmaria quase 
que interiorana, com um jeito até 
mesmo pacato, mas sem perder o 
seu ar e experiências cosmopolitas. 
Muitos consideram a capital da Pa-
raíba como “um interior com cara 
de cidade grande” e essa é só uma 
das formas que seus moradores, 
principalmente os que vêm de fora, 
encontram para elogiá-la.

A fama de acolhedora se estende 
para todo mundo. Seja quem vem 
só visitar, seja quem veio de outro 
município da própria Paraíba ou 
de quem chega aqui vindo de outro 
estado. Também aqueles que saíram, 
mas voltaram em algum momento, 
ou mesmo quem nunca saiu. Não há 
quem não se sinta acolhido por João 
Pessoa, pelos seus lugares, pela sua 
vivência ou pelos indivíduos que a 
cidade põe em seu caminho.

O primeiro encontro de Letycia 
Pessoa com João Pessoa aconteceu 
uma única vez antes de fazer as ma-
las e vir morar na capital paraibana. 
Ela, que é natural de Recife, sentiu 
um encantamento logo de cara com 
as terras pessoenses e, então, só 
depois decidiu estudar Direito na 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). “Foi aquela coisa de amor à 
primeira vista. Fui passeando pelas 
ruas da cidade e observava tudo 
nos mínimos detalhes, isso ia me 
fazendo ficar mais apaixonada ain-
da. Quando subi a ladeira do Cabo 
Branco e vi a praia, a cidade inteira 
naquele cartão postal, tive certeza 
que era ali que eu queria morar e foi 
bem antes de decidir fazer faculda-
de”, afirmou.

A advogada está aqui há seis 
anos, mas sente que ainda tem mui-
ta coisa para viver na cidade, pois 
sempre esteve muito focada nos 
estudos. “Isso não estava errado, 
mas eu queria ter aproveitado mais 
a cidade, que é o que eu faço hoje. 
Depois de me formar, consegui me 
tranquilizar um pouquinho em re-
lação a isso e tenho curtido mais as 
coisas que a cidade tem para ofere-
cer. Me arrependo de não ter come-
çado antes”, destacou Letycia.

Segundo ela, a mudança valeu 
muito a pena e a adaptação foi mais 
fácil do que poderia imaginar. Ao 
chegar na cidade, apenas com 18 
anos, Letycia tinha receios e ner-
vosismos por estar em um lugar 
totalmente novo sozinha, mas João 
Pessoa tratou de acolhê-la, assim 
como fez e faz com tantos outros. 
“Eu me senti acolhida pela cidade. 
As próprias pessoas, elas são edu-
cadas e é tranquilo andar na rua. 
O trânsito também é totalmente 
diferente do que eu conhecia lá em 
Recife e é como se a própria cidade 
transmitisse esse acolhimento”, co-
mentou. As dificuldades surgiam, é 
claro, como em qualquer situação de 

Jeito interiorano com estrutura de cidade grande atrai novos moradores
TERRA BOA DE vivER

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com

Com comodidade e facilidades de uma cidade bem estruturada, João Pessoa une essas características às suas belezas naturais, como as atraentes praias urbanas. Também tem muita história preservada, o que encanta os moradores e os turistas. O Centro Histórico é sempre parada obrigatória para visitantes

adaptação em algo ou algum lugar 
novo, mas a própria cidade deixava 
tudo mais simples.

A questão do trânsito e da fa-
cilidade de locomoção é um pon-
to que cativa muito a advogada, 
mas as belezas naturais são o que, 
de fato, tiram o fôlego de Letycia. 
“Eu acho que isso é uma das coisas 
que ajuda a cidade a ter esse clima 
de acolhimento. Tanto os espaços 
verdes quanto a praia são coisas 
que precisam ser cuidadas para não 
esquecermos que elas são a atração 
principal dessa cidade”, observou 
Pessoa.

Para quem chega na capital pa-
raibana nessa transição da adoles-
cência para a vida adulta, as marcas 
são inúmeras e para a vida inteira. 
“Esse é um lugar que me ajudou a 
ser quem eu sou hoje, tanto na vida 
pessoal, quanto na profissional. Vim 
para cá com esse objetivo primário 
de fazer faculdade, mas me apaixo-
nei pelo lugar e agora não consigo 
mais me imaginar em outra cidade. 
Os planos podem mudar sempre, 
mas no momento eu não tenho ne-
nhuma pretensão de sair daqui”, 
disse Letycia.

Um novo lar
Beatriz Lauria, de 26 anos, é na-

tural de Recife e morou lá até os 18, 
quando passou em Jornalismo na 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e optou por vir para João 
Pessoa para seguir a vida acadêmi-
ca. Hoje, já formada, ela trabalha e 
também segue estudando, agora com 
Pedagogia como segunda graduação.

Quando lembra de toda sua vi-
vência ao longo desses anos, não tem 
nada que Beatriz mudaria. “Quando 
estava em Recife, eu morava com 
meus pais e eu sinto que era mui-
to limitada. Eu não tinha a minha 
independência. Vir morar em João 
Pessoa me fez começar a viver a 
minha vida, a fazer as minhas coisas, 
a descobrir que eu precisava sair 
de casa para resolver milhares de 
coisas”, comentou a jovem.

A adaptação contou com o su-
porte dos pais, mas também teve 
aquele chamado “dia de surto”. Ela 
lembra que apesar de fazer as coisas 
em casa quando ainda morava em 
Recife, havia uma dinâmica muito 
diferente do que quando passou 
a morar sozinha. “Nesse dia, eu 
sentei no sofá e comecei a chorar 
falando ‘não vou conseguir, não 
vou dar conta’, mas algum tempo 
depois parei de chorar e repeti para 
mim mesma ‘ok, está bom, eu vou 
dar conta sim, nunca mais eu vou 
chorar por causa disso, agora eu 
sou uma mulher independente’ 
e pronto, depois daquele chororô 
ali, eu dei conta de tudo mesmo até 
hoje”, dividiu Lauria.

“A minha vida toda aconteceu 
em João Pessoa. Todo esse período 
do fim da adolescência e início da 
vida adulta foi aqui, então todas as 
conquistas importantes da minha 
vida estão aqui. Meu primeiro está-
gio, meu primeiro emprego, muita 
coisa. Tudo está aqui”, enfatiza ela. 
Por conta de toda essa bagagem, 
Beatriz não se imagina retornan-
do para sua cidade natal, pois João 
Pessoa a acolheu e hoje ela não sente 
vontade de ir embora. “Foi uma ci-
dade que impulsionou meus sonhos, 
porque eu não me sinto intimidada 
pra correr atrás das coisas que eu 
quero”, completou.

Uma das coisas que Beatriz mais 
gosta no fato de morar em João Pes-
soa é a facilidade de locomoção. “Eu 
acho mais fácil me locomover aqui, 
é mais tranquilo e eu consigo fazer 
tudo mais facilmente do que em 
Recife”, justificou. 

Ainda tratando-se de coisas que 
gosta na cidade, a jovem afirma que, 
atualmente, seu lugar preferido na 
capital é o Museu da Cidade de João 
Pessoa, localizado em frente à Praça 
da Independência, no bairro do 
Centro. “Eu não conhecia e é lindo. 
Eu amo casas históricas, eu amo o 
Centro Histórico e acho que precisa 
muito revitalizar essas casas antigas 
para que a gente possa ocupar”, 
destacou.

Inclusive, são as atividades cul-
turais que mais engajam Beatriz, 
mas ela sente que também é um 
ponto a ser melhorado na cidade. 
“Eu acho que falta iniciativa para 
mais shows de fora, por exemplo. 
Precisamos de mais eventos. Sei 
que estamos no pós-pandemia, mas 
até mesmo antes já era algo que eu 
sentia falta”, explicou Lauria.

Com uma história similar a de 
Beatriz, a criadora de conteúdo, Ca-
rol Figueiredo, de 22 anos, também 
veio de Pernambuco para morar na 
Paraíba a fim de cursar Jornalismo 
na UFPB. Apesar de não estar mais 
no curso, os caminhos da jovem 
com a Comunicação se cruzaram 
de vez quando ela se encontrou na 
redação publicitária, função que 
exerce atualmente.

Apesar de ser natural de Recife, 
Carol morou desde muito pequena 
em Serra Talhada, no interior do 
estado, depois que seus pais se 
mudaram para lá. A iniciativa de 
vir estudar na Paraíba se deu muito 
pela necessidade que a jovem tinha 
de buscar seu lugar no mundo e 
sua independência. “Eu queria ser 
gente e, não que eu odiasse morar 
com meus pais, mas eu queria sa-
ber quem eu era e me descobrir. 
Além disso, eu queria morar numa 
cidade que não fosse tão caótica e 
eu sabia que João Pessoa iria pro-
porcionar isso para mim”, contou 
ela.

O sentimento de carinho pela 
cidade com fama de acolhedora é 
uma constante na vida de Carol, 
assim como na de Beatriz. 

“Eu sou apaixonada por essa 
cidade. Todas as pessoas que me 
perguntam como é que é aqui, eu 
sempre falo que eu sou apaixonada 
e não sairia daqui por nada. Se eu 
tivesse outras vidas e tivesse que 
escolher vir para cá, eu faria tudo 
que eu fiz novamente, passaria por 
todas as adversidades. Não me ar-
rependo nem um pouco, pois João 
Pessoa é a cidade que me abraçou”, 
comentou a criadora de conteúdo.

Fala Povo

Se a cidade já era especial por 
toda essa vivência, liberdade e con-
forto, tornou-se ainda mais depois 
que Carol encontrou o romance 
por aqui também. “Quando penso 
em um momento marcante aqui, 
eu só penso no meu namorado. A 
nossa história de amor é baseada 
nessa cidade. Ele também não é 
daqui, então a gente meio que se 
encontrou aqui em João Pessoa. 
Ela é nosso lugarzinho do amor”, 
brincou Carol. A redatora namora 
com o rapper Marcelo Fontes, que 

é natural de Resende, no Rio de 
Janeiro.

A história romântica do casal 
tem como um dos principais car-
tões postais o Hotel Globo, dono 
de uma das vistas mais bonitas 
para o pôr do sol em João Pessoa. 
“Ano passado ele teve que fazer 
um transplante de córnea, por con-
ta da ceratocone, pois corria o risco 
de ficar cego. Um dia, a gente foi 
para lá e teve um momento muito 
especial vendo o pôr do sol”, re-
lembrou a jovem.

Como se já não houvesse ofe-
recido experiências suficientes 
para marcar a vida de alguém, 
João Pessoa ainda deu um jeito de 
redirecionar os sonhos de Carol, 
impulsionando-a a fazer aquilo 
que ama, mesmo que por um ân-
gulo diferente do plano inicial. 
“Eu sempre soube que era apai-
xonada por cultura e por música, 
mas foi aqui que eu consegui me 
inserir nesse meio, mesmo que de 
uma forma totalmente diferente 
de como eu achava que iria ser. 
(...) João Pessoa me proporcionou 
isso e eu sou muito grata a essa 

cidade por ter me mostrado esse 
caminho”, observou.

O amor também foi o fio con-
dutor que trouxe Luiz Damasce-
no para João Pessoa. Natural de 
Valparaíso de Goiás, em Goiás, o 
rapaz de 28 anos morou por algum 
tempo em Brasília e Natal antes de 
chegar, de vez, à capital paraibana. 
Foi aqui na cidade que ele conhe-
ceu o namorado, o podcaster Adan 
Cavalcante. Mas, além do roman-
ce, Luiz também se identificou com 
o ritmo da cidade, encontrou mais 
opções de lazer e o apreço contami-
nou a sua mãe, Maria Etânia, que 
decidiu viver na capital paraibana  
após a aposentadoria.

Assim como aconteceu com 
Carol e Marcelo, a cidade marcou 
o relacionamento de Luiz e Adan, 
que tiveram como cenários de en-
contros desde a orla de Cabo Bran-
co e Tambaú até o Centro Histórico 
e a Zona Sul. E o fato de ter passado 
cerca de cinco anos em um “ir e vir” 
entre a cidade que morava antes e 
João Pessoa facilitou ainda mais 
a adaptação, que o fez se sentir 
verdadeiramente em casa quan-

do se instalou definitivamente na 
Paraíba.

A servidora pública munici-
pal Mary Anne Lima, 33, mora 
em João Pessoa há cerca de nove 
anos. Não conta a história de amor 
por uma pessoa, mas pela cidade. 
Vinda de Recife, a sua motivação 
foi a aprovação num concurso que 
havia prestado há algum tempo, 
além do fato de ser uma capital 
vizinha a Recife, possibilitando o 
ir e vir da família.

A dedicação ao trabalho se 
mescla hoje com outras vivências, 
como a prática de exercícios físi-
cos, os estudos e o lazer, que não 
pode faltar. A mudança foi muito 
válida, de acordo com Mary, por-
que ela sente ter mais qualidade 
de vida, além de outros fatores 
como pouco trânsito e as pessoas, 
“que são mais tranquilas e educa-
das”. O processo de adaptação foi 
mais demorado, pois “quem está 
acostumado com a correria de um 
grande centro urbano estranha 
tanta calmaria”, conta. Mas hoje 
deu tudo certo. A meta agora é 
trazer o restante da família.

Cidade é palco romântico na vida de muitos casais

“Esta cidade 
impulsionou 
meus sonhos 
e foi aqui 
que alcancei 
as grandes 
conquistas de 
minha vida

Beatriz Lauria

“Sou muito 
apaixonada 
por essa 
cidade e daqui 
não quero sair 
por nada. João 
Pessoa me 
abraçou

Carol Figueiredo

“Foi em João 
Pessoa que 
conheci meu 
grande amor. 
E ainda 
consegui atrair 
minha mãe 
para cá

Luiz Damasceno

“Foi amor à 
primeira 
vista. Quando 
subi a ladeira 
do Cabo 
Branco e vi a 
praia, não tive 
mais dúvida

Letycia Pessoa

“Passei num 
concurso e 
estou bastante 
acostumada 
à vida aqui. 
Minha meta é 
trazer toda a 
família

Mary Anne Lima

n 

Histórias de 
amor unem 
pessoas 
de outros 
locais que 
escolheram 
João Pessoa 
como cidade 
ideal para 
se viver

n 

Pessoenses 
desevolvem 
intimidade 
especial com 
a cidade, 
curtem 
lembranças e 
e elegem os 
pontos mais 
agradáveis

Engana-se quem pensa que 
só se apaixona por João Pessoa 
quem vem de fora da cidade ou 
do estado. A capital e seus ares 
ora camponeses, ora cosmopolitas 
se faz estadia fixa no coração dos 
pessoenses, sejam os que nunca 
saíram daqui, sejam os que vão 
embora, mas sempre encontram 
um jeito de retornar.

Candy Ferraz é publicitária, 
tem 31 anos e se considera 100% 
pessoense, porque chegou na cida-
de ainda aos seis meses de idade. 
Ela conta que sempre teve muita 
consciência da cidade, porque os 
espaços estão marcados em sua 
memória desde muito pequena. 
“Lembro de mim pequenininha na 
Praia do Bessa, tomando sorvete, 
passeando pelo Largo da Gamelei-
ra. Lembro também das praças de 
Manaíra, onde morei durante toda 
a infância”, compartilhou.

Candy também é produtora 
cultural e tem uma feira em socie-
dade, a Feirica. O evento acontece 
em espaços públicos de João Pes-
soa, incentivando o empreendedo-
rismo local e a economia criativa, 
com arte, cultura e gastronomia. 
“Foram 16 edições até a pandemia 
chegar, e estamos retomando o 
projeto nesse ano. Já ocupamos 
locais como a Villa Sanhauá, o Pa-
vilhão do Chá, a Usina Cultural 
Energisa e o Celeiro Espaço Cria-
tivo”, contou Ferraz.

Esse tipo de atividade estreita 
ainda mais essa relação calorosa de 
Candy com João Pessoa. Segundo 
ela, hoje possui plena consciência 
de como essa é uma cidade espe-
cial. “Nós, do Nordeste, somos 
ensinados a admirar o Sudeste, o 
Sul, as demais regiões. Crescemos 
ouvindo que o Rio é uma cidade 
maravilhosa, que São Paulo tem 
tudo. Hoje, sou feliz em fazer a 
minha. Amo a tranquilidade de 
João Pessoa, a paisagem natural, 
nossa história, as pessoas e sua 
receptividade”, destacou.

Trazendo um pouco do mes-
mo sentimento que outras pessoas 
compartilham, um dos maiores 
desejos da publicitária é que João 
Pessoa possa entrar na rota cultu-
ral do país em algum momento, 
atraindo grandes festivais e demais 
projetos e iniciativas que “às vezes 

chegam a cidades vizinhas, por 
exemplo, mas acabam não acon-
tecendo aqui. Isso tem mudado 
ao longo dos anos, mas acho que 
podemos evoluir”, acredita Candy.

Para Ferraz, o fato de ter mo-
rado a vida inteira aqui ajuda a 
ter um olhar mais íntimo com a 
cidade. “Sei que a minha intimi-
dade com o centro da cidade, por 
exemplo, facilita o meu olhar para 
ocupar aquele espaço que por ve-
zes é negligenciado pelos órgãos 
públicos e até mesmo pela popula-
ção”, explicou. Mas, não é somente 
o CH que possui o coração da pu-
blicitária. “Também gosto da Zona 
Sul. São locais que nos oferecem 
lazer democrático e gratuito. ”, 
completou.

A vivência pessoense também 
se faz presente no trabalho en-
quanto publicitária. “Sou muito 
moldada por essa relação de fazer 
coisas acontecerem nas ruas de 
João Pessoa. Como publicitária, 
também já trabalhei em projetos 
que tinham esse olhar dedicado à 
cidade. Um deles, um roteiro que 
fiz e que gosto muito, que foi para 
o aniversário de 435 anos de João 
Pessoa”, destacou Candy Ferraz.

O viver em João Pessoa tem um 
sentimento bem específico para 
Candy, que descreve como o “acor-
dar com o sol nascendo cedinho, ir 
às feiras livres, caminhar na orla, 
fechada para carros até as 8h, e 
cumprimentar vendedores e tran-
seuntes. É ter o mar ao nosso alcan-
ce, um caranguejo, uma carne de 
sol na nata, um sorvete de tapioca. 
É saber a riqueza do forró, do São 
João, do artesanato. A sensação é 
de vida tranquila e feliz”, afirmou.

João Pessoa é  uma cidade 
perfeita para os pessoenses

Foto: Arquivo A União Foto: Edson Matos

Fotos: Arquivo pessoal

Foto: Edson Matos

Mudar de endereço. Esse é um 
hábito na vida de Beatriz Puccinelli. 
Natural de Santarém, no Pará, a es-
tudante de 24 anos já passou por sete 
cidades diferentes, por ser filha de 
militar. Mas foi em João Pessoa que 
ela se encontrou. Depois de chegar 
na cidade, optou por ingressar na fa-
culdade, unindo o útil ao agradável. 

Beatriz ainda tem vontade de 
retornar à cidade natal ao menos 
para conhecer, pois saiu de lá ainda 
recém-nascida e nunca mais voltou, 
mas João Pessoa já causou um en-
cantamento geral em toda a família 
desde o primeiro momento. “A gente 
veio para cá em 2014 passar as férias, 
juntos aqui durante um mês, e não 
teve uma pessoa que não tenha gos-
tado da cidade. A receptividade das 
pessoas, a limpeza, a própria orla que 
é bem acolhedora, é uma capital com 
um tipo de interior”, justificou. Hoje, 
não há outro lugar que ela queira 
estar. A cidade moldou os sonhos, 
proporcionou experiências e a afeição 
se instalou “de vez”.

Essa sensação não difere muito da 
de outros turistas que se encantaram 
pela cidade e decidiram voltar de vez. 
E também é a mesma da jornalista 
Mariah Araújo, de 37 anos, natural de 
João Pessoa, que já morou em alguns 
outros estados brasileiros desde 2013, 
mas sempre encontra um jeitinho de 
retornar para a capital paraibana, 
mesmo que por um curto intervalo 
de tempo, por enquanto. “O que essa 
cidade me proporcionava, eu achava 
impossível outros lugares entrega-
rem, e eu tinha razão”.

Por conta dos planos em família, 
após o casamento e a busca por novos 
voos profissionais, Mariah mudou-se 
em 2013. Desde então, já foram qua-
tro estados e 10 casas novas, mas “em 
todas essas vezes buscamos algo que 
só tínhamos aqui: qualidade de vida e 
tempo”, justificou. Mariah já passou 
por Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará 
e Alagoas. Todavia, mesmo com to-
dos esses locais de moradia fixa, vem 
sempre a João Pessoa com a intenção 
de recarregar as energias para tomar 
as próximas decisões.  Para ela, viver 
em João Pessoa, é como a sensação de 
um fim de semana prolongado. “Não 
há lugar melhor para se estar, viver 
e voltar”.

Ponto final 
em vidas 
nômades
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Juliette encerra Festa das Neves
hoje à noite

Oficinas, apresentação teatral, shows 
musicais, parques de diversão, vendas 
de alimentos na rua e uma vasta progra-
mação religiosa. Assim é a programação 
de aniversário dos 437 anos de funda-
ção da cidade de João Pessoa e também 
de Nossa Senhora das Neves, padroeira 
da capital. Os festejos estão chegando 
ao fim, mas ainda há várias atrações que 
podem ser aproveitadas pelo público 
até o encerramento, nessa sexta-feira.

No Parque Solon de Lucena (Lagoa) 
estão concentrados os parques de di-
versões, o palco para apresentações cul-
turais e as barracas para as vendas de 
alimentos. Uma das atrações que vem 
chamando a atenção de muita gente e 
que está no imaginário das pessoas é 
Monga, mulher que se transforma em 
gorila. A curiosidade de crianças e adul-
tos para conferir a “metamorfose” de 
Monga tem gerado fila na Lagoa.

Os shows musicais também têm ar-
rastado multidões. Hoje sobem ao palco 
Jhon Jhon, às 20h, e a cantora Juliette, às 
22h. A programação religiosa também 
tem reunido muitos fiéis. Confira as ce-
lebrações previstas para hoje.

Programação Religiosa

Missa de encerramento da programação religiosa será na Basílica, a partir das 16 horas

Foto: Edson Matos

Dia 5:
9h – Benção sobre a Cidade e o Es-

tado com a Imagem de Nossa 
Senhora das Neves na Ca-
tedral Basílica de Nossa Se-
nhora das Neves. Em seguida, 
missa solene, coroação ca-
nônica da imagem de Nossa 
Senhora das Neves presidida 
pelo Arcebispo Dom Manoel 
Delson, com a participação do 
clero.

12h – Missa pelos enfermos com o 
Padre Sandro Santos na Cate-
dral Basílica de Nossa Senho-
ra das Neves, com animação 
feita pela Comunidade Con-
solação.

15h – Santo Terço (com o Terço dos 
Homens) na Catedral Basílica 
de Nossa Senhora das Neves

16h – Missa de encerramento na 
Catedral Basílica de Nossa 
Senhora das Neves, presidida 
pelo Arcebispo Dom Manoel 
Delson, seguida de procissão
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A história de uma capital que demorou a se desenvolver e hoje atrai pela qualidade de vida e oportunidades

Cidade que muda, cresce e se expande
De Nossa seNhora Das Neves a joão pessoa

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Às margens do Rio Sa-
nhauá, no dia 5 de agosto de 
1585, nasceu a (já) cidade de 
João Pessoa. A capital parai-
bana, que naquele primeiro 
momento recebeu o nome 
de Nossa Senhora das Ne-
ves, em homenagem à data 
que celebrava o dia da santa, 
nunca chegou a passar pela 
designação de vila, povoa-
do ou aldeia. João Pessoa foi 
fundada diretamente pela 
Cúpula da Coroa Real, du-
rante o período de coloni-
zação portuguesa, devido 
ao interesse na garantia da 
posse do trecho do território, 
agravado pelos confrontos 
e embates constantes entre 
colonizadores e indígenas na 
região. Além disso, a cidade 
exerceria funções adminis-
trativas e comerciais frente 
às demais Capitanias Here-
ditárias. 

As páginas do Jornal A 
União, em 5 de agosto de 
1926, descreveu os ocorridos 
que somaram para chegar à 
fundação da cidade. “A data 
de hoje commemora o dia em que 
cessaram, na terra parahybana, 
as luctas de vingança, as hos-
tilidades de conquista entre os 
elementos nativos e o colono do 
outro continente”. Isto porque, 

como retrata a história relata-
da por A União, o território 
vivia uma intensa disputa 
entre colonos invasores e na-
tivos indígenas, verdadeiros 
donos das terras, para impe-
dir a exploração. 

“Essas disputas consumi-
ram annos e vidas; ora se amor-
teciam pela preponderancia de 
um dos adversarios, ora se ac-
cendiam num encarniçamento 
brutal, por pretextos diversos, 
e não raro pelos ataques à hon-
ra indígena. Embates terriveis 
de gentes diversas e principios 
oppostos”, descreve as pági-
nas de A União. Os emba-
tes entre nativos, franceses e 
portugueses cessaram quan-
do o guerreiro Piragibe (co-
nhecido por braço de peixe), 
chefe dos índios tabajaras 
que habitavam o território, 
“compreendeu a necessida-
de de paz” e encaminhou a 
luta para este objetivo. 

Sobre as águas do Sa-
nhauá, firmou-se a paz com 
Martim Leitão, ouvidor geral 
do Estado, por intermédio de 
João Tavares. É a João Tava-
res, inclusive, que o Jornal 
A União, em 5 de agosto de 
1931, que os primeiros passos 
do desenvolvimento da cida-
de puderam ser dados.

A cidade é historicamen-
te considerada uma das Ca-
pitanias da Coroa, sendo a 

terceira cidade mais antiga 
do Brasil, atrás apenas das 
cidades de Salvador e Rio de 
Janeiro, que já foram capitais 
do país. No seu processo de 
crescimento e formação en-
quanto cidade, a capital foi 
atravessada por significativos 
processos de mudanças no 
período colonial. Ainda no 
ano de sua fundação, no dia 
29 de outubro, a cidade pas-
sou a ser chamada de Filipéia 
de Nossa Senhora das Ne-
ves, durante a União Ibérica, 
em uma homenagem ao rei 
da Espanha, 29 de outubro 
de 1585, em atenção ao Rei 
Felipe II, quando Portugal 
passou ao domínio espanhol. 

Anos mais tarde, em 
1634, a cidade foi invadida 
pelos holandeses e passou a 
se chamar Frederica (Frede-
rikstadt), em homenagem ao 
Príncipe Orange, Frederico 
Henrique. Já neste período, 
estudos do historiador e jor-
nalista José Octávio de Ar-
ruda Mello, apontam que a 
cidade possuía cerca de 1.500 
habitantes e um total de 18 
engenhos de açúcar, a riqueza 
buscada pelos holandeses. 

Com a efervescência de 
disputas, as capitanias da 
Coroa precisavam se adap-
tar às mudanças e assim a 
capital seguiu, recebendo o 
nome de Parahyba, em 1º de 

fevereiro de 1654, quando 
Portugal voltou a dominar 
as terras.  José Octávio de 
Arruda Mello descreve que 
em 1808 a população che-
gou a duplicar, com 3 mil 
habitantes e uma estrutura 
urbana um pouco mais avan-
çada, mas ainda centrada na 
hegemonia do catolicismo, 
onde a vida cotidiana e social 
era regulamentada pela par-
ticipação nestes espaços de 
fé. Ainda segundo o pesqui-
sador, a cidade possuía cinco 
ermidas, que são igrejas ou 
capelas pequenas, uma igreja 
matriz, três conventos, uma 
igreja da misericórdia com 
um hospital. 

Apenas 51 anos mais tar-
de, em 1859, a cidade teve o 
povoamento acelerado pro-
piciado pelo avanço das ati-
vidades comerciais que atra-
vessou as cidades litorâneas 
brasileiras, neste momento 
Parahyba contava com cerca 
de 25 mil habitantes e crescia 
cada vez mais.

Outra mudança foi ocorri-
da em 4 de setembro de 1930, 
quando a cidade recebeu o 
nome de João Pessoa, em ho-
menagem prestada ao presi-
dente, que foi assassinado em 
Recife após ter negado apoio 
a Júlio Prestes, candidato ofi-
cial à Presidência da Repúbli-
ca, nas eleições de 1930.

Apesar de ser uma das 
primeiras cidades funda-
das no Brasil, o crescimen-
to urbano de João Pessoa 
foi considerado tardio por 
anos, décadas e até sécu-
los. Os historiadores Nelci 
Tinem, Juliano Loureiro e 
Carla Gisele observaram, 
em “Para além da dicoto-
mia Cidade Alta/ Cidade 
Baixa: um estudo historio-
gráfico da forma urbana 
em João Pessoa”, que o seu 
desenvolvimento foi lento 
desde os primórdios. Mes-
mo sendo uma das cidades 
situadas na rede urbana 
colonial, a capital parai-
bana ocupava um papel 
periférico. 

Os pesquisadores rela-
tam que o não desenvol-
vimento fez com que João 
Pessoa fosse apenas citada 
e não analisada nas obras 
de referência geral sobre 
urbanismo colonial luso
-brasileiro, por exemplo.

À época, a cidade era di-

vidida entre Cidade Alta, 
onde se localizam as cons-
truções administrativas, 
religiosas e prédios resi-
denciais de alto padrão, 
tendo como a Catedral de 
Nossa Senhora das Ne-
ves, um ponto de referên-
cia; e Cidade Baixa, mais 
próxima do Rio Sanhauá, 
onde eram localizados os 
prédios da Alfândega, ar-
mazéns do porto e casas 
comerciais. 

Com a cidade tendo nas-
cido nas margens do rio, 
distante do litoral, as áreas 
de crescimento foram cen-
tralizadas. Além disso, a 
lagoa do Parque Solon de 
Lucena nem sempre teve 
suas dimensões controla-
das, já que as águas que 
tomavam boa parte do que 
hoje é o centro comercial 
pessoense só passaram 
por saneamento em 1913, 
permitindo a expansão da 
cidade, mesmo que tardia. 

A historiografia aponta 

que até começo do século 
20, o crescimento da cida-
de foi lento. A cidade re-
sumia-se à Cidade Baixa e 
Cidade Alta. Os periódicos 
em circulação na época re-
latavam o grande número 
de sítios e chácaras no meio 
da cidade, que acabava 
aproximando a realidade 
de capital ao aspecto ainda 
ruralizado, como afirma a 
historiadora Edna Maria 
Nóbrega Araújo.

O aspecto não urbano 
não agradava a imprensa 
e as autoridades governa-
mentais que sonhavam com 
uma cidade moderna, “ci-
vilizada”, conforme Paris 
de Haussman, ou o próprio 
Rio de Janeiro de Pereira 
Passos. Até o saneamento 
da Lagoa e a construção da 
Av. Epitácio Pessoa a re-
gião da praia possuía pou-
cas casas. O aspecto rural, 
com presença de currais, 
vacas nas ruas, perdurou 
por longos anos. Eu mesma 

quando cheguei em João 
Pessoa, nos anos 80, a área 
do Bessa não tinha quase 
nenhuma casa. Era muito 
mato, pés de cajueiro. O 

crescimento da cidade foi 
no final do século 20”, de-
clarou a historiadora.

Só foi a partir deste mo-
mento que a cidade come-

çou a avançar no processo 
de urbanização rumo ao 
litoral, que passou a cen-
tralizar a população com 
maior poderio econômico.

Crescimento urbano foi tardio e avançou no final do século 20

Os primeiros dados de 
Censos Demográfico são 
datados de 1872, quando 
João Pessoa tinha 24.714 
habitantes. Em Recife, ca-
pital do vizinho Estado de 
Pernambuco, a população 
no mesmo período já era 
de 116.671 pessoas. Na esti-
mativa seguinte, os estados 
mais afetados pela grande 
seca da época tiveram as 
populações reduzidas, e 
João Pessoa passou a ter 
18.645 moradores, uma 
queda de 24,55% da popu-
lação, em 1890. 

Foi só em 1950 que João 
Pessoa chegou aos seus pri-
meiros 100 mil habitantes, 
com 119.326 pessoas. Mas 

foi somente em 1970 que 
a cidade passou a alcançar 
uma média de crescimento 
demográfico linear. A par-
tir daí João Pessoa passou 
a somar mais de 100 mil 
a cada novo levantamen-
to, sendo 228.418 pessoas 
em 1970; 338.629 pessoas 
em 1980; 497.306 pessoas 
em 1991; e atingiu mais de 
meio milhão em 2000, com 
o registro de 595.429 habi-
tantes. 

Entre 1970 e 1980, a clas-
se média pessoense passou 
do lazer restrito à Lagoa 
para a orla marítima. Em 
5 de agosto de 1980, o Jor-
nal A União, em matéria 
intitulada de “Yes, nós 

temos orla!”, descreveu 
quais eram os costumes da 
população jovem, entre 15 
e 25 anos, e a nem tão jo-
vem assim, no momento 
de crescimento e início do 
processo de consolidação 
do desenvolvimento da ca-
pital rumo ao litoral. “Na 
calçadinha, em Tambaú, está 
concentrado o chamado pas-
seio da cidade. É lá que, nas 
noites de sábados e domingos, 
a classe-média se encontra e 
exibe o seu realce e as mais 
recentes solicitações do ter, 
retiradas muitas vezes das 
imposições de um mercado 
caracterizado por desenfreado 
consumismo”, descreve o 
jornal em edição especial. 

Primeiros censos realizados

Lagoa já foi ponto de encontro, no passado, da classe média

Foto: Roberto Guedes
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Em 52 anos, a população 
de João Pessoa passou de 
228.418 mil para 825.796 mil 
habitantes, um crescimento 
de 261,52%, de acordo com 
dados do Censo Demográfico 
do período e a última estima-
tiva populacional, divulgada 
pelo  Instituto de Geografia e 
Estatística (IBGE) em 2021. O 
montante é o equivalente a 
20,34% da população total da 
Paraíba, também de acordo 
com dados de estimativa do 
instituto. 

O crescimento é um refle-
xo da nova face característica 
da cidade, terra frutífera com 
oportunidades de emprego e 
de bem viver, mais acolhedo-
ra para os paraibanos e tam-
bém para os de fora que se 
apaixonam e ficam nas terras 
dos povos tabajaras.

Com o novo Censo inicia-
do na última segunda-feira, a 
expectativa é que a última es-
timativa populacional possa 
ser ultrapassada. Eurico Spra-
kel, analista técnico do IBGE 
na Paraíba, informou que em 
virtude do novo censo, uma 
nova estimativa planejada 
para ser divulgada em agosto 
será aguardada até dezem-
bro, com dados consolidados 
da amostragem.

“Como não houve Censo 
em 2020, estamos com esti-
mativas populacionais que 
são estimativas que serão 
calibradas pelo Censo. O úl-
timo foi em 2010 e passamos 
12 anos fazendo estimativa 
populacional, embora haja 
pesquisas que ajudam na ca-

Capital ultrapassa 800 mil habitantes
CresCIMeNTo DeMoGrÁFICo

Cidade se expandiu do Centro em direção às praias e verticalizou-se em vários bairros para atender à demanda

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com
libração dessas estimativas. 
A estimativa não deve ser di-
vulgada pelo IBGE neste ano, 
e no fim do ano, com o resul-
tado do Censo, irá informar 
as populações reais, prevista 
para dezembro”, declarou.

Em 2010, último Censo do 
IBGE contabilizou 723.515 
pessoas residindo na cidade 
onde o sol nasce primeiro, 
um montante equivalente a 
3.421,28 habitantes por km². 

De acordo com o último 
levantamento mais detalha-
do, com dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (PNAD C) 
Anual, de 2019, João Pessoa 
centraliza uma maior parce-
la da população com idades 
entre 18 e 59 anos, com mais 
de 60% da população. A par-
ticipação das pessoas de 60 
anos ou mais apresentou au-
mento, passando de 12% em 
2012 para 15,8%, em 2019, no 
último levantamento.

Isso pode ser explicado 
pela característica que a cida-
de vem tomando nos últimos 
anos: ser uma boa cidade para 
se morar após a aposentado-
ria. Em 2021 e 2022, João Pes-
soa foi eleita como a melhor 
cidade do Brasil para se viver 
após a aposentadoria por ser 
considerada tranquila, segura 
e hospitaleira, além de ser 
apontada como “cidade que 
respira qualidade de vida”. 
O levantamento foi realizado 
pelo Canal +50, no YouTube, 
que elege o ranking com os 15 
melhores municípios brasilei-
ros para a faixa etária, e leva 
em consideração dados do 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) em relação à 

renda, educação e saúde. 
Outros fatores importan-

tes na escolha de João Pes-
soa como lugar para morar 
atravessam também popu-
lações mais jovens. A cida-
de é um dos maiores polos 
educacionais, com grandes 
universidades, e de geração 
de novos postos de trabalho 
formais. Em janeiro deste ano 
foi divulgado que a Paraí-
ba foi o segundo Estado que 
mais gerou saldo positivo de 
emprego no Brasil em dezem-
bro de 2021. O mês é apenas 
um recorte, já dezembro foi o 
décimo mês consecutivo de 
saldo positivo do Estado no 
mercado de trabalho formal. 

A soteropolitana Naiane 
Duplat faz as malas para de-
sembarcar de vez em João 
Pessoa na semana do aniver-
sário de 437 da cidade. A ju-
rista aproveitou as oportuni-
dades de oferta de empregos 
na cidade, a partir de concur-
sos públicos, para aproveitar 
as belezas e o bom custo de 
vida para viver.

“Cogitei morar em João 
Pessoa pela primeira vez em 
uma viagem pelo Nordes-
te. É uma cidade tranquila, 
com bons serviços e excelente 
custo de vida. Além disso, a 
população é receptiva, agra-
dável e não há muita crimina-
lidade, em comparação com 
outras capitais. Estes foram 
fatores determinantes para 
minha candidatura à vaga 
no Tribunal. Com o escalo-
namento do custo de vida 
em todo o país, João Pessoa 
se torna muito atrativa pelos 
preços reduzidos. Os valo-
res cobrados por locação, ali-

mentação e serviços básicos 
se destacam, especialmente 
se considerada a boa infraes-
trutura da cidade”, relatou a 
jurista.

Bem antes da baiana, o 
paulista Guilherme Azevêdo 
fez as malas para embarcar 
direto para a capital onde o 
sol nasce primeiro ainda em 
2018, com o objetivo de tra-
balhar. Após cinco anos, a 
paixão do designer por João 
Pessoa só cresce.

“Escolhi João Pessoa pra 
morar pois estava em busca 
de uma cidade que me pro-
porcionasse mais qualida-
de de vida. Muitas vezes já 
ouvi comentários de pessoas 
da minha cidade natal so-
bre o quanto João Pessoa era 
calma, com pouco trânsito, 
baixo custo de vida e isso 
ficou na minha cabeça. Bati 
o martelo em me mudar pra 
cá depois que fiz uma visi-
ta para conhecer um pouco 
mais do estilo de vida local, 
já que antes eu só conhecia 
a vida de turista, praia, orla 
etc. O fato de ter consegui-
do um emprego aqui antes 
de formalizar a minha visita 
também ajudou bastante na 
tomada de decisão. Continuo 
aqui pois estou muito bem 
adaptado ao estilo de vida 
que a cidade me proporcio-
na, pelos laços de amizade 
que criei e continuo criando. 
Depois de morar em quatro 
localizações diferentes, hoje 
já me encontrei num bairro 
que me sinto bem e que me 
proporciona tudo o que pre-
ciso pra viver com qualidade 
de vida”, declarou Guilher-
me Azevêdo.Expansão demográfica multiplicou a oferta de moradias

A maior geração de em-
pregos, no entanto, foi vista 
no setor da construção civil, 
segundo o Caged. Setor este 
que tem impactado de forma 
direta no desenvolvimento e 
no crescimento demográfico 
da cidade. Wagner Brecken-
feld, presidente do Sindicato 
da Indústria da Construção 
Civil de João Pessoa (Sindus-
con-JP), observa que o setor 
vem em ritmo crescente mes-
mo nos períodos de crise, 
possibilitando um maior de-
senvolvimento para a cidade.

“Eu atribuo esse cresci-
mento e essa pressão em bus-
ca da morada em João Pessoa, 
muito ao crescimento do setor 
da construção civil, que é um 
segmento econômico muito 
consolidado. João Pessoa em 

plena pandemia, tem dado 
resposta a essa demanda de 
investidores e moradores, es-
tes principalmente da terceira 
idade, buscam João Pessoa 
porque a construção civil é 
um setor consolidado com 
oferta de imóveis de todos os 
níveis, tipos e valores. São os 
preços mais competitivos e o 
número de imóveis, até finan-
ciados pela Caixa Econômica, 
confirmam isso. Nos últimos 
três anos, a Paraíba sozinha 
representou mais de R$ 2,8 
bilhões de financiamentos”, 
afirmou o presidente do Sin-
duscon-JP. 

A tendência, apesar do ce-
nário de incertezas políticas e 
econômicas, é de seguir com o 
crescimento no meio, de acor-
do com Wagner Breckenfeld, 

que lembrou que “nos últi-
mos dois anos, o setor gerou 
quase 10 mil novos empregos 
em plena pandemia”. 

No último levantamento 
da PNAD C, a maioria dos do-
micílios pessoenses é de casas, 
representando 66,1%; já nos 
apartamentos, a população é 
de 33,7%. 

Os prédios e apartamentos 
seguem crescendo em todas 
as áreas da cidade. Wagner 
Breckenfeld ressaltou que 
bairros mais afastados da orla 
também começam a despontar 
para o crescimento vertical, 
para conseguir suprir toda a 
demanda criada com os novos 
habitantes, como no bairro de 
Mangabeira, onde as casas dos 
antigos moradores cada vez 
mais dão lugar aos prédios de 

pequeno ou médio porte.
“Estamos avançando. O 

processo histórico da cidade 
mostra que se avança cada 
vez mais em torno da praia 
e isso se dá por conta do in-
vestimento em infraestrutura 
da cidade. Antigamente, no 
século 20, 50 e 60, por exem-
plo, não tinha estrutura para 
receber essa densidade demo-
gráfica como se vê hoje. Não 
tinha esgotamento sanitário, 
água pluvial, serviço de dre-
nagem e tudo isso dificultava 
o crescimento da cidade em 
direção à praia. Hoje não, hoje 
temos toda uma estrutura em 
todo o litoral pessoense que 
viabiliza e facilita investimen-
to e atração, contribuindo de 
forma significativa para esse 
adensamento que se vê no 

dia a dia. E hoje, isso não se 
dá só na área litorânea e onde 
reside a classe média, ela se 
dá também na Zona Sul, ali 
em Mangabeira, Valentina e 
outros estados, todas com im-
portância para o desenvolvi-
mento da capital e a economia 
do estado”, finalizou Wagner 
Breckenfeld.

Mesmo ainda em processo 
de crescimento, João Pessoa 
deve seguir a tradição que a 
tornou e formou imponente 
diante do cenário nordestino 
e nacional de se avançar sem 
deixar de lado o cuidado com a 
cidade e com seu povo, seja de 
nascimento ou adoção. Povo 
de força e garra que, mesmo na 
luta incessante por seus objeti-
vos, não deixa de sentar-se na 
orla e apreciar a vista. 

Geração de empregos é maior na construção civil

Foto: Arquivo A União
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Expectativa da presidente da PBTur, Ruth Avelino, é fechar o ano com 10% de aumento em relação a 2021

Ocupação em hotéis tem crescimento
turismo

Alexsandra Tavares 

lekajp@hotmail.com

As perdas de clientes e as 
dificuldades enfrentadas pelo 
trade turístico no período mais 
crítico da pandemia deixaram 
lições nos turistas e empresá-
rios do ramo em todo o país. 
E em João Pessoa não foi dife-
rente. Apesar do setor mostrar 
crescimento, as preocupações 
no trato com a saúde não fo-
ram esquecidas. A gestora de 
turismo e economia criativa do 
Sebrae-PB, Regina Amorim, fri-
sou que a partir de agora, esse 
é um dos elementos avaliados 
na hora de buscar um destino. 

Ela destacou que o Minis-
tério do Turismo já contabili-
za quase mil eventos em 2022 
distribuídos ao longo do ano 
nos estados brasileiros, visan-
do aquecer a cadeia produtiva 
do turismo, e indicadores do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) apon-
tam uma expansão de mais de 
42% das atividades turísticas 
em 2022, comparado ao mesmo 
período de 2021. “Portanto, a 
atividade está em crescimen-
to. Mas, a saúde e a segurança 
passaram a ser avaliadas por 
turistas cada vez mais cons-
cientes e atentos à qualidade 
dos serviços. Estar em dia com 
as vacinas também é funda-

mental para o turismo saudá-
vel e desejado”, destacou.

Nessa retomada do aqueci-
mento do setor, Regina decla-
rou que não existe uma receita 
para atrair clientes e aumentar 
a receita, porque cada negócio 
tem um público diferenciado. 
É essa clientela quem vai ditar 
as necessidades do mercado. 
Entretanto, existem estratégias 
básicas que permeiam por to-
dos os negócios. “Aprimorar 
cada vez mais o bom relaciona-
mento com os clientes, superar 
expectativas e primar pelo bem 
receber são fundamentais. Es-
cutar o cliente através de pes-
quisa rápida e ouvir sugestões 
ajudam a corrigir distorções e 
adequar-se ao perfil do consu-
midor”.

Segundo ela, os negócios da 
atividade turística passam a ter 
diferencial a partir da oferta de 
experiências inusitadas com as 
artes e a cultura, a gastronomia, 
a história, os saberes e os faze-
res de um destino turístico. E 
para que ocorra o desenvolvi-
mento de um empreendimento 
turístico, seja em João Pessoa 
ou em outra parte do país, é 
fundamental que os responsá-
veis por esses negócios reflitam 
sobre o cenário atual, pois nem 

sempre se pode acompanhar 
ou entender para onde o futuro 
caminha.

Potencial da terceira idade
A população idosa tem cres-

cido em João Pessoa. Dados do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) divul-
gados em 2020 mostraram que 
o número de pessoas com 60 
anos ou mais constituíam 12% 
da população em 2012, mas 
aumentou para 15,8% em 2019. 
Esse público tem potencial para 
ser um filão no setor turístico. 

Segundo a gestora de tu-
rismo e economia criativa do 
Sebrae-PB, Regina Amorim, o 
cenário da população com lon-
gevidade é uma tendência que 
não pode ser ignorada. “Essa 
será uma realidade que tende 
a acontecer nas próximas déca-
das, pois a cada três anos já ga-
nhamos mais um ano de vida. 
Os estudos da biotecnologia, 
visam estender a expectativa 
de vida da população mundial 
até os 120 anos”, destacou.

Para ela, os negócios do tu-
rismo devem se adequar para 
atender a essa demanda, que 
tem todo o seu tempo para o 
lazer e as viagens, geralmente 
acompanhados da família.

As belezas naturais e le-
gado histórico de João Pessoa 
visto nas edificações centená-
rias da cidade quatrocentona 
são fortes atrativos turísticos. 
E apesar dos impactos trazi-
dos pela pandemia de Co-
vid-19, o setor vem resistindo, 
com expectativas positivas 
para este ano. A presidente 
da Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), Ruth Avelino, 
afirmou que a estimativa é de 
que 2022 se encerre com um 
crescimento de 10% na ocu-
pação hoteleira, comparado 
ao ano passado.

“Porque 2021 foi um ano 
de retomada das atividades 
durante a pandemia, mas 
de uma retomada lenta, já 
que a vacinação ainda esta-
va caminhando. Neste ano, 
com as pessoas vacinadas, 
até mesmo nesse período de 
aumento de casos, o número 
de hospitalização e morte não 
acompanha o mesmo ritmo 
por conta da imunização. En-
tão, a gente crê em um cres-
cimento na casa dos 10%, se 
comparado a 2021”.

As praias da cidade, que 
passam a maior parte do ano 
ensolaradas, e a tranquilida-
de típica da capital paraibana 
são elementos convidativos 
para o visitante que deseja 
descansar e passear despreo-
cupadamente. “O turista que 
vem para João Pessoa procu-
ra sol, mar e tranquilidade”, 
disse Ruth. 

E ao chegar “onde o sol 
nasce primeiro”, esse público 
pode contar com uma vasta 
programação com visitas ao 
Centro Histórico, ao Merca-
do de Artesanato, local onde 
pode conhecer os talentos da 
terra; idas aos museus e ter 

experiências inesquecíveis 
nas piscinas naturais da orla 
pessoense. 

Apesar de a cidade rece-
ber uma diversidade gran-
de de pessoas, de todas as 
idades, vários estados e até 
países, o maior número de 
turistas é constituído por fa-
mílias: pais com filhos, avós, 
tios e também casais. De acor-
do com Ruth, o perfil de João 
Pessoa não é de um lugar que 
apresenta uma vida noturna 
agitada, apesar de não faltar 
boates, bares e restaurantes 
espalhados por vários bair-
ros. 

A aposentada Cláudia Pe-
reira, 58 anos, mora em Re-
sende, Rio de Janeiro, e já vi-
sitou algumas vezes a capital 
paraibana. Gostou tanto que 
resolveu voltar. Ela explicou 
que desta vez, o motivo foi 
um encontro de turma do ma-
rido. “Então, resolvi acompa-
nhá-lo. Gosto muito de praia, 
porque onde moro não tem. 
Mas, nesses dias chuvosos, 
tenho de aguardar um pou-
quinho para passear na orla”, 
afirmou Cláudia, que estava 
em um hotel em Cabo Branco, 
no mês de julho. 

A auxiliar administrativa 
Katiana Araújo de Oliveira, 
34 anos, veio a João Pessoa 
passar férias com a família. 
“Acho esse lugar encanta-
dor. Já gostava da cidade só 
de ver pelas fotos. Depois 
que conheci, me apaixonei”. 
Na primeira visita à capital, 
Katiana estava se recuperan-
do de uma lesão no joelho e 
não pôde ir a alguns lugares. 
“Agora, quero explorar muita 
coisa”, frisou.

Mesmo quem viaja à ca-
pital paraibana por motivo 
de trabalho sempre encontra 
um tempinho para aprovei-
tar os atrativos da cidade. 

Praias são os passeios preferidos dos turistas, que lotam os catamarãs, mas outros pontos turísticos também são disputados

Cláudia sempre volta à cidade

Werismar busca tranquilidadeRuth: turista quer sol e mar

n 

Turistas 
elogiam 
beleza e 
estrutura da 
cidade e se 
encantam com  
receptividade 
e as várias 
praias de 
águas mornas 

n 

Hotéis ficaram 
seis meses 
fechados em 
2020 e mais 
quatro no 
ano passado, 
mas setor 
está reagindo 
e com boas 
perspectivas

Depois de enfrentar 
cerca de seis meses de 
hotéis fechados em João 
Pessoa em 2020, por con-
ta da pandemia, a capi-
tal paraibana voltou a 
receber, efetivamente, 
mais hóspedes desde 
o ano passado. Segun-
do o presidente da As-
sociação Brasileira da 
Indústria de Hotéis da 
Paraíba (AIH-PB), Ro-
drigo Pinto, o setor deve 
fechar 2022 com uma alta 
na ocupação entre 8% a 
10%, comparado ao ano 
pré-pandêmico. 

Mas não foi fácil reor-

ganizar a receita, pois nos 
últimos dois anos, o ramo 
da hotelaria enfrentou 
muitos desafios. Rodrigo 
Pinto contou que, mesmo 
com o início da retomada 
da economia em 2021, o 
setor se deparou, nova-
mente, com quatro meses 
de fechamento (de maio a 
junho) por conta da volta 
do pico de Covid-19. 

O lado bom é que, 
desde o segundo semes-
tre do ano passado, hou-
ve um retorno gradativo 
do mercado e a cidade 
voltou a receber cada vez 
mais visitantes, com um 
volume de ocupação que 
chegou a superar alguns 
meses de 2019. 

“De agosto de 2021 
até abril deste ano tive-
mos o registro de uma 
ocupação de 10% a 15% 
maior do que o mesmo 
período de 2019. Isso 
ocorreu devido a uma 
demanda retraída”, de-
clarou Rodrigo.

Com as famílias vol-
tando a viajar, João Pes-
soa não deixou de ser um 
dos destinos bastante 
procurados por mora-

dores de outros estados. 
Segundo a ABIH-PB, a 
média de alta na ocupa-
ção mantida de agosto de 
2021 a maio deste ano se 
manteve em 10%.

Sobre a estimativa 
para os próximos meses, 
Rodrigo Pinto frisou que 
o cenário é de desafios. 
“A abertura do merca-
do externo, do aumento 
do preço das passagens 
aéreas e da alta da infla-
ção, que reduz o poder 
aquisitivo das pessoas, 
são fatores que fogem do 
nosso controle e podem 
prejudicar o resultado 
deste segundo semes-
tre”, comentou.

Rodrigo afirmou que 
os empresários estão na 
expectativa do retorno 
dos eventos corpora-
tivos na capital parai-
bana, para que possam 
suprir uma demanda 
que cessou desde 2020 
e que está retornan-
do de forma lenta. Ele 
acrescentou que a volta 
definitiva desses even-
tos será importante em 
2023, para suprir os pe-
ríodos de baixa estação. 

Alta das passagens preocupa, 
mas setor mantém otimismo

Vacinação e segurança são critérios 
para a busca de destino turístico

Um desses casos é o de 
Werismar Lopes, 33 anos, 
gerente de um call center 
em São Paulo. Ela veio a 
João Pessoa para partici-
par de um encontro da 
empresa onde atua. Quan-

do indagada se encontra 
tempo para passear, ela 
respondeu: “Sim. Nos fins 
de semana a gente sem-
pre encontra um tempinho 
para passear, porque gosto 
muito da cidade. Embora 
seja uma capital, ela tem 
um clima de cidade do 
interior. Como São Paulo 
tem muita correria, a gente 
sente falta disso”.

Mas, não é só pela tran-
quilidade de João Pessoa 
que Werismar se sente 
atraída. A receptividade 
típica do povo e a exube-
rância do litoral também 
a conquistaram. “Gosto 
muito das praias, do clima 
e das pessoas, que são bem 
acolhedoras, olham nos 
nossos olhos e também 
conversam com a gente”.

Foto: Arquivo pessoal Foto: Roberto Guedes

Foto: Roberto Guedes

Foto: Roberto Guedes



Há mais de três décadas

participando do desenvolvimento

da nossa Capital.

Parabéns João Pessoa! 

São os votos da 
Federação dos Bancários 

do Estado da Paraíba 
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A economia de João Pessoa 
é composta por microempresas 
(90%), empresas de pequeno porte 
(5,2%) e outras ativas (4,8%). A in-
formação é do Mapa de Empresas, 
publicado este ano pelo Ministé-
rio da Economia. De acordo com 
a secretária de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho da Capital, 
Vaulene Rodrigues, entre as ativi-
dades econômicas realizadas na 
capital paraibana destacam-se o 
comércio varejista de vestuário e 
acessórios, os serviços de beleza, 
promoção de vendas, incorpora-
ção de empreendimentos imobi-
liários, restaurantes e lanchonetes.

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) aponta 
que João Pessoa tem uma popula-
ção estimada em 825.796 pessoas 
(dados de 2021), sendo a maior da 
Paraíba e a oitava cidade mais po-
pulosa da região Nordeste. As ati-
vidades econômicas pessoenses 
estão baseadas principalmente no 
setor terciário. Desta forma, des-
tacam-se a administração públi-
ca, comércio, serviços e turismo. 

Com base nos dados do PIB 
municipal de 2019, aproximada-
mente 52% do valor adicionado 
bruto da Capital correspondem 
ao setor de serviços. A cidade é 
o principal polo comercial da Pa-
raíba e oferta uma grande quan-
tidade de serviços em diferentes 
ramos econômicos. Mas, também 
conta com diversos equipamentos 
e serviços públicos. 

O Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (CAGED 
2022) registrou que os cinco seto-
res que movimentam a economia 
pessoense, por estoque de traba-
lhadores, são: serviços (53,58%); 
comércio (23,44%); construção 
(13,73%); indústria (8,83%); e 
agropecuária (0,42%). 

Conforme a secretária Vaulene 
Rodrigues entre 2020 e 2021, o 
setor da construção civil, apresen-
tou a maior taxa de crescimento, 
quando comparado aos demais. 
Já em 2022, os serviços em João 
Pessoa vêm ganhando destaque 
em níveis de geração de empre-
go, com o maior saldo este ano, e 
a maior taxa de crescimento. “É 
muito comum ofertarmos vagas, 
através do Sine-JP, para diver-
sas funções na construção civil. 
Agora, acompanhando esse mo-
vimento de 2022, temos um empe-
nho constante em qualificar a mão 
de obra, para que os profissionais 
estejam preparados para aprovei-
tar as oportunidades do mercado, 
quando surgirem”, esclareceu. 

O setor secundário (indústria) 
é o segundo mais importante da 
capital paraibana, que hoje conta 
com várias plantas industriais, 
como de alimentos, bebidas, ci-
menteiras, metalúrgicas, move-
leiras e têxteis. O segmento de 
informática e tecnologias de infor-
mação também é relevante para a 
economia municipal.

Vaulene Rodrigues reforça 
que apesar do contexto nacional, 
de menor crescimento do PIB, 
alta da inflação e elevação da taxa 
de juros, a expectativa é que os 
principais setores da economia 
de João Pessoa continuem apre-
sentando bons indicadores até o 
final do ano. “O custo da cesta 
básica (R$586,73) em João Pes-
soa é um dos menores do país. 
Este ponto reflete diretamente 
no custo e qualidade de vida dos 
pessoenses; logo, trata-se de um 
importante indicador que precisa 
ser observado”, argumentou.

Comércio aparece em segundo lugar, seguido pelos setores da construção civil, indústria e agropecuária

Serviços e microempresas lideram
economia local

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Vaulene: fortalecendo o empreendedorismo Joca: Polo Turístico tem grande importância

O economista, contabi-
lista e educador financeiro 
Joca Peixoto destaca que, 
por ser a capital da Paraíba, 
João Pessoa sempre atrairá 
os maiores investimentos. 
“Mas, quando se olha para 
grandes investimentos (a 
não ser a área já reserva-
da por lei para a instalação 
do Polo Turístico do Cabo 
Branco), não temos mais 
opções de áreas”, analisa. 

Segundo o estudioso, 
isso está forçando grandes 
empresas a migrarem para 
os municípios da Região 
Metropolitana de João Pes-
soa, a exemplo de Conde, 
Santa Rita ou Alhandra. 
“Essas cidades têm ainda 
grandes áreas disponíveis 
e uma excelente malha ro-
doviária ligando esses mu-
nicípios à capital, aeroporto 
ou portos”, explica. 

Ele ressalta que por ser a 
capital do Estado, a cidade 
mais populosa e melhor 
renda per capita estadual, 
com grande apelo de retor-
no do investimento, João 
Pessoa possui um futuro 
econômico muito positivo. 
“Porém, em termos de ex-
pansão e expectativa eco-

nômica, o melhor caminho 
para esse desenvolvimento 
será o início do Polo Turís-
tico do Cabo Branco, que 
atrairá grandes investi-
mentos do trade turístico 
nacional e internacional”, 
avalia. 

Emprego
  Em relação ao mercado 

de trabalho formal, a secre-
tária de Desenvolvimento 
Econômico observa que em 
maio de 2022, foram criadas 
na capital 1.174 novas vagas 
de emprego com carteira 
assinada. No acumulado 
do ano, o saldo de postos 
de trabalho segue positivo 

em 3.347, com taxa de cres-
cimento de 1,92%. Por outro 
lado, no Nordeste, a taxa de 
crescimento registrada até o 
período foi de 1,46%.

Ainda de acordo com 
a secretária, em 2021 João 
Pessoa se destacou como 
a capital brasileira onde o 
emprego mais cresceu. No 
resultado oficial das 27 ca-
pitais do Brasil, o emprego 
aumentou 9,67% em relação 
ao estoque de referência, em 
1º de janeiro de 2021, supe-
rando a média nacional, que 
contabilizou 7,29%. 

No acumulado de 2021, 
João Pessoa abriu 15.374 
postos de trabalho com 
carteira assinada. Isso sig-
nifica que a quantidade de 
contratações (77.588) foi 
maior em relação ao núme-
ro de demissões (62.214). 
“Enquanto em outras cida-
des o emprego encolheu, 
João Pessoa cresceu produ-
zindo bens e serviços para 
os pessoenses. Os números 
evidenciam o excelente rit-
mo de crescimento da reto-
mada econômica, mesmo 
em um contexto pandê-
mico”, declarou Vaulene 
Rodrigues.

“Cidade tem bom futuro econômico”
n 

Saldo de 
postos de 
trabalho 
segue positivo 
neste ano, 
com taxa de 
crescimento 
maior que 
a da região 
Nordeste

Sobre a abertura de em-
presas em 2021, João Pessoa 
cresceu 34% em relação a 
2020 e foram registradas 
21.364 novas empresas na 
Capital. Os dados são da 
Rede Nacional para a Sim-
plificação do Registro e da 
Legalização de Empresas 
e Negócios (Redesim PB), 
ferramenta que integra os 
dados cadastrais da Re-
ceita Federal do Brasil e os 
órgãos Estaduais e Muni-
cipais que participam do 
processo de abertura, alte-
ração e baixa de empresas. 
“Conhecendo este cenário 
empreendedor, desenvol-
vemos o programa de mi-
crocrédito social ‘Eu Posso’ 

para fomentar as iniciativas 
de pequenos empreende-
dores, não só com repasse 
financeiro, mas promoven-
do uma jornada estratégica. 
Nossa equipe técnica dá 
suporte a esses profissio-
nais, que passam por capa-
citações, análise do plano 
de negócios e acompanha-
mento no pós-crédito”, des-
creveu Vaulene Rodrigues.

Até o final do primei-
ro semestre de 2022, o “Eu 
Posso” contemplou 526 em-
preendedores, sendo 428 
pessoas físicas e 98 jurídicas. 
“Apostar nesses negócios é 
possibilitar que essas pes-
soas se tornem protagonis-
tas de suas histórias”.

Cresce o número de 
novos empreendimentos

As indústrias de João 
Pessoa formam, junto às 
plantas de empresas locali-
zadas na Região Metropoli-
tana da cidade, o principal 
centro industrial do estado. 
Dados da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) 
apontam que a Paraíba pos-
sui 6.891 indústrias (de mi-
cro, pequeno, médio e gran-
de portes), sendo 50,5% de 
indústria de transforma-
ção; 45,5% da construção 
civil; 2,3% de serviços de 
utilidade pública e 1,7% da 
indústria extrativa.

Com relação ao Parque 
Industrial de João Pessoa, 
a Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba (Fiep) 
informou que hoje existe 
uma concentração no mu-
nicípio de João Pessoa de 
2.400 indústrias, ou seja, 
35% do total da indústria 
paraibana. 

Na pesquisa sobre o 
Parque Industrial de João 
Pessoa realizada em julho 
de 2022, com dados da 
Rais/2020, a Fiep identi-
ficou que os segmentos 
industriais da construção 
civil, alimentos e bebidas, 
papel e gráfica, além de têx-
til e confecção representam 
84% do parque industrial 
pessoense. 

A maioria das indús-
trias paraibanas é ligada à 
construção civil, com 1.453 
fábricas, setor seguido por 
alimentos e bebidas, com 
357; papel e gráfico, com 
111, e indústria têxtil e con-
fecção, com 102.

Porém, a divisão por 
segmento Industrial do 
município contempla ou-
tros setores como: extrativa 
mineral (três indústrias); 
produto mineral não metá-
lico (43); metalúrgica (64); 
indústria mecânica (61); 
elétrico e comunicação 
(10); material de transporte 
(4); madeira e mobiliário 
(61); borracha, fumo, cou-
ros (59); indústria química 
(39); indústria de calçados 
(3) e serviço de utilidade 
pública (30).

De acordo com o presi-
dente da Fiep-PB, Francisco 

Benevides Gadelha, nos úl-
timos anos um dado positi-
vo em relação ao crescimen-
to industrial de João Pessoa 
se refere ao número total 
de trabalhadores formais. 
Conforme o Novo Caged, 
atualmente João Pessoa 
possui 40.101 trabalhadores 
formais. Em 2016, o resulta-
do ficou abaixo, com 36.388 
postos de trabalho. 

Segundo o gestor, a in-
dústria de transformação 
pessoense na última déca-
da cresceu no uso de tec-
nologias e melhorias em 
processos produtivos que 
geraram valor agregado ao 
produto. “A industrializa-
ção da Grande João Pessoa 
vem trilhando rotas de de-
senvolvimento com ênfase 
para aglomerados fabris, 
como a cadeia produtiva 
de confecção, formada na 
sua maioria por pequenas 
empresas”, declarou. 

Outro fato citado pelo 
presidente é que a indústria 
gráfica com uso de tecnolo-
gia de ponta atende às no-
vas exigências do mercado. 
“Além desta, a produção 
cerâmica vem acompanhan-
do a modernização da cons-
trução civil e inovando em 
novos produtos e processos 
com diferencial competitivo 
em pisos, revestimentos e 
demais artefatos cerâmi-
cos. Destaco ainda o polo 
cimenteiro da Paraíba, que 
na grande João Pessoa con-
centra modernas unidades 
produtivas”, salientou.

A pesquisa da Fiep 
registrou também que o 
segmento de alimentos e 
bebidas tem grande poten-
cial de expansão, conside-
rando a cadeia produtiva 
que abrange a produção 
de açúcar, álcool, industria-
lização de frutas, produ-
tos alimentícios (incluindo 
panificação). “Para esses 
setores, a adoção de novas 
tecnologias, alinhadas à in-
dústria 4.0, trará grandes 
avanços na modernização 
do parque industrial da Ca-
pital, assim como em toda a 
Paraíba”, destacou Francis-
co Gadelha.

Capital conta com 
2.400 indústrias

Foto: Arquivo pessoalFoto: Assessoria Sedest



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos inte-

ressados 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 10.024/2019, bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. 
Objeto: aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das 
secretarias municipais, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, 
conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde será 
realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas e sessão 
pública: 18/08/2022 às 09h01mim. O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes 
endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br e http://www.alagoinha.pb.gov.br., ou na CPL 
no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 04 de agosto de 2022.
WALBERTO JOSE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE ADIAMENTO

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

trônico nº 00029/2022, para o dia 17 de Agosto de 2022 às 14:00 horas; e do início da fase 
de lances para o dia 17 de Agosto de 2022 às 14:01 horas. Referência: horário de Brasília 
- DF. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, na Av. São José, S/N - Centro 
- Alcantil - PB. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Alcantil - PB, 03 de Agosto de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS PARA APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PB, 
CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 924982/2021 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, PROPOSTA N° 055782/2021. (ITEM REMANESCENTE). Abertura da sessão pública: 
13:00 horas do dia 23 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 23 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 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 04 de Agosto de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
patrulha mecanizada para o Município de Alcantil – PB (trator e grade aradora), conforme 
convênio 910229/2021 – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. (Item 
remanescente). Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 23 de Agosto de 2022. Início 
da fase de lances: 10:01 horas do dia 23 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 04 de Agosto de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Prestação de serviços de Consultoria e Projetos na área de Cultura, Turismo e Es-
portes do Município de Alcantil - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25117/2021 - Em Cena Consultoria e Projetos Ltda - 1º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 04.08.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para construção de uma 

praça com quiosque, que vai ser instalado na Aldeia no Município de Baía da Traição/PB. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: B & F EDIFICARE ENGENHARIA 
LTDA - Valor: R$ 90.305,27. 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 Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da 
Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99156–0205. 
E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 04 de Agosto de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA-PB. Abertura 
da sessão pública: 08:30 horas do dia 18 de agosto de 2022. Início da fase de lances: 08:31 
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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 002/20; 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) 3346–1066. 
E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 04 de agosto de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA.

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2022
O Pregoeiro Oficial do Município, comunica as empresas participantes do processo em tela e 

demais interessados, que realizará sessão de continuidade dos trabalhos do certame licitatório, às 
08:00 horas do dia 10 de agosto de 2022, no mesmo endereço da primeira reunião. Informações: 
no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço: Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - 
Belém - PB. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com.

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

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAUDE 600 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO CUSTEIO 427.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVI-
ÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
411.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Belém e: CT Nº 00181/2022 - 02.08.22 - NNMED DISTRIB. IMP. EXPORT. DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 21.946,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00043/2022. DOTAÇÃO: 04.01 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 107.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 540 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E 
TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 116.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURIDICA 541 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 
– VAAF 123.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 542 
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO – VAAT 128.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 02/08/2023. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00180/2022 - 02.08.22 - MONICA 
BARROS DA SILVA - R$ 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, por meio do site wcompras.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE CARRO ZERO QUILO-
METRO CONFORME TODAS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE BOM 
JESUS. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 19 de Agosto de 2022. Início da fase de 
lances: 08:31 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: 
cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: https://www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; wcompras.com.br. 

Bom Jesus - PB, 03 de Agosto de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Firmino Tomaz, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, por meio do site wcompras.com.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando 
contratações futuras, para: Contratação de empresa juridica especializada para os serviços de 
Capacitação Permanente na Gestão da Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde de Bom 
Jesus – PB. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 19 de Agosto de 2022. Início da fase 
de lances: 09:31 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 7.892/13; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3559–1009. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: https://www.prefeiturabomjesus.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; wcompras.com.br. 

Bom Jesus - PB, 03 de Agosto de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Firmino Tomaz, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, por meio do site wcompras.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Combustíveis no Cajá – PB, (distrito de Caldas 
Brandão) para atender as necessidades da Secretária de Saúde de Bom de Jesus–PB. Abertura da 
sessão pública: 10:30 horas do dia 19 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 10:31 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1009. E-mail: 
cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: https://www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; wcompras.com.br. 

Bom Jesus - PB, 03 de Agosto de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, por meio do site wcompras.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Combustíveis no Cajá – PB, (distrito 
de Caldas Brandão) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom de Jesus–PB. 
Abertura da sessão pública: 11:30 horas do dia 19 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. E-
-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: https://www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br/; www.
tce.pb.gov.br; wcompras.com.br. 

Bom Jesus - PB, 03 de Agosto de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA COSNTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BOM 
JESUS–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplpre-
feiturabomjesus@gmail.com. Edital: https://www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 03 de Agosto de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2022
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 18 de 
Agosto de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sis-
tema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CRIAÇÃO DE PROJETO 
DE NOVO CONCEITO VISUAL DE SINALIZAÇÃO, COM PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO INTERNA 
E EXTERNA DE FORMA PERSONALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CABEDELO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. 
Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 04 de Agosto de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ NO 
DISTRITO DE BARREIRAS, CARAÚBAS–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
10001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.301.3003.1050 – CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES 601 
– Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de 
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES 631 
– Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados 
à Saúde 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES 700 – Outras Transferências de Convênios ou 
Instrumentos Congêneres da União 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.3011.3003– 
MANTER A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 500 – Recursos não 
Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco 
de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 03/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 20101/2022 - 03.08.22 - IOA SERVICOS E PRODUCAO 
MUSICAL EIRELI - R$ 339.108,07.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de mobiliários diversos, mesas, cadeiras, 
conjunto refeitório, armários e estantes. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 23 de Agosto 
de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 23 de Agosto de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 
08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 01 de Agosto de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empre-
sas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de instrumentos musicais para oficina de banda 
de fanfarra – trompete, trombone, bombardino, tuba, caixa de guerra, prato e quadriton. Abertura da 
sessão pública: 14:00 horas do dia 25 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 
25 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 Com-
plementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e 
das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 02 de Agosto de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais de expediente e didático 
diversos. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 29 de Agosto de 2022. Início da fase de 
lances: 14:01 horas do dia 29 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0146/19; Decreto 
Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 
horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: 
www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 03 de Agosto de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando 
contratações futuras, para: Aquisição de materiais elétricos, eletrônicos, enxoval de cama, mesa, 
banho e utensílios de cozinha diversos. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 31 de Agosto 
de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 31 de Agosto de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 
as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 
Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 03 de Agosto de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: LOCAÇÃO VEÍCULOS, TIPO 
CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO 
DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESÍDUO SÓLIDO GERADO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ–PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NORDESTE CONSTRUCOES 
INSTALACOES E LOCACOES EIRELI - R$ 693.600,00.

Cuité - PB, 02 de Agosto de 2022
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: LOCAÇÃO 
VEÍCULOS, TIPO CAMINHÃO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), 
COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESÍDUO SÓLIDO GERADO NO MUNICÍ-
PIO DE CUITÉ–PB; ADJUDICO o seu objeto a: NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E 
LOCACOES EIRELI - R$ 693.600,00.

Cuité - PB, 02 de Agosto de 2022
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PLACAS, LONAS, BANNER’S E ADESIVOS, PARA 
SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DOS ORGÃOS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA; RATIFICO o correspon-
dente procedimento em favor de: BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA 11126607479 - R$ 87.879,20.

Cuité - PB, 04 de Agosto de 2022
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Secretarias 
deste Município. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 18 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 subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3635–1013. 
E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. Edital: www.damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Damião - PB, 04 de Agosto de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MA-
TERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Esperança: 02.002 Gabinete do Prefeito 04012220012002 Manutenção das /atividades do Gabinete 
33.9039.99 000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 02.007 Secretaria de Educação 
1236110032014 Manutenção das atividades com FUNDEB 40% 33.90.39.00 000 Outros serviços 
de terceiros – Pessoa Jurídica. Secretaria de Educação 1236110032015 Manutenção das atividades 
do Ensino Fundamental – MDE 33.90.39.00 000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 
Secretaria de Educação 1226110032017 Manutenção do transporte Escolar 33.90.39.00 000 Ou-
tros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 02.011Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte 
1512220012045 Manutenção das ativid. da Sec. de Obras Urbanismo e Transporte 33.90.39.00 000 
Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 02.011 Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte 
1545110102046 Manutenção dos serviços de limpeza pública 33.90.39.00 000 Outros serviços 
de terceiros – Pessoa Jurídica. 02.012 Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente 2012220012051 
Manutenção das ativ. da Sec. de Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente 33.90.39.00 000 Outros serviços 
de terceiros – Pessoa Jurídica. 09.009 Fundo Municipal de Saúde 1030110072027 Desenvolver as 
Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATH) 33.9030.99 002 Material de Consumo 33.90.39.00 
014 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 1030120012030 Manut. das Ativ. do Sistema 
Municipal de Saúde – 33.9030.99 002 Material de Consumo 33.90.39.00 000 Outros serviços de 
terceiros – Pessoa Jurídica. 1030210072031 Desenvolver as atividades do Bloco da Média e alta 
(BLMAC) 33.90.39.00 002 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 33.90.39.00 000 Outros 
serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 1030410072033 Desenvolver as atividades do Bloco da 
vigilância em saúde (BLVGS) 33.90.39.00 000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 
09.009 Fundo Municipal de Saúde 1030120012030 Manut. das ativ. do sistema municipal de 
saúde 33.90.39.00 000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 10.010 Fundo Munic. de 
Assist. e Serviço Social 0812220012034 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 
33.90.39.00 000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 0812210052037 Manut. do Con-
selho Tutelar 33.90.39.00 000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; 0824410062069 
Desenvolvimento das atividades de Gestão (IGD SUAS/IGDBF) 33.90.39.00 000 Outros serviços 
de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00266/2022 - 20.07.22 - S F DE 
SOUZA IMPRESSOS - R$ 446.673,97.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2022
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 IN00010/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO FISIOTERAPEUTA, CONFORME O EDITAL DA 
CHAMADA PÚBLICA 00002/2022 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A 
PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ESPAÇO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - R$ 28.800,00.

Gado Bravo - PB, 29 de Julho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2022
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 IN00011/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME O EDITAL DA 
CHAMADA PÚBLICA 00002/2022 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A 
PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: MSM MENEGUESSO SERVICOS MEDICOS LTDA - R$ 28.800,00.

Gado Bravo - PB, 29 de Julho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 202143198–5, REALIZADO ENTRE PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO (FNDE); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 215.040,00; OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO 
E EXPORTACAO EIRELI - R$ 15.750,00.

Gado Bravo - PB, 29 de Julho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME O EDITAL DA 
CHAMADA PÚBLICA 00002/2022 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A 
PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 05.005 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – 05005.10.301.1004.2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 01/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gado Bravo e: CT Nº 06901/2022 - 01.08.22 - MSM MENEGUESSO SERVICOS MEDICOS 
LTDA - R$ 28.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
CLIMATIZAÇÃO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 202143198–5, REALIZADO ENTRE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOL-
VIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2022. 
DOTAÇÃO: ecursos Próprios do Município de Gado Bravo e repasse do FNDE: 02.006 – SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO – 02006.12.361.1005.2010 – MANTER AS ATIVIDADES DP ENSINO 
FUNDAMENTAL – MDE – 02006.12.361.1005.2011 – MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS COM 
RECURSOS DO FNDE – 02006.12.361.1005.2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
EJA – 02006.12.365.1005.2014 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 4.4.90.52.00.00 
– EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTENTE. VIGÊNCIA: até 01/08/2023. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 06101/2022 - 01.08.22 - NUZIA LEILA 
DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 215.040,00; CT Nº 06102/2022 - 01.08.22 - OFFICE DO BRASIL 
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - R$ 15.750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO FISIOTERAPEUTA, CONFORME O EDITAL DA 
CHAMADA PÚBLICA 00002/2022 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A 
PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 05.005 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – 05005.10.301.1004.2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 01/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e: CT Nº 06801/2022 - 01.08.22 - ESPAÇO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA 
LTDA - R$ 28.800,00.

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00002/2022
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DE 

UM POTAL NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB – PB073 ACESSO AO DISTRITO CACHOEIRA 
DOS GUEDES EM GUARABIRA/PB.

CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – DIT CONSTRUÇÕES, IMOBILIÁRIA EIRELI, CNPJ: 18.547.219/0001-70-  Valor: 

R$ 183.784,90 (Cento e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa 
centavos)

2º lugar – ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ: 17.490.708/0001-70 Valor: R$ $ 187.968,62 
(Cento e oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e oito mil e sessenta e dois centavos). 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição 
dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° 
Andar - Centro – Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se 
para sua eficácia.

01 de Agosto  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00003/2022
OBJETO : Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimento em para-

lelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico em diversas ruas da Zona Urbana do 
município, apenas mão de obra.

CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI, CNPJ: 17.809.782/0001-07-  

Valor: R$ 511.466,58 (Quinhentos e onze Mil quatrocentos e  sessenta e seis reais e cinquenta e 
oito centavos)

2º lugar – BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA, CNPJ: 14.224.419/0001-
31 Valor: R$  506.495,,92 Quinhentos e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa 
e dois centavos). 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

04 de Agosto  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 5 de agosto de 2022      33Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 22.08.2022 às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio, André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 078.2022, destinada a Contratação de uma Creche padrão tipo B 
do projeto integra Paraíba. Valor estimado da Obra : 889.051,89  ( Oitocentos e oitenta e nove Mil, 
cinquenta e hum reais e oitenta e nove centavos) Dotação consignada no orçamento vigente. Demais 
esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, 
nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 04 de Agosto de 2022
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 06.2022 
OBJETO: Contratação de empresa para construção da creche Lavínia Maria Moura Ribeiro 

Barbosa.
EMPRESAS HABILITADAS:
18.547.219/0001-70- DIT CONSTRUÇÕES, IMOBILIÁRIA E SERVIÇOSE EIRELI, por atender 

a todos os requisitos de habilitação
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 

09.08.2022, às 10h30min, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a CPL, Rua Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a presente Ata que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB,04  Agosto de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

14h30min (horário de Brasília) do dia 18 de Agosto  de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de unidade móvel de saúde  conforme emenda  71160002. Recursos previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 
e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. 

E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.portaldecompraspublicas.com.br
Guarabira - PB, 04 de Agosto   de 2022

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00029/2022, para o dia 10 

de Agosto de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Gov. Flavio Ribeiro, 
19 - Centro - Gurinhém - PB. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. 

Gurinhém - PB, 04 de Agosto de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 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 
na prestação de serviços de manutenção, limpeza e instalação de ar-condicionado das diversas 
Secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@
gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 04 de agosto de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA
CONVOCAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
A Prefeitura municipal de Itatuba, através do Pregoeiro oficial, no uso de suas atribuições legais; 

COMUNICA E CONVOCA para continuidade dos trabalhos – PROCESSO: Pregão Presencial nº 
00020-2022. A sessão publicada será realizada no dia  08 de Agosto de 2022 às 09h00min horas, 
INFORMAÇÕES: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteisTelefone: (083) 3398–1020. 
E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br.

.  ITATUBA - PB, 04 de Agosto de 2022
JUSCELINO DA SILVA MONTEITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 18 de 
Agosto de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de ar condicio-
nados. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.
com. Edital: www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 04 de Agosto de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de 
pessoa jurídica para locação de pipas, para atender as necessidades do Município de Lagoa de 
Dentro. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 18 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; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licita-
caolagoadedentro@gmail.com. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 04 de agosto de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISI-
ÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00029/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda - Dar continuidade 
a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca 
e: CT Nº 00281/2021 - Andre Felipe de Souza Santos - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 33.192,50; e 
prorroga o prazo, passando para 15/11/2022. ASSINATURA: 04.08.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA N°. 00003/2022
O Presidente da Comissão de Licitação torna público o resultado da Chamada Pública que 

tem como objeto Contratação de empresa para realização de serviços médicos para exames de 
ultrassonografias para o Município de Manaíra/PB. PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO APRE-
SENTADA: PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS – CNPJ Nº 32.511.524/0001-33. VALOR 
TOTAL: 358.118,30 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E 
TRINTA CENTAVOS). Analisando as Documentações enviadas foi constatado que a mesma atendeu 
as exigências do instrumento convocatório, cujos valores se encontram compatíveis com o valor 
estimado disposto no edital. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Manaíra - PB, 28 de junho de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Agosto 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de água mineral 
em garrafões de 20 litros para atender as secretarias e fundo municipal de saúde deste muni-
cípio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Te-
lefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.marcacao.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 04 de Agosto de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Agosto 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços fúnebres (adulto, especial e infantil), serviço de 
translado fúnebre e ornamentação fúnebre com coroa de flores, destinado à atender a população 
carente do município, através da Secretaria de Ação Social. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@
gmail.com. Edital: www.marcacao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 04 de Agosto de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE NAZAREZINHO
AVISO DE NOVA SESSÃO

SESSÃO ANTERIOR FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2022

A Pregoeira torna público que o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 
N° 00041/2022 com objeto: contratação de empresa para aquisição parcelada de pneus, com 
o objetivo de atender as necessidades dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de 
Nazarezinho-PB, foi declarado FRACASSADO, ficando a NOVA SESSÃO MARCADA para o dia 
18 de agosto de 2022 às 08h30 na Sala de Licitações da Prefeitura de Nazarezinho situada a 
Rua Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-PB. Novo edital disponível em: www.nazarezinho.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Nazarezinho-PB, 04 de agosto de 2022
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO TERMO

DE RESCISÃO CONTRATUAL 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRôNICO N° 0031/2021.  
CONTRATO N°: 01.00083/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ. 
CONTRATADO: ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA 47229266420 - CNPJ Nº 

35.859.71/0001-23
DECISÃO: RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA UNILATERAL DO CONTRATO DE N° 

01.00083/2021, NOS TERMOS DO ARTIGO 79, INCISO I, DA LEI Nº 8666/93 C/C ART. 78.
PIANCÓ-PB, EM 04 DE AGOSTO DE 2022. 

DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA
PREFEITO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Medicamentos de A a Z da linha 
Farma (Ético, genérico e Similares), com apresentação de receita, através da oferta de maior per-
centual de desconto sobre a tabela de preços de referência da Associação Brasileira do Comércio 
Farmacêutico – ABCFARMA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (85) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.
com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 04 de Agosto de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 11:00 horas do dia 18 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DA FARMÁCIA BÁSICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (85) 
33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 04 de Agosto de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00034/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM FESTAS E EVENTOS EM 
GERAL E EDITORIA, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIA-
LIZADAS DE APOIO ADMINISTRATIVO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Fracassada.

Remígio - PB, 02 de Agosto de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00028/2022
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 DV00028/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER NECESSI-
DADES EMERGENCIAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 
PROCURADORIA E GESTÃO DO MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: LOURIMAR LINS SANTOS - R$ 14.666,00.

Remígio - PB, 01 de Agosto de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER NECESSIDADES 
EMERGENCIAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PROCURADORIA 
E GESTÃO DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00028/2022. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 04 122 2002 2002 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria de Administração e Finanças 
04 122 2002 2005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 02.030 Procuradoria–Geral 
de Remígio 04 122 2002 2007 Manutenção da Procuradoria Geral do Município 02.040 Secretaria de 
Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 4490.52 99 Equipamentos 
e Material Permanente Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15001001 Recursos não 
Vinculados de Impostos – MDE 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio 
e: CT Nº 00223/2022 - 01.08.22 - LOURIMAR LINS SANTOS - R$ 14.666,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00028/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-

TOS DE INFORMATICA PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS DAS SECRETARIAS 
DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PROCURADORIA E GESTÃO DO MUNICIPIO. FUN-
DAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00034/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM FESTAS E EVENTOS EM GERAL E 
EDITORIA, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADAS 
DE APOIO ADMINISTRATIVO. ABERTURA: 26/07/2022 as 09:45 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação 
Fracassada. DATA: 02/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TECIDOS, AVIAMENTOS ENTRE OUTROS 
UTENSILIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ORNAMENTAÇÕES DOS EVENTOS E 
FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2022. 
DOTAÇÃO: 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 00223/2022 - 03.08.22 - ROSELMA VIEIRA SOARES - ME - R$ 21.028,20; CT Nº 
00224/2022 - 03.08.22 - RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - R$ 17.777,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO 
DE PEÇAS GENUÍNAS OU COMPATÍVES COM OS DIVERSOS MODELOS DE IMPRESSORAS E 
SCANNER DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-
trônico nº 00031/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de 
Gestão 04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria de 
Administração e Finanças 04 122 2002 2005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 
02.030 Procuradoria–Geral de Remígio 04 122 2002 2007 Manutenção da Procuradoria Geral do 
Município 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria 
de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 12 361 1001 2010 Manutenção das atividades do Ensino 
Fundamental 12 361 1001 2012 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 30% 12 365 1001 
2015 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 12 361 1001 2016 Manutenção da Educação de 
Jovens e Adultos 12 365 1001 2019 Manutenção das Atividades da Educação Infantil– 30% 12 361 
1001 2022 Manutenção do Ensino Básico – Complementação FUNDEB–VAAF e VAAT 12 365 1001 
2023 Manutenção do Ensino Infantil– Complementação FUNDEB–VAAF e VAAT 02.060 Secretaria de 
Trânsito 26 122 2002 2024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria 
de Desenvolvimento Social 08 122 1003 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desen-
volvimento Social 08 243 1003 2026 Manutenção do Conselho Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 20 122 2002 2029 Manutenção das Ativi-
dades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 
2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 305 1002 
2036 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 10 302 
1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada 
(MAC) 10 302 1002 2039 Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavirus – COVID–19 
02.120 Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 122 1005 2040 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 02.130 Secretaria 
de Esporte e Lazer 27 122 1005 2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 
02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2045 Manutenção do Fundo Municipal de 
Assistência Social 08 243 1003 2046 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ 08 244 1003 2048 
Serviço de Proteção Social Básica 08 244 1003 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único–IGDBF 08 244 1003 2051 Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Pro-
gramas e Projetos do SUAS 3390.30 99 Material de Consumo Fonte de Recursos 15001000 Recursos 
Livres (Ordinário) 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15001002 Recursos não 
Vinculados de Impostos – Saúde 15500000 Transferência do Salário– Educação 15690000 Outras 
Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências 
15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 30% 15421030 
Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT – 30% 16000000 Transferências Fun-
do a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção 16600000 
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT 
Nº 00216/2022 - 29.07.22 - PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME - R$ 96.949,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DE DIVERSOS MODELOS 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00032/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 
04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria de Ad-
ministração e Finanças 04 122 2002 2005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 
02.030 Procuradoria–Geral de Remígio 04 122 2002 2007 Manutenção da Procuradoria Geral do 
Município 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria 
de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 12 361 1001 2010 Manutenção das atividades do Ensino 
Fundamental 12 361 1001 2012 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 30% 12 365 1001 
2015 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 12 361 1001 2016 Manutenção da Educação de 
Jovens e Adultos 12 365 1001 2019 Manutenção das Atividades da Educação Infantil– 30% 12 361 
1001 2022 Manutenção do Ensino Básico – Complementação FUNDEB–VAAF e VAAT 12 365 1001 
2023 Manutenção do Ensino Infantil– Complementação FUNDEB–VAAF e VAAT 02.060 Secretaria 
de Trânsito 26 122 2002 2024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secre-
taria de Desenvolvimento Social 08 122 1003 2025 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 08 243 1003 2026 Manutenção do Conselho Tutelar 02.080 Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 20 122 2002 2029 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 
301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 
10 305 1002 2036 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em 
Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção 
Especializada (MAC) 10 302 1002 2039 Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavirus 
– COVID–19 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 122 1005 
2040 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 
02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 27 122 1005 2043 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2045 Manutenção 
do Fundo Municipal de Assistência Social 08 243 1003 2046 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA 
FELIZ 08 244 1003 2048 Serviço de Proteção Social Básica 08 244 1003 2050 Manutenção e 
Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único–IGDBF 08 244 1003 2051 Cofinan-
ciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS 3390.30 99 Material de Consumo 
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15001001 Recursos não Vinculados de 
Impostos – MDE 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 15500000 Transferên-
cia do Salário– Educação 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos 
demais recursos originários de transferências 15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e 
Transferências de Impostos – 30% 15421030 Transferências do FUNDEB – Complementação da 
União – VAAT – 30% 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 
do Governo Federal – Bloco de Manutenção 16600000 Transferência de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social – FNAS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00217/2022 - 29.07.22 - 
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 58.918,60; CT Nº 00218/2022 - 29.07.22 - PHELIPE 
E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME - R$ 10.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2022
OBJETO: Aquisição de fardamentos e personalizados diversos, para melhor atender as deman-

das das secretarias desse município. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das seguintes 
empresas: ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA, BBD COMERCIO & SERVICO LTDA, IRA-
QUITAN MARTINS DA SILVA ARAUJO, JOAO MARTINHO DA SILVA, JOSE BATISTA GRAFICA 
EDITORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, M. L. GRAFICA LTDA, MANOEL JANUARIO 
DOS SANTOS FILHO, MARCOS B DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI E RODRIGO 
SOARES MEDEIROS. para continuação dos trabalhos, que será realizado no dia 09 de agosto de 
2022 às 15:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316 para 
dar continuidade ao certame licitatório. 

Rio Tinto - PB, 04 de agosto de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO 

PARA CORREÇÃO DE PROPOSTA 
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00004/2022. OBJETO: Contratação de empresa especiali-

zada em construção civil, para execução dos serviços de Construção de uma Quadra Poliesportiva 
na comunidade Sítio Piabuçú no município de Rio Tinto - PB, conforme convênio nº 0293/2021, 
do Governo do Estado da Paraíba. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa: TRUST 
CONSTRUTORA LTDA, para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data 
desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando sanar 
inconsistências das respectivas propostas de preços e planilhas, conforme previsto no Artigo 43, 
Parágrafo 3º da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 99333-5316.

Rio Tinto - PB,04 de agosto de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 101/2022
A pregoeira e equipe de apoio, torna público aos interessados a suspensão do Pregão 

Eletrônico 101/2022, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para locação de equi-
pamentos e fornecimento de insumos e reagentes, para uso em BIOQUÍMICA / IONOGRAMA / 
UROANÁLISE/ HEMATOLOGIA / COAGULOGRAMA / IMUNO–HORMôNIOS, para a população 
do Município de Santa Rita e população referenciada, em consequência, informa que será 
adiado, em razão da necessidade de revisão e eventuais alterações do Termo de Referência. O 
acolhimento e abertura das propostas  ocorrerão através do site  www.portaldecompraspublicas.
com.br, em data a ser definida e publicada posteriormente, uma vez que ficam prejudicadas as 
datas anteriormente designadas.

Santa Rita/PB, 04 de agosto de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 102/2022
A pregoeira e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 102/2022, 

cujo objeto é a aquisição de caixas de som amplificadas e projetores para sonorização das 
salas de aula das unidades escolares e do Programa Educacional de Resistência às Dro-
gas (PROERD), a ser desenvolvido nas escolas do município de Santa Rita – PB, para às 
09h00m do dia 18 de agosto de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 04 de agosto de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

(republicado por incorreção)
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 WM EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUÇÕES EIRELI EPP – CNPJ 10.376.724/0001-98

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, 04 de Agosto de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE CONSULTORIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 
DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação 
torna público que a CONSTRUTORA NACIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 
36.428.864/0001-56, apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o recurso 
administrativo desta empresa. Após análise dessa solicitação a orientação do órgão demandante 
é por manter a inabilitação da CONSTRUTORA NACIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. 
Comunica também que a sessão para abertura das propostas das empresas habilitadas, ECOBRASIL 
SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI e RL2 CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTIRA DE 
ENGENHARIA LTDA, será às 09:30, do dia 12 de agosto de 2022.

Santa Rita - PB, 04 de agosto de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022
AQUISIÇÃO DE ôNIBUS ESCOLAR, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO 

DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) N° 202100749-4, DENOMINDADO DE ôNIBUS 
RURAL ESCOLAR (ORE), EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que o Pregão em epígrafe foi conside-
rado fracassado. Comunica também que em breve será divulgada nova licitação, nos termos do 
Art. 21 da Lei 8.666/1993.

Santa Rita - PB, 04 de agosto de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 104/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 104/2022, cujo 

objeto é a  AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COMPONENTE SAMU-192 BASE DESCENTRA-
LIZADA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, para às 09h00m do dia 19 de Agosto de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 04 de Agosto de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179/2022.
PREGÃO ELETRôNICO Nº 074/2022. 1.0 - DO OBJETIVO. -REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE – DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, POR MEIO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RE-
SULTADO. - BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA - CNPJ: 
31.969.144/0001-84 - Valor R$: 484,26. - CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 
- CNPJ: 22.526.394/0001-59 - Valor R$: 126.693,00. - DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL 
DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 07.245.458/0001-50 - Valor R$: 2.611,00. - HC COMÉRCIO DE 
PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 20.873.342/0001-23 - Valor R$: 19.251,50. - LAZARO 
BEZERRA SOARES - CNPJ: 06.088.333/0001-09 - Valor R$: 7.168,50. - MJ COMÉRCIO DE 
MOVEIS EIRELI - CNPJ: 07.631.411/0001-24 - Valor R$: 5.505,90. - VANESSA CAETANO 
FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456 - CNPJ: 44.132.269/0001-05. Valor R$: 3.733,90. - 
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 20.008.831/0001-17. Valor R$: 27.200,00. 
Publique-se e cumpra-se. 

Santa Rita - PB, 02 de agosto de 2022.
RAFAEL GOMES MONTEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE.

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 que a empresa FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 
13.570.141/0001-91 protocolou recurso contra a desclassificação da sua proposta de preço. Abre-
-se prazo para contrarrazão.

Santa Rita - PB, 04 de agosto de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00012/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E 
NACIONAL, A BANDA BONDE DO BRASIL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA TRA-
DICIONAL FESTA DE PADROEIRO SANTA MARIA MADALENA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - R$ 55.000,00.

São João do Tigre - PB, 01 de Agosto de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - R$ 122.945,04.

São João do Tigre - PB, 02 de Agosto de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 3.3.90.39 00 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 03/08/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 06701/2022 - 03.08.22 - MAXIMO ENGENHARIA 
E CONSTRUCOES LTDA - R$ 122.945,04. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, 
A BANDA BONDE DO BRASIL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIO-
NAL FESTA DE PADROEIRO SANTA MARIA MADALENA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 08.000 SECRETARIA DE CULTURA, 
TURISMO – 13 392 2012 2046 OBJETIVO: EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS NA SEDE 
E DISTRITOS – 3.3.90.39 00 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 02/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 07101/2022 - 02.08.22 - BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES 
MUSICAIS LTDA - R$ 55.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS 00001/2022
A CPL do Município de São José do Bonfim/PB, torna público nos termos do art. 109, § 3º da 

Lei 8.666/93, que a empresa JMSV CONSTRUÇÕES - CNPJ Nº 30.999.688/0001-26, impetrou 
recurso contra decisão desta Comissão, sobre o julgamento da fase de Proposta de preços do 
referido processo. Ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo no prazo 
legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR CONTRARAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO, 
conforme faculta referida lei. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua 
José Ferreira, S/N - Centro - São José do Bonfim – PB.

São José do Bonfim/PB, 02 de Agosto de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim  torna público a Republicação do Edital de 
Licitação do referido Pregão Presencial para: Aquisição de figurinos, fantasias, trajes e ternos 
esportivo entre outros em geral destinadas as diversas secretarias do Município de São José do 
Bonfim/PB, que estava prevista a sessão pública para o dia:  10/08/2022 às 09:00hs, ficando a 
sessão agendada para o dia 18/08/2022, ás 09:00hs. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Lei 
Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim – 
PB Prefeitura Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. 

São José do Bonfim - PB, 03 de Agosto de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro do Município de São José do Bonfim, no uso das atribuições que lhe foram confe-
ridas através da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Federal nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de equipamentos de informática em geral, 
e acessórios para as diversas secretarias do município de São José do Bonfim/PB e aos Fundos 
Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a: - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA. CNPJ: 
05.816.684/0002-07. Valor: R$ 92.810,00.

- LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI. CNPJ: 36.544.770/0001-42. Valor: R$ 69.250,00. 
- MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS. CNPJ: 42.092.696/0001-73. Valor: R$ 61.065,00. - VIVA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.

CNPJ: 20.008.831/0001-17. Valor: R$ 46.413,00. Total: R$ 269.538,00.  
São José do Bonfim - PB, 14 de Julho de 2022.   

JOSEILDO ALVES MONTEIRO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, no uso de suas atribuições 
legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial 
nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de equipamentos de informática em geral, e aces-
sórios para as diversas secretarias do município de São José do Bonfim/PB e aos Fundos 
Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes 
vencedores: - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA. CNPJ: 05.816.684/0002-07. Valor: R$ 
92.810,00. - LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI. CNPJ: 36.544.770/0001-42. Valor: R$ 
69.250,00. - MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS. CNPJ: 42.092.696/0001-73. Valor: R$ 
61.065,00. - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. CNPJ: 20.008.831/0001-17. Valor: 
R$ 46.413,00. Total: R$ 269.538,00.

São José do Bonfim - PB, 15 de Julho de 2022. 
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, CNPJ N° 

08.882.862/0001-05.
CONTRATADA: PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA – CNPJ Nº 42.915.113/0001-02.
OBJETO: Contratação de consultoria especializada para implantação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos no Município de São José do Bonfim/PB.
VALOR GLOBAL: R$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil reais).

São José do Bonfim-PB, 01 de julho de 2022
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 20801/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, CNPJ N° 

08.882.862/0001-05.
CONTRATADA: PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA – CNPJ Nº 42.915.113/0001-02
OBJETO: Contratação de consultoria especializada para implantação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos no Município de São José do Bonfim/PB.
VALOR GLOBAL: R$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
02.08 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos Hídricos e Meio Ambiente 
04 122 2009 2059 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Recursos 

Hídricos
Elemento de Despesa: 33 90 39 00 1500 0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso II da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

São José do Bonfim-PB, 01 de Julho de 2022
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 92001/2022.
OBJETO: Locação de Veículo tipo caminhonete (pick up grande) para ficar a disposição da 

Secretaria de Esportes do Município de São José do Bonfim/PB, conforme especificações e quan-
titativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2022.
DOTAÇÃO: RECURSOS: 02.012 SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE - 04 122 

2011 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVEN-
TUDE; ELEMENTO DE DESPESA - 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA/3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.

 VIGÊNCIA: 05 meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim 
e: WILLYANE PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 095.575.824-64, Valor R$ 20.500,00.

São José do Bonfim/PB, 21 de julho de 2022. 
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 91902/2022. 
OBJETO: Aquisição de portas, portões de ferro, ferragem em geral e consertos em geral 

para as secretarias do Município de São José do Bonfim e aos Fundos Municipais de Saúde 
e Assistência Social do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00019/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS: 02.012 SECRETARIA 
DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE - 04 122 2011 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE; 02.013 SECRETARIA DE CULTURA 
E TURISMO - 04 122 1032 2126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
CULTURA E TURISMO; 02.04 SECRETARIA DA SAUDE; 10 301 2006 2016 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE; 02.041 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 2006 2085 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE; 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 08 122 2007 2034 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 244 1014 2040 DOAÇÕES DIVERSAS À 
PESSOAS CARENTES; 08 244 1030 2117 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS; 
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 08 244 2013 2086 CO-FINANCIA-
MENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS; 02.06 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO; 12 122 2008 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO; 12 361 1018 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE; 12 361 
1018 2047 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO (OUTRAS 
DESPESAS; 12 122 2008 2072 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO; 12 122 2008 
2071 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO; 02.07 SECRETARIA DE 
OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - 02.07 SECRETARIA DE OBRAS, 
INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS -15 122 1025 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS; 02.08 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE; 
04 122 2009 2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO VIGÊNCIA: 05 meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
José do Bonfim e: ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480, CNPJ Nº 13.107.244/0001-
10, Valor R$ 35.500,00.

São José do Bonfim/PB, 12 de Julho de 2022. 
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 92101/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, CNPJ N° 

08.882.862/0001-05. CONTRATADA: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA, CNPJ Nº 
34.037.756/0001- 27. OBJETO: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - veículo de transporte 
sanitário (com acessibilidade - 1 cadeirante) para o município de São José do Bonfim/PB, conforme 
Proposta do Ministério da Saúde nº 12526.644000/1210-01.

VALOR GLOBAL: R$ 280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 12526.644000/1210-01 E O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.04 
SECRETARIA DA SAUDE - 10 302 1003 1003 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SÁUDE - ELE-
MENTO DE DESPESA: 4490.52 – 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO.

São José do Bonfim-PB, 18 de Julho de 2022.
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00008/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através do Presidente da CPL, 

TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 09h00min do dia 23 de 
Agosto de 2022, no Auditório Maria Elza, rua Sabino Nogueira, Centro, Anexo da Secretaria 
Municipal de Educação deste Município, abertura da sessão pública na Modalidade Tomada 
de Preços, tipo menor preço, com objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços 
de construção de quadra coberta na E.M.E.I.F. Joaquim Pereira Lima, no Município de São 
José de Piranhas – PB. Os interessados poderão solicitar o Edital e Anexos na Sala da CPL, 
provisoriamente instalada na Secretaria de Educação deste Município - Centro - São José 
de Piranhas – PB ou pelos meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.
com e site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 04 de Agosto de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022
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 materiais de 
construção diversos remanescente. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 22 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, 08 de Agosto de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 009/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no 
art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em reunião 
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 18 de Agosto 2022 as 14:00, 
tendo como objetivo: Aquisição de Material pedagógico, brinquedos e playground, destinados a 
rede municipal de ensino de sobrado-PB; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Sobrado. Para maiores informações e-mail: cplsobrado@gmail.com.

Sobrado - PB, 04 de Agosto de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2022, que objetiva: Contratação 
de Motocicleta com motorista, para prestar serviços de motoboy a Secretaria da Fazenda deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JEOVANIO PINTO 
SILVA 08275431409 - R$ 14.400,00.

Solânea - PB, 01 de Agosto de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo pertinente para a executar a reforma dos PSF’s deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MOC SERVI-
COS DE CONSTRUCOES EIRELI - R$ 269.746,37.

Solânea - PB, 03 de Agosto de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00007/2022. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 

pertinente para a executar a reforma dos PSF”s deste Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores: Moc Servicos de Construcoes Eireli - CNPJ 01.088.740/0001-
94. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285.

Solânea - PB, 04 de Agosto de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2022, que objetiva: Prestação de 
Serviços mecânicos para os veículos leves deste Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 20594976472 
- R$ 110.390,00.

Solânea - PB, 29 de Julho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0038/2022

Objeto: Aquisição de peças automotivas diversas, baterias, filtros e outros destinados a Manu-
tenção Preventiva e Corretiva das máquinas, pertencentes a Prefeitura de Solânea/PB. O pregoeiro 
desta Prefeitura,  torna público que a empresa LMN – COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E 
REPRESENTACOES LTDA, foi convocada para assinatura do contrato, todavia se manteve inerte 
e não compareceu para  assinatura do respectivo contrato.  Assim, convocamos a empresa rema-
nescente nos lotes: 03-06, para no prazo de 03 (três) dias informar se tem interesse em assumir 
os mencionado lotes nos preços ofertados pela primeira colocada. Informações: Telefone: (083) 
3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 03 de Agosto de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Agosto  de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição e Instalação de  kits fotovol-
taicos, para a implantação de sistema de produção de energia solar nas escolas da Rede Pública 
Municipal da Educação, deste Município de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00  as 12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 04 de Agosto de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 18 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Prestação de Serviços mecânicos para 
os veículos pesados deste Município de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00  as 12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 04 de Agosto de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Motocicleta com motorista, para prestar serviços de motoboy a Se-
cretaria da Fazenda deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA 
– 04.123.1002.2009. ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS PESSO JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 01/08/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Solânea e: CT Nº 00222/2022 - 01.08.22 - JEOVANIO PINTO SILVA 08275431409 
- R$ 14.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de Serviços mecânicos para os veículos leves deste Município de Solânea/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00043/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Solânea: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.2002 (1500100); 02:00 – 
04.122.1002.2004(1500100) – 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009(1500100) – 
04:00 – SECETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2012 
(1500100) – 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019(15690000)/12.361.2005.2020 (15
0101)/12.361.2005.2023(15401030) – 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) – 10
.301.2008.2041(16000000)/10.302.2009.2044(15001002/16000000)/10.302.2009.2045(16000000)/10. 
302.2010.2047(15001002)/10.303.2011.2049(15001002/16000000)/10.301.2008.2054(16000000)/10.3
01.2008.2056(1600000000)– 07:00 – FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL (SEC. DE DESENV. SOCIAL 
E CIDADANIA – 08.243.2015.2059(915001000)/08.244.2015.2062(166000000)/08.244.2015.2064(1
500100)/08.244.2015. 2062(16600000)/08.244.2015.2064(15001000)/08.244.2015.2066(16600000)/
/08.243.2013.2067(1660000) – 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , TRANSPORTES 
E ESTRADAS – 15.452.1002.2071(15001000) – 09:00 – SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO 
E TURISMO – 122.122.1002.2074/22.122.1002.2076(1500100) – 10:00 – SERETARIA DE MEIO AM-
BIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078(1500100) – ELEMENTO DE 
DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até 01/08/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00221/2022 - 
01.08.22 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 20594976472 - R$ 110.390,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO 
VAN – CONVÊNIO 0143/2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 04 de Agosto de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 18 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CONVÊNIO Nº 0059/2021. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 04 de Agosto de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE HIGIÊNE PESSOAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 04 de Agosto de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 19 de Agosto 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE ALMEI-
DA – CONVÊNIO 0059/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 04 de Agosto de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.181/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 014/20222
Torna público que  devido ao feriado de fundação da paraíba  nesta data, que onde se -lê 

às 09hs:00min do dia 05 de agosto de 2022, leia-se -corretamente  as 09hs:00min do dia 16 de 
agosto de 2022  licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo (MENOR PREÇO/MAIOR 
DESCONTO) POR(ITEM/LOTE), 

para: Aquisição de peças para o veículo ônibus além de baterias para a frota de veículo 
pertencente a Secretaria Municipal de Educação de vista serrana/PB, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento legal: termos da lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, 
subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: vistaserranacpl@gmail.com. Edital, 
www.portaldecompraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA - PB, 04 de agosto  de 2022 
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
PROCESSO Nº 21.204.000496.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinado ao 
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ/PB, conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 19/08/2022 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: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. 
A Gerência de Licitação é localizada naAv. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00250-6
João Pessoa, 04 de agosto de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2022
PROCESSO Nº 19.000.013852.2021

OBJETO/ÓRGÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
PRIVADAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PREPARO E VENDA DE REFEIÇÕES NOS 
91 (NOVENTA E UM) MUNICÍPIOS PARAIBANOS, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE 
HABITANTES, DESPROVIDOS DO PROGRAMA DOS RESTAURANTES POPULARES, 
destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO DENSENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 19/08/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRôNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites:  https://
www.gov.br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centralde-
compras.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 22-00960-6
João Pessoa, 04 de agosto de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 564/2022
A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de 

Licitação, constituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 074/2021, publicado no Diário do Poder 
Legislativo de 01 de dezembro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados, 
que realizará às 09:00 (nove) horas do dia 18 de agosto de 2022, na sala de reuniões do 
Centro Administrativo da ALPB, localizada à Praça Vidal de Negreiros, nº 276 - 3º andar - 
sala 327 - Centro, João Pessoa/PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 03/2022, 
tipo Menor Preço Global, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei 
nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006, Resolução nº 1.219/2007 e, subsidiariamente, pela Lei 
Federal nº 8666/1993 e suas alterações posteriores, tendo como objeto a contratação 
de empresa especializada no ramo para prestação dos serviços de segurança de dados, 
acesso à internet por meio de conectividade IP (Internet Protocol), com link dedicado de 
comunicação multimídia, de forma a prover acesso permanente e completo à rede mundial 
de computadores (Internet) para a Assembleia Legislativa da Paraíba - ALPB, pelo período 
de 12 (doze) meses. O Edital e demais informações, poderão ser obtidas no link http://www.
al.pb.leg.br/transparencia/administracao/licitacoes; bem como via e-mail, através do ende-
reço eletrônico cpl.alpb@gmail.com ou, ainda, pelo telefone (83) 3214-4583, no seguinte 
horário: terça-feira a quinta-feira, das 8h às 12h.

João Pessoa, 03 de agosto de 2022.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/03254
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

DATA DE ABERTURA: 22/08/2022 - ÀS 14h – REGISTRO CGE Nº 22-01429-6
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE 

ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO 
HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por meio da Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitação, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada 
pela Portaria nº 173/2022/GS/SES, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará a licitação acima, na modalidade Tomada de Preços, sob o regime de empreitada por 
preço unitário, tipo menor preço. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB, ou nos portais www.paraiba.pb.gov.
br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br, solicitando aos 
presentes que compareçam preferencialmente com máscara facial, e se façam representar 
por apenas um credenciado em sessão. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, 
Leis Estaduais nºs 9.625/2011 e 9.697/2012, bem como legislações correlatas. Fonte de 
recursos: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos. Consultas com a CPL/SES-PB no 
HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo 
e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 04 de agosto de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia
Presidente da CPL/SES-PB

Matrícula nº 170.333-1

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022
PARA REGITRO DE PREÇOS

PROCESSO N° 55000.003246.2021-68, 55000.001113.2022-38 e 55000.007137.2022-09
REGISTRO NA CGE Nº 22-01538-4

DATA : 18/08/2022
HORÁRIO: 09:00 horas 
(HORÀRIO DE BRASÍLIA)
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, 

comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRôNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS,  no dia 18 de agosto de 2022, a partir das 09:00 horas, para EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO II DESTE EDITAL.

O edital completo está disponível no site: www.licitacoes-e.com.br
Informações: C. P. L. - (83)  3315-3348 ou 3315-3412 .

Campina Grande,04 de agosto de 2022.
Erick Afonso de Moura

Pregoeiro

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 – Assembleia 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 atribuições 
conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores acionistas para se reunirem, em Assembleia 
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.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 5 de agosto de 2022     35Publicidades



EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CACIMBA DE DENTRO/PB, inscrito no CNPJ 
sob o nº: 08.781.130/0001-10, com Registro Sindical Nº L041 P093 A1964 emitido pelo Ministério 
do Trabalho através do processo nº 46224.003679/2005-88, com endereço na Rua Presidente João 
Pessoa, Nº. 242 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, convoca pelo presente EDITAL todos os mem-
bros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos e aposentados rurais, 
agricultores e agricultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais, do Município de Cacimba 
de Dentro/PB, à participarem da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Cacimba de Dentro - PB, a ser realizada no dia 26 de agosto de 2022, na sede do Sindicado, 
no endereço citado acima, com início às 08:00 (oito) horas, em primeira convocação e em segunda 
convocação, 2 (duas) horas após, observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte ordem do 
dia: 1) Alteração Estatutária para: a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria 
dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares, ativos e aposentados, proprietários ou 
não, no caso de proprietários, em área que não exceda a 02 (dois) módulos rurais de sua região e/
ou Município que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia 
familiar, no Município de Cacimba de Dentro/PB, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar a 
denominação do Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familia-
res de Cacimba de Dentro/PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1.

Cacimba de Dentro - PB, 05 de julho de 2022.
AVANETE RAMOS DE LIMA

Presidente

SINDICATO DOS MOTORISTAS POLICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA – SINDMOP/PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Motoristas Policiais do Estado da Paraíba – SINDMOP/PB,  

devidamente inscrito no CNPJ: 34190786/0001-79, com atividades na: Av. General Osório, nº 
90, sala 04, centro João Pessoa/PB, CEP: 58.010-780, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca todos os Motoristas Policiais da Polícia Civil do Estado da Paraíba, código GPC-612, Lei 
Complementar 85/2008, atualmente denominados de Agente Operacional, conforme Lei Estadual 
nº. 11.192 de 31 de agosto de 2018, que alterou a lei estadual complementar 85/2008, para parti-
ciparem da Assembleia Geral de Mudança de Nome SINDICATO DOS MOTORISTAS POLICIAIS 
DOESTADO DA PARAÍBA-SINDMOP/PB, para SINDICATO DOS AGENTES OPERACIONAIS DE 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA-SINDAOPCPB, que se realizará no dia 10 de agosto do 
ano de 2022, às 08h, em segunda convocação às 09h, com qualquer número de participantes, local 
da Assembleia, na Av. General Osório, nº 90, sala 04, centro João Pessoa/PB, 03 de agosto de 2022.

CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS
Presidente do SINDMOP-PB

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização 
de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá 
a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2108331 CPF: 104983214XX, CONTRATO: 2614576 CPF: 050890494XX, CONTRATO: 
2156473 CPF: 147970684XX, CONTRATO: 2193245 CPF: 105916534XX, CONTRATO: 2157783 CPF: 
105498134XX, CONTRATO: 2240647 CPF: 179053324XX, CONTRATO: 2199014 CPF: 118028234XX, 
CONTRATO: 2241122 CPF: 179503034XX, CONTRATO: 4104061 CPF: 053724764XX, CONTRATO: 
2147175 CPF: 700708184XX, CONTRATO: 2238811 CPF: 116465744XX, CONTRATO: 2150845 CPF: 
674962454XX, CONTRATO: 2606815 CPF: 168010014XX, CONTRATO: 2608540 CPF: 082323974XX, 
CONTRATO: 1208545 CPF: 151408304XX, CONTRATO: 2109952 CPF: 701838324XX, CONTRATO: 
4101060 CPF: 041773554XX, CONTRATO: 2182640 CPF: 096872734XX, CONTRATO: 4101061 CPF: 
752521634XX, CONTRATO: 1200138 CPF: 608603084XX, CONTRATO: 4100749 CPF: 190921644XX, 
CONTRATO: 2156877 CPF: 103099624XX, CONTRATO: 2239693 CPF: 178644014XX, CONTRATO: 
2605812 CPF: 024610674XX, CONTRATO: 2168650 CPF: 954092384XX, CONTRATO: 2195130 CPF: 
788386734XX, CONTRATO: 2229153 CPF: 139539764XX, CONTRATO: 2140378 CPF: 059082434XX, 
CONTRATO: 4103080 CPF: 094997414XX, CONTRATO: 0200061 CPF: 721777804XX, CONTRATO: 
2608615 CPF: 705502114XX, CONTRATO: 2139472 CPF: 767479054XX, CONTRATO: 6101231 CPF: 
039892794XX, CONTRATO: 2602110 CPF: 134835984XX, CONTRATO: 2603790 CPF: 163346134XX, 
CONTRATO: 2197655 CPF: 095225374XX, CONTRATO: 2211650 CPF: 148449034XX, CONTRATO: 
2232549 CPF: 788463824XX, CONTRATO: 2614315 CPF: 624259351XX, CONTRATO: 2204001 CPF: 
886339004XX, CONTRATO: 2195767 CPF: 132380844XX, CONTRATO: 2218557 CPF: 107589324XX, 
CONTRATO: 2601856 CPF: 704369014XX, CONTRATO: 2210452 CPF: 128496024XX, CONTRATO: 
4200936 CPF: 070834164XX, CONTRATO: 2241830 CPF: 174932284XX, CONTRATO: 2608080 CPF: 
166495434XX, CONTRATO: 2124049 CPF: 689901704XX, CONTRATO: 4103561 CPF: 238097104XX, 
CONTRATO: 2230425 CPF: 011966764XX, CONTRATO: 2187173 CPF: 052881984XX, CONTRATO: 
2180616 CPF: 885233734XX, CONTRATO: 2184340 CPF: 602559274XX, CONTRATO: 2158885 CPF: 
022180034XX, CONTRATO: 2120419 CPF: 694532764XX, CONTRATO: 4101568 CPF: 354125694XX, 
CONTRATO: 2611761 CPF: 083679244XX, CONTRATO: 2197343 CPF: 018289454XX, CONTRATO: 
2174036 CPF: 707028034XX, CONTRATO: 2203242 CPF: 367120195XX, CONTRATO: 2608862 CPF: 
118509554XX, CONTRATO: 2161844 CPF: 023190134XX, CONTRATO: 2144224 CPF: 032383384XX, 
CONTRATO: 4200437 CPF: 032999204XX, CONTRATO: 0500871 CPF: 826179024XX, CONTRATO: 
4100370 CPF: 486560624XX, CONTRATO: 2179455 CPF: 010227014XX, CONTRATO: 2233175 CPF: 
710439034XX, CONTRATO: 2158221 CPF: 119653544XX, CONTRATO: 4100822 CPF: 714708164XX, 
CONTRATO: 2238902 CPF: 145726434XX, CONTRATO: 2211019 CPF: 021284194XX, CONTRATO: 
2608590 CPF: 029233242XX, CONTRATO: 2113660 CPF: 086390034XX, CONTRATO: 4100219 CPF: 
204279484XX, CONTRATO: 2181044 CPF: 112395854XX, CONTRATO: 21103699 CPF: 535608414XX, 
CONTRATO: 21102848 CPF: 126284944XX, CONTRATO: 4101240 CPF: 012321044XX, CONTRATO: 
2600887 CPF: 712290834XX, CONTRATO: 0212179 CPF: 629725884XX, CONTRATO: 2607578 CPF: 
171623534XX, CONTRATO: 2230151 CPF: 126405084XX, CONTRATO: 2229598 CPF: 140288264XX, 
CONTRATO: 2600746 CPF: 131758194XX, CONTRATO: 1204471 CPF: 206116414XX, CONTRATO: 
2218477 CPF: 455398047XX, CONTRATO: 2183452 CPF: 157278844XX, CONTRATO: 2173349 CPF: 
700336224XX, CONTRATO: 2122653 CPF: 600857544XX, CONTRATO: 2143067 CPF: 710731514XX, 
CONTRATO: 2138879 CPF: 525094784XX, CONTRATO: 2608980 CPF: 173145724XX, CONTRATO: 
2175198 CPF: 601786714XX, CONTRATO: 2223769 CPF: 419147674XX, CONTRATO: 2111885 CPF: 
024521524XX, CONTRATO: 2212886 CPF: 031973924XX, CONTRATO: 2116038 CPF: 087744974XX, 
CONTRATO: 4101455 CPF: 021007294XX, CONTRATO: 4101101 CPF: 535713805XX, CONTRATO: 
2100955 CPF: 043731644XX, CONTRATO: 2170406 CPF: 102067974XX, CONTRATO: 2602082 CPF: 
137276394XX, CONTRATO: 2118238 CPF: 144208734XX, CONTRATO: 4102025 CPF: 035459764XX, 
CONTRATO: 2190488 CPF: 337941464XX, CONTRATO: 4102924 CPF: 022334204XX, CONTRATO: 
2154259 CPF: 025841974XX, CONTRATO: 2192215 CPF: 110445824XX, CONTRATO: 21105140 CPF: 
708199114XX, CONTRATO: 2147361 CPF: 311885164XX, CONTRATO: 2234161 CPF: 170700424XX, 
CONTRATO: 1213328 CPF: 374124424XX, CONTRATO: 4102292 CPF: 251265204XX, CONTRATO: 
2122995 CPF: 022783924XX, CONTRATO: 2241119 CPF: 174123374XX, CONTRATO: 2165778 CPF: 
031199624XX, CONTRATO: 2185155 CPF: 013182614XX, CONTRATO: 2612043 CPF: 008054854XX, 
CONTRATO: 2237977 CPF: 058873774XX, CONTRATO: 2135831 CPF: 753064254XX, CONTRATO: 
2612681 CPF: 176903854XX, CONTRATO: 2161782 CPF: 690018634XX, CONTRATO: 2237335 CPF: 
067070432XX, CONTRATO: 2609565 CPF: 136074844XX, CONTRATO: 2241106 CPF: 165706354XX, 
CONTRATO: 0500968 CPF: 910753354XX, CONTRATO: 2145075 CPF: 788389594XX, CONTRATO: 
2608598 CPF: 096876084XX, CONTRATO: 2189227 CPF: 137288874XX, CONTRATO: 2238477 CPF: 
145642984XX, CONTRATO: 2102797 CPF: 461907244XX, CONTRATO: 4100831 CPF: 144231034XX, 
CONTRATO: 2119886 CPF: 089261004XX, CONTRATO: 2130952 CPF: 131770784XX, CONTRATO: 
2120696 CPF: 034523154XX, CONTRATO: 2148544 CPF: 450959734XX, CONTRATO: 2215815 CPF: 
549388484XX, CONTRATO: 2607201 CPF: 077936664XX, CONTRATO: 21102171 CPF: 111945654XX, 
CONTRATO: 2608996 CPF: 789048384XX, CONTRATO: 2152148 CPF: 107481114XX, CONTRATO: 
2114404 CPF: 012904724XX, CONTRATO: 4102278 CPF: 622837074XX, CONTRATO: 2154794 CPF: 
635727887XX, CONTRATO: 2120715 CPF: 022244364XX, CONTRATO: 2149675 CPF: 069650204XX, 
CONTRATO: 21102597 CPF: 009823304XX, CONTRATO: 2614274 CPF: 164933904XX, CONTRATO: 
2126067 CPF: 065569964XX, CONTRATO: 6108066 CPF: 060716424XX, CONTRATO: 2182012 CPF: 
569185264XX, CONTRATO: 2241034 CPF: 154666584XX, CONTRATO: 0211370 CPF: 942119908XX, 
CONTRATO: 2136984 CPF: 105691584XX, CONTRATO: 4103858 CPF: 927765584XX, CONTRATO: 
2120542 CPF: 044394244XX, CONTRATO: 2222965 CPF: 122893854XX, CONTRATO: 2190041 CPF: 
554572404XX, CONTRATO: 2230685 CPF: 144542564XX, CONTRATO: 0222729 CPF: 057955674XX, 
CONTRATO: 2164999 CPF: 121790814XX, CONTRATO: 2120891 CPF: 049609344XX, CONTRATO: 
2610827 CPF: 096453964XX, CONTRATO: 4101491 CPF: 051828317XX, CONTRATO: 2231849 CPF: 
061687114XX, CONTRATO: 2610026 CPF: 066276564XX, CONTRATO: 1209530 CPF: 766067167XX, 
CONTRATO: 2164217 CPF: 713186884XX, CONTRATO: 2613056 CPF: 064203094XX, CONTRATO: 
2230149 CPF: 142256324XX, CONTRATO: 2229588 CPF: 139650814XX, CONTRATO: 2123280 CPF: 
010415914XX, CONTRATO: 2204512 CPF: 450846024XX, CONTRATO: 2109478 CPF: 053414874XX, 
CONTRATO: 2121946 CPF: 704058144XX, CONTRATO: 6106220 CPF: 077255644XX, CONTRATO: 
0235920 CPF: 484197294XX, CONTRATO: 2500284 CPF: 035303134XX, CONTRATO: 2601478 CPF: 
155797554XX, CONTRATO: 2612635 CPF: 143172644XX, CONTRATO: 2121219 CPF: 051242704XX, 
CONTRATO: 2143316 CPF: 126127634XX, CONTRATO: 4103324 CPF: 064397004XX, CONTRATO: 
2235295 CPF: 038547814XX, CONTRATO: 1200117 CPF: 025262904XX, CONTRATO: 2700840 CPF: 
045476014XX, CONTRATO: 2241449 CPF: 078253534XX, CONTRATO: 2146483 CPF: 104476904XX, 
CONTRATO: 2211990 CPF: 324946294XX, CONTRATO: 2219439 CPF: 059090644XX, CONTRATO: 
2237318 CPF: 137479704XX, CONTRATO: 2612352 CPF: 176467934XX, CONTRATO: 2147391 CPF: 
977987704XX, CONTRATO: 2241975 CPF: 711458074XX, CONTRATO: 2603858 CPF: 028144194XX, 
CONTRATO: 2217504 CPF: 504509564XX, CONTRATO: 0212222 CPF: 804869164XX, CONTRATO: 
2240644 CPF: 172665144XX

A Unineves, CNPJ Nº 40.435.715/0001-91, localizada na Rua Deputado Odon Bezerra, N 184, Tambia, 
na cidade de João Pessoa -Pb, torna público que a SEMAM – SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, 
emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO de nº 3810-22-JP-LAI, para as atividades: 85.33-3-00 - Educação 
superior - pósgraduação e extensão, 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências 
físicas e naturais, 72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, 
85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação, 85.41-4-00 - Educação profissional de 
nível técnico, 85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico, 85.50-3-02 - Atividades de apoio 
à educação, exceto caixas escolares, 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas 
anteriormente, 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica, 86.40-2-02 - Laboratórios 
clínicos, 86.40-2-07 -Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto resso-
nância magnética, 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem, 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da 
área de saúde não especificadas anteriormente, 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde.

A Unineves, CNPJ Nº 40.435.715/0001-91, localizada na Rua Deputado Odon Bezerra, N 184, Tam-
bia, na cidade de João Pessoa -Pb, torna público que seu processo de LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO – EDIFICAÇÕES, protocolo de nº 6303 – 22, encontra-se em tramitação na SEMAM 
– SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, para as atividades: 85.33-3-00 - Educação superior - pós-
-graduação e extensão, 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas 
e naturais, 72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, 
85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação, 85.41-4-00 - Educação profissional de 
nível técnico, 85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico, 85.50-3-02 - Atividades de apoio 
à educação, exceto caixas escolares, 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas 
anteriormente, 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica, 86.40-2-02 - Laboratórios 
clínicos, 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto resso-
nância magnética, 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem, 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da 
área de saúde não especificadas anteriormente, 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde.

R E T I F I C AÇ ÃO 
EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A – CNPJ 09.138.462/001-44
No Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária das publicações abaixo:

DIÁRIO 29/07/2022 Págs. 42 e 44
JORNAL 29/07/2022 Págs.25 e 28
DIÁRIO 30/07/2022 Pág. 30
JORNAL 30/07/2022 Págs.25 e 28
DIÁRIO 02/08/2022 Pág. 39
JORNAL 02/08/2022 Págs. 25 a 28

Onde se lê: data do dia 04/08/2022
Leia-se: data do dia 05/08/2022

João Pessoa, 4 agosto de 2022

EFM CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 16.896.761/0001-03, torna público que requereu à SEMAM-
-secretaria de Meio Ambiente de Conde, a Licença Prévia para o canteiro de obras do lote 15 da quadra 
151, do Loteamento Village Jacumã, onde serão edificadas 3 casas térreas em regime de condomínio.

O Sr. Joacy Mendes Nóbrega,CPF nº709.252.754-68, torna público que requereuda SEMAM – Se-
cretaria de Meio Ambiente de Conde/PB, LO – Licença de Operação, para atividade de plantio de 
tubérculos na Granja da Esperança, situadaem Capim Açu, CAR 950.033.299.049-2, Conde/PB. 
CEP: 58.322-000. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986) 

O Sr.Alex Sandro Rodrigues Barbosa, CPF 064.071.874-43,torna público que requereuda SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente de CondeaTIPO DA LICENÇA (LP, LI), para (CONSTRUÇÃO CIVIL), 
localizado na RuaProjeta, Cidade Balneário Novo Mundo , s/n, Quadra I-25, Lote 33, (Jacumã) – 
Conde/PB. CEP 58322-000. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

WEBERTON DE ARAUJO BARRETO, torna público que requereu à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO, a Licença De Instalação, para Construção de uma Edificação Unifamiliar, situado a 
AV. BEIRA MAR 490 – CAMBOINHA, Cabedelo-PB.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLO = LO Nº2210/2019=Nº2019-001077 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA = ORÇ:20.000.000,00 = ÁREA:1210,5M² = NE: 5 = L/AT: MUNICÍPIO DE PEDRAS DE 
FOGO – PB. Processo: 2022-002341/TEC/LO-3964.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LRO 
= OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA= ORÇ: 15.000.000,00=ÁREA: 110M² 
= NE: 5 = L/AT: MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA – PB. Processo: 2022-002444/TEC/LRO-0085.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LRO = OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = ORÇ: 4.000.000,00 = ÁREA: 
16M² = NE: 3 = L/AT: MUNICÍPIO DE MATA REDONDA – PB. Processo: 2022-002445/TEC/LRO-0086.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LI= SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA = ORÇ: 5.326.772,09 = ÁREA 
11000M² = NE: 15 = L/AT: MUNICÍPIO DE COREMAS – PB. Processo: 2022-002513/TEC/LI-8521.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
= ORÇ: 393.796,36 = ÁREA: 26,16HA = NE:10 0= L/AT:LOTEAMENTO ALTIPLANO 
BELA VISTA, MUNICÍPIO DE GUARABIRA – PB. Processo: 2022-002520/TEC/LO-4018.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLO = Nº243/143 = N°2013-000017 = OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTE-
CIMENTO DE ÁGUA = ÁREA: 50M² = NE: 3 = L/AT: MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. 
Processo: 2022-002546/TEC/LO-0088.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, RLI = LIA Nº 1258/2022 = Nº2022-001659 = IMPLANTAÇÃO DE 
ADUTORA DE ÁGUA = VAZÃO: 298,8 = EXTENSÃO: .005M = NE: 15 = L/ATV:AÇUDE DE 
CACIMBA DA VÁRZEA - CACIMBA DE DENTRO -  PB. Processo: 2022-002631/TEC/LI-8529.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LO 
= IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = ORÇ: 498.796,98 = ÁREA:5ha = 
NE:15 = L/AT: RESIDENCIAL CANAÃ I E II, JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2022-002643/TEC/LO-4035.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LO = 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = ORÇ: 498.796,98 = ÁREA: 5ha = NE: 
15 = L/AT: RESIDENCIAL CANAÃ I E II, JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2022-002640/TEC/LO-4033.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO = LI Nº1235/2021 = Nº 2020-011316 = REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
= ÁREA: 15,5ha = NE:50 = L/AT: LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, ITABAIANA – PB. Processo: 
2022-002652/TEC/LO-4038.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLI = LIA Nº 1245/2020 = Nº 2020-003836 = AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA = ORÇ: 5.000.000,00 = ÁREA: 260M² = NE:15= L/AT: LUCENA, PRAIA 
COSTINHA, FAGUNDES E OUTROS – PB. Processo: 2022-002751/TEC/LI-8535.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLI = LIA Nº1091/2020 = Nº 2020-003027 = AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO =3.465.000,00 = ÁREA: 1578M = NE: 10 = L/AT: VÁRZEA NOVA, 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA – PB. Processo: 2022-002767/TEC/LI-8537.

36  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 5 de agosto de 2022 Publicidades

A empresa RIOGRANDENSE DISTRIBUIDO-
RA LTDA, CNPJ nº 35.298.827/0004-50,torna 
público que requereu da SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente de Conde a Licença de 
Operação, para galpão de comércio ataca-
dista em geral, localizado na ROD BR-101, 
Km 08, Galpão E, Distrito Industrial – Conde/
PB. CEP 58322-000. (Conforme Resolução 
CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

Chamada Pública 1/2022-31º BIMtz
1.   O Ordenador de Despesas do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado torna 

público a realização da Chamada Pública 1/2022, (Nº 64097.003877/2022-27) que 
acontecerá no dia 23 de agosto de 2022 às 09:30h(horário de Brasília), e tem por 
objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar na modalidade 
Compra Institucional do Programa de Aquisições de Alimentos - PAA.

2.  O Edital e seus anexos estarão disponíveis na Seção de Licitações do 
31º BIMtz à Rua quinze de novembro, 100, Palmeira, Campina Grande-PB, das 
08:30 às 16:30 horas (horário de Brasília) e, nos sites:www.31bimtz.eb.mil.br ou 
www.comprasgovernamentais.gov.br.

WELLIGTON JUNIO MATHEUS PIRES - Cel
ORDENADOR DE DESPESAS DO 31º BIMTZ

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE- 7ª RM/7ªDE- 7ª BDA INF MTZ
31°  BIMTZ ( R I DE LINHA DO MA 
E SC/1772)
“BATALHÃO PERIBEBUÍ”.

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

GOVERNO 
FEDERAL
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