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Adutora do 
Brejo: Cagepa 
abre licitação 
para obras

Arboviroses: só 
este ano, a PB já 
registrou mais 
de 33 mil casos

Projeto irá garantir segu-
rança no abastecimento de 
cidades inseridas no sistema 
integrado Nova Camará. 
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Estado ainda computa, 
até agora, três mortes por 
dengue e outras duas por 
chikungunya. 
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Senado aprova PEC que fura 
teto de gastos em R$ 41,25 bi

“Pacote do desesPero”

Tida como eleitoreira, proposta tem auxílio de R$ 600 e vale-caminhoneiro, mas ainda vai para Câmara. Página 15

Candidatos ao 
Governo da PB 
poderão gastar 
até R$ 7,1 mi

Copa Paraíba 
de Futebol 
Sub-15 tem início 
amanhã, em JP

Por unanimidade, TSE 
define que teto dos gastos 
das campanhas deste ano 
será o mesmo de 2018. 

Página 15

Vinte e seis equipes es-
tão inscritas para a compe-
tição, cuja abertura acon-
tece na Vila Olímpica. 
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Foto: Francisco França/Secom-PB

Governador João Azevêdo assegurou obras na rodovia PB-082 e serviços no Rio Paraíba durante plenária do ODE, em Itabaiana. Página 4 

Estado anuncia investimentos no Vale do Paraíba

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 1o de julho de 2022Ano CXXIX Número 129 |  R$ 2,50
Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado

Evento foi 
confirmado pela 
Funjope, que promete 
divulgar a programação 
no decorrer deste mês, 
assim como o local onde 
a festa será realizada. 
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Festa das Neves: após dois anos, 
parques e shows voltam às ruas

n “Segundo o economista, o 
Brasil possui uma dependência 
relativamente alta, com 60% de 
toda a carga transportada no 
modal rodoviário, impactando 
diretamente nos custos”.

Celso Mangueira 
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Projeto foi aprovado, ontem, pela ALPB, em sessão 
extraordinária, junto com o Plano Estadual de Cultura.
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Programa será estendido 
a todos os municípios

n “No cemitério dos judeus 
vi várias lápides escritas em 
português. Muitos e muitos Abraão 
da Silva jazem naquele cemitério. 
Nem os nazistas ousaram violar o 
campo santo dos safardins”.

Carlos Azevêdo

Página 24

Foto: Ortilo Antônio/Arquivo

Foto: Secom-PB

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

618.602

32.358.451

544.495.277

10.254

671.466

6.330.572
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.004.500

441.584.060

12.069.762.461

Livro analisa 
Anayde Beiriz 

através de prisma 
sociocultural 

‘Anayde Beiriz: A úl-
tima confidência’, de Va-
leska Asfora, será lançado 
hoje, na Usina Energisa.
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Casa Hermano 
José será aberta, 
nesta sexta-feira, 
em João Pessoa

Museu reúne obras e 
acervo pessoal do artis-
ta plástico, que faria 100 
anos neste mês de julho. 

Página 12



As obras estruturantes são importantes para o desenvolvimento de um 
estado, porque dotam as cidades de infraestrutura adequada para atender 
as demandas que se apresentam. É fundamental que as gestões públicas es-
tabeleçam prioridades, por exemplo, para as políticas relacionadas às áreas 
de segurança hídrica, saneamento básico, mobilidade urbana e pavimen-
tação de estradas, com o fito de oferecer mais qualidade de vida para a po-
pulação e também melhorar a estrutura para o funcionamento das ativida-
des econômicas. Quanto a isso, não existe controvérsia.  

Porém, para além dos projetos relativos a obras físicas, uma gestão pú-
blica precisa ter um olhar especial para as demandas sociais. Precisa ter a 
sensibilidade para enxergar problemas sazonais ou inesperados que pos-
sam surgir e provocar impacto negativo na vida das pessoas.   

A pandemia de Covid-19 se insere nesse contexto sobre o qual estamos 
discorrendo. Além de causar graves problemas de saúde pública, a doença 
também provocou instabilidade financeira, sobretudo em famílias de bai-
xa renda, porque, infelizmente, levou a óbito dezenas de pessoas que eram 
provedores de suas famílias. De modo súbito, quase inesperado, crianças e 
adolescentes ficaram na orfandade.      

No Nordeste, em particular, os governadores tiveram a sensibilidade 
para enxergar que esse contingente populacional necessitava de um acolhi-
mento, precisava ter acesso a ações sociais e solidárias que viessem a ampa-
rá-las num momento de dor e de crise emocional. Assim, em tempo hábil, 
nasceu o programa assistencial ‘Nordeste Acolhe’, que estabeleceu auxílio 
financeiro a todas as crianças e jovens cujos pais ou responsáveis legais fa-
leceram durante a pandemia. A isso chamamos de política humanizada, 
que coloca o ser humano no foco de suas ações.   

Na Paraíba, o programa é um exemplo do olhar social e solidário que 
tem sido uma marca da gestão governamental. O ‘Paraíba que Acolhe’, que 
executa ações de proteção social e concede auxílio financeiro no valor de R$ 
500 mensais para cada órfão, tem feito a diferença para centenas de famí-
lias que foram impactadas pela doença. O benefício será pago até a maiori-
dade civil de mais de 740 crianças e adolescentes.   

São as políticas públicas, podemos assim dizer, feitas com o coração.

Crônica

O olhar solidário  
Editorial

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

Mágoas ou indiferenças às “fake news”
 Em resumo, o acontecimento da mise-

rabilidade tem-nos atordoado de tal manei-
ra que, aqui e acolá, indagamo-nos porque 
nós fomos criados ou existimos, diante de 
tantas notícias sobre esse assunto. Os cro-
nistas cansam-se de escrever como que es-
tivéssemos repetindo palavras ou teorias e 
valores da moral e da ética, quase no con-
vencimento de que essas tivessem se aca-
bando ou como elas já nos causassem um 
certo enjoo. Até parecem discursos impen-
sados que não se renovam, tais quais notí-
cias repetidas, causando contra si, não opi-
niões contrárias aos seus significados, mas 
contra si a raiva e a rejeição do público. Daí, 
é que escrever dá trabalho e o trabalho de 
saber renovar a linguagem e as maneiras 
de reapresentá-la, sem constranger o lei-
tor com a vã repetição dos acontecimentos. 
Contudo, a nossa pressa tem sido insaciável 
em busca de novidades, tendo nas mesmas 
notícias a repetição do óbvio, o reforço do 
crime ou reeditadas motivações da intran-
quilidade. Há quem apregoe “nada de novo 
sobre a face da Terra”.   

Isso insinuaria à criatividade, inverten-
do, sobre tudo que nos fosse maligno ou a 
uma nova realidade, oposta ao que nós es-
tamos experimentando? A escolha não está 
rigorosamente naquilo que seja o contrário 
do que vem ocorrendo, mas sob determi-
nantes desejos, interesses e necessidades, 
que aliás sempre possuem a mesma subs-
tância, idênticos conteúdos, costumeiras 
paixões. Nisso há, todavia, nossas fraque-
zas e inconsequências, que se tomam como 
se fossem coisas dos antepassados, mas se 
revelam como, atualmente, na desvaloriza-
ção das belas letras e até mesmo da cultura 
do espírito, o que nos distinguiria dos po-
vos ancestrais. Numa coisa temos em co-
mum: virtudes e vícios, mas não que sejam 
iguais. Caberia aos nossos bons propósitos 
estabelecer quais seriam nossos interesses 
e à nossa razão, conduzi-los; daí as diferen-
ças. Assim, nosso idealismo e nosso espíri-
to, como ócio, fazem com que o comodismo 
produza também mais pensadores ou pes-
soas tendentes à reflexão. 

 Fora as companhias, são as notícias que 
mais nos tiram, além do sossego, do isola-
mento ou da solidão. Essas são atitudes que 

são parecidas entre si, no entanto, são dia-
metralmente opostas. Verifica-se que elas 
podem se excluir ou se contradizer. Ora, o 
isolamento resulta de um comportamento 
que nos fecha por fora; isolados, encontra-
mo-nos cercados de obstáculos que nos im-
pedem de nos comunicar com os outros e 
com o mundo, privando-nos até do diálo-
go. Constata-se a estratégia de isolar o ini-
migo para enfraquecê-lo, debilitá-lo. Em to-
dos os sentidos, o isolamento empobrece, é 
como se submetido a um processo de ina-
nição. Já a solidão se diferencia, ela se ori-
gina pela interiorização, processo dentro 
de nós, nas nossas raízes mais profundas. 
Aliás, é no silêncio, quando se aprofunda 
nossa vida interior, ao interior do nosso ser. 
A solidão consolida nossa unidade, dá-nos 
consistência para enfrentarmos as maiores 
adversidades da vida, sem recorrermos a 
outras forças, ao não ser a que existe den-
tro de nós mesmos. 

As notícias não nos trazem certezas, 
são elas apenas convites à verificação entre 
o que é anunciado e o fato ou a realidade. 
Ouvir ou ler notícia é começo de uma es-
trada, que pode ser provisória ou em bus-
ca de se constatar a verdade do enunciado. 
Imagine-se quando esse enunciado cheira a 
fake news, já parte, de origem, da falsidade. 
Se nossas certezas são do nosso tamanho, 
grandeza da capacidade da nossa sinceri-
dade, nossa compreensão e o nosso enten-
dimento é de que a fake news já nasce, com 
certeza, muito doente, falsa e não nos dará 
algum tamanho... 

Desde pequena a música Assum Pre-
to, de Luis Gonzaga, me causa incômodo e 
constrangimento, sobretudo a parte em que 
ele canta: furaram os olhos do assum pre-
to, pra ele assim cantar melhor! Impressio-
na-me a crueldade humana que se refina e 
se qualifica em busca da sonoridade de um 
canto mais harmonioso.  Depois, o mesmo 
Luis Gonzaga canta Fogo Pagou em que la-
menta sua piedade com a rolinha que o me-
nino matou. Crueldades que sempre fizeram 
parte do cotidiano do Sertão.

Cresci vendo o Abelardo, vizinho de 
meus pais em Impueiras, armando arapu-
cas para caçar preás. Em muitos momen-
tos, uma empreitada justificada pela fome. 
Em outros, um estranho deleite que se satis-
faz com o sofrimento e a submissão do mais 
fraco e indefeso.

Agora, vejo a continuidade de ações e prá-
ticas que revelam a crueldade que vem sendo 
cometida impunemente ao que ainda resta 
de nossa fauna nativa de rolinhas, avoantes, 
sofréus, galos-de-campina. São pessoas, er-
roneamente autodenominadas de caçado-
res, que movidos pelo mais insensato senti-
mento de malvadeza, estão exterminando a 
população dessas aves. Aves que, depois de 
mortas, são convertidas em tira-gosto para 
as rodadas de cachaça que animam os en-
contros, sobretudo, nos finais de semana. 
Não existe o atenuante da fome que justifica 
a mortandade das aves. Mesmo porque essa 
atividade vem sendo praticada com regras 
de verdadeiro esporte de guerra cujo troféu 
é destinado ao que revelar os bornais mais 
fartos de sangue e carcaças de aves indefesas.

Os traços de requinte desse macabro es-
porte podem ser verificados nas caçadas no-
turnas que são empreendidas quando, com a 
utilização de lanternas, as aves são surpreen-
didas em seus ninhos. Ofuscadas pela luz 
não esboçam nenhuma reação e são sacri-
ficadas graciosamente deixando para trás 
ovos fertilizados ou filhotes indefesos que 
perecerão em poucas horas.

A situação nefasta revela dois aspec-
tos que se somam na produção das conse-
quências acima referenciadas. De um lado, 

a inoperância dos órgãos de fiscalização que, 
desaparelhados técnica e humanamente, 
não têm capacidade para empreender uma 
ampla ação de fiscalização e punição dos di-
tos caçadores. Outro elemento é a ausência 
de programas educativos que informem e 
formem as pessoas acerca da importância de 
se preservar nossa fauna sob pena de, num 
futuro não muito longínquo, sermos caçado-
res de nossa própria espécie. Decretando-se, 
assim, a extinção da vida no planeta.

E os versos do Xangai, em sua Matança, 
denunciam e instigam nosso pensar e nos-
so agir:

Quem hoje é vivo corre perigo
E os inimigos do verde dá sombra ao ar
Que se respira e a clorofila
Das matas virgens destruídas vão lem-

brar.

Que quando chegar a hora
É certo que não demora
Não chame Nossa Senhora
Só quem pode nos salvar
É caviúna, cerejeira, baraúna
Imbuia, pau-d’arco, solva
Juazeiro e jatobá.

A crueldade da caçada

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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mortandade 
das aves
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“O isolamento 
resulta de um 
comportamento 
que nos fecha por 
fora
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“Quer ser um 
capataz de LuLa” 

sobre cotas  
para muLheres  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Governadores sobre aLteração no  
Icms: vIoLa autonomIa dos estados  

serIa uma posIção IsoLada  

“meLhor eLe Ir se acostumando” 

“o psb não Impõe veto” 

Presidente do PCdoB da Paraíba, Gregória Be-
nário, criticou fala do presidente estadual do PT, 
Jackson Macedo, que não quer ver a imagem 
de Lula associada à campanha à reeleição do 
governador João Azevêdo, apesar de o pré-can-
didato a vice-presidente na chapa do petista, 
Geraldo Alckmin, ser do PSB. Para ela, Macedo 
não pode falar sozinho em nome da federação.      

O PCdoB e o PV, que formam a federação junto 
com o PT, apoiam a reeleição do governador. “É 
melhor ele [Jackson Macedo] ir se acostumando, 
porque nos próximos quatro anos ninguém pode 
tomar decisão isolada dentro da federação”, dis-
se Gregória Benário, ressaltando que a opinião 
dela e do presidente do PV, Sargento Dênis, tem 
peso igual à do presidente do PT, na federação.    

Gervásio Maia voltou a afirmar que Lula, quando 
estiver em campanha na Paraíba, subirá no pa-
lanque do governador João Azevêdo. Ele ratifica 
que existe acordo com a direção nacional do PT 
sobre isso. “O PSB não impõe veto a nenhum 
palanque aqui na Paraíba, porque nós quere-
mos que o ex-presidente Lula tenha um grande 
palanque e com representatividade”, disse.  

Os partidos que inte-
gram federações pre-
cisam cumprir, cada 
um, individualmente, o 
percentual de 30% de 
candidaturas femininas 
nas eleições proporcio-
nais. A determinação 
é do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), que jul-
gou consulta feita nesse 
sentido pela federação 
formada por PT, PCdoB 
e PV. As legendas que-
riam saber se a cota 
estabelecida poderia 
ser cumprida pela fe-
deração, com um todo.       

Do deputado Anísio 
Maia (PSB), em crítica 
a Jackson Macedo: 
“O presidente do PT 
se comporta com um 
burocrata, quer ser um 
capataz de Lula. Ele 
tem que somar apoios 
e não dividir”, disse, 
reportando-se à defe-
sa feita por Macedo 
para que Lula tenha 
apenas o palanque 
do MDB, na Paraíba. 
“Quer criar um cerca-
dinho para um grupo 
muito pequeno”, iro-
nizou.  

Governadores protocolaram nova ação no STF 
contra a lei que estabeleceu teto de 17% para a 
cobrança de ICMS sobre combustíveis. “Trata-
se de um intervencionismo sem precedentes da 
União nos demais entes subnacionais, (...) em 
ofensa às regras de repartição de competências 
postas na Constituição Federal de 1988”, diz 
trecho da ação. Para os gestores, a lei viola a 
autonomia financeira dos estados.  

chapa com um nome do psb para o 
senado? ao menos doIs socIaLIstas 
aceItarIam, se fossem convocados 

O nome para compor a cha-
pa majoritária a ser encabe-
çada pelo governador João 
Azevêdo, na condição de 
pré-candidato a Senador, 

poderia ser do pró-
prio PSB? Para al-

guns integrantes 
da sigla socialis-
ta, essa é uma 
opção que não 
pode ser des-
cartada. O re-

cém-filiado Heron Cid, que se coloca como pré-can-
didato a deputado federal, é um daqueles. Ontem, 
horas após ser lançado oficialmente para disputar 
cadeira na Câmara dos Deputados, em coletiva de 
imprensa com a presença do governador e do presi-
dente estadual do PSB, Gervásio Maia, ele afirmou, 
numa rádio, que não descartaria concorrer ao Sena-
do, se fosse convocado pelo partido: “Por que não?”, 
questionou, “defendo que o PSB, partido que gover-
na e tem quadros, apresente nomes”. Por sua vez, o 
também pré-candidato a deputado federal, Geraldo 
Medeiros (foto), foi no mesmo diapasão. “Quem com-
põe uma equipe que confia na gestão do governador 
João Azevêdo tem que estar pronto para quaisquer 
desafios”, declarou, em entrevista a uma emissora 
de TV. Não seria por falta de disposição de alguns 
de seus integrantes, portanto, que o PSB se eximiria 
de indicar um nome para o Senado.            

Geral

Trabalho é feito por pesquisadores da Universidade Federal de Campina Grande

Estudo aponta a chegada 
da quarta onda da Covid 

após festejos juninos

Comemorando a tríade 
de Santo Antônio, São João 
e São Pedro, mais da me-
tade das cidades paraiba-
nas realizaram, pelo me-
nos, um festejo junino. Em 
outras, com maiores polos 
festivos, a festa pode durar 
semanas e, até, um mês in-
teiro. Como o caso de Cam-
pina Grande, que sedia o 
Maior São João do Mundo, 
realizado em 30 dias.

As festas, no entanto, po-
dem representar a chegada 
da quarta onda de conta-
minação pela Covid-19 na 
Paraíba. 

Um estudo que vem sen-
do realizado por pesquisado-
res da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
observa, no último boletim 
publicado, evidências que 
apontam para a quarta onda 
de casos. Isto porque o Esta-
do e a Rainha da Borbore-
ma tiveram aumentos rele-
vantes de 100,25% e 121,28%, 
respectivamente, passando 
de 2.448 novos casos para 
4.902 em toda Paraíba e de 
282 para 624 em Campina 
Grande. Os números de óbi-
tos também aumentaram. 

O professor Josenildo Bri-
to, que lidera o estudo, indi-

A Paraíba voltou ontem 
a registrar 100 pessoas hos-
pitalizadas para o tratamen-
to da Covid-19 em leitos pú-
blicos. O número volta a ser 
registrado desde 13 de mar-
ço deste ano, quando o Es-
tado iniciou a queda no nú-
mero de casos após terceira 
onda da doença, ocasiona-
da pela chegada da variante 
Ômicron. Segundo o Centro 
Estadual de Regulação Hos-
pitalar, seis pacientes foram 
internados nas últimas 24h, 
considerando o intervalo de 
publicação de boletins epide-
miológicos diários.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) informou ainda 
que 18% dos leitos de UTI adul-
to específicos para o tratamen-
to da Covid-19 estão ocupados.

O aumento das hospitali-
zações são um reflexo do nú-
mero de novos casos. Pelo se-
gundo dia consecutivo, mais 
de mil casos foram confir-
mados. Ao todo, foram con-
firmados 1.405 casos de con-
taminação pela Covid-19 na 
Paraíba, sendo 1.384 leves e 
21 pacientes com o desen-
volvimento de quadros mo-
derados ou graves, que se en-
contram hospitalizados. As 
cidades com a maior concen-
tração entre as novas confir-
mações são João Pessoa (182), 
Cajazeiras (165), Campina 
Grande (128) e Pombal (86).

A SES também confirmou 
dois óbitos em decorrência 
do agravamento da doen-
ça, vitimando duas mulhe-
res com faixa etária de 87 a 
91 anos. Ambas residiam em 
João Pessoa e tiveram car-
diopatia e tabagismo como 

comorbidades observadas. 
Desde segunda-feira, 11 mor-
tes foram confirmadas e ou-
tras seis seguem em inves-
tigação.

Com a atualização, o Es-
tado contabiliza 618.602 ca-
sos da doença, sendo 10.254 
óbitos e 450.836 pessoas 
consideradas recuperadas  
3.340.753 pessoas tiveram o 
ciclo encerrado, sendo 85.860 
que receberam imunizan-
te de dose única. Outras 
3.516.001 receberam a pri-
meira dose, representando 
93,73% da população, onde 
261.108 precisam retornar às 
salas de vacinação para o re-
cebimento da segunda dose. 
Ainda de acordo com da-
dos do painel de vacinação, 
1.944.440 pessoas se vaci-
naram com a primeira dose 
de reforço, representando 
51,84% da população apta, e 

149.127 receberam a segun-
da dose de reforço, o equiva-
lente a 26,59% da população. 

A SES também registrou 
a aplicação de 54.055 doses 
adicionais. O Estado chegou 
a aplicação total de 9.004.500 
doses de imunizantes contra 
a doença. Até o momento, a 
Paraíba recebeu um montan-
te de 10.022.615 imunizantes 
recebidos pelo Governo do 
Estado.

Fazendo um recorte para 
as doses de reforço na po-
pulação com 18 anos ou 
mais, o estado contabiliza 
1.911.625 doses, o que repre-
senta 64,12% da população 
desta faixa etária. Em rela-
ção à segunda dose de vacina 
nas crianças com idade en-
tre 5 e 11 anos, a Paraíba tem 
140.592 doses administradas, 
totalizando 35,94% da popu-
lação contemplada.

Paraíba volta a registrar 100 hospitalizações
coronavírus

A Prefeitura de João Pessoa 
segue ofertando, hoje, todas as 
doses dos imunizantes con-
tra a Covid-19.  Pessoas, a par-
tir de 5  anos de idade, podem 
iniciar o esquema vacinal ou 
atualizar o cartão de vacina, 
sem a necessidade de agenda-
mento, exceto quem tem entre 
40 e 49 anos e tomará a segun-
da dose de reforço, que preci-
sa agendar.

Os imunizantes estão dis-
poníveis nas unidades de saú-
de da família (USFs), policlíni-

cas municipais, Ginásio Ivan 
Cantisani (Tambiá), Centro 
Municipal de Imunizações 
(Torre) e no Shopping Man-
gabeira. Ao público que preci-
sa realizar agendamento, este 
começou a ser feito através do 
aplicativo Vacina JP ou site 
vacina.joaopessoa.pb.gov.br, 
desde às 19h de ontem.

Estão disponíveis as pri-
meiras doses para o público 
5+, além de segundas doses 
da CoronaVac (28 dias após 
a primeira dose), Pfizer (60 

dias), AstraZeneca (90 dias) 
e Janssen. Pode tomar a pri-
meira dose de reforço (D3), a 
população com idade a par-
tir de 12 anos (120 dias após 
a segunda dose), imunossu-
primidos (28 dias) e os traba-
lhadores de saúde (120 dias). 
A aplicação do segundo refor-
ço (D4), será destinada para o 
público 40+, trabalhadores da 
saúde e indivíduos imunossu-
primidos que tenham recebi-
do a D3 há, pelo menos, 120 
dias, independente do imu-

nizante tomado no início do 
esquema vacinal.

Documentação exigida
Ao iniciar o esquema va-

cinal, crianças de 5 a 11 anos 
precisam levar Cartão SUS 
ou CPF e, caso tenha comor-
bidades ou deficiência é ne-
cessário apresentar laudo ou 
declaração médica que com-
provem a doença. Para a se-
gunda dose é necessário apre-
sentar o cartão de vacinação e 
documento com foto.

Capital oferta vacina hoje em diversos pontos
imunização

ca que além da movimenta-
ção da curva, em tendência 
ascendente, a liberação do 
uso de máscaras, a variante 
Ômicron e suas subvarian-
tes, estagnação da vacina-
ção e aglomeração em even-
tos - com os festejos juninos 
- favorecem a transmissibili-
dade do vírus e se apresen-
tam como possíveis fatores 
que podem contribuir para 
uma iminente quarta onda 
de Covid-19.

Apesar do aumento nas 
notificações de novos casos, 

a situação epidemiológica na 
Paraíba pode ser pior. Segun-
do Josenildo Brito, há a pos-
sibilidade de subnotificação 
de casos, levando em consi-
deração que nem todo mun-
do que apresenta sintomas 
busca a testagem.

“Há indícios de grande 
subnotificação e a busca pelo 
atendimento e testagem nos 
postos de saúde e unidades 
de pronto atendimento, pri-
vadas ou públicas, parece 
ser menor”, destacou o pes-
quisador.

Fatores
Os eventos, como os 

festejos juninos, 
além de outros 

fatores, favorecem 
a transmissibilidade 

do vírus

Nos maiores polos festivos, os eventos juninos podem durar semanas e até um mês inteiro

Foto: Divulgação/Secom-JP

Ana Flávia Nóbrega 

anaflavia@epc.pb.gov.br

Ana Flávia Nóbrega 

anaflavia@epc.pb.gov.br
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Plenária da 12a região recebeu um grande público para dialogar com o governo sobre as demandas da população 

Obras e serviços no Vale do Paraíba
no oDE DE ItabaIana

Após o recesso do São João, 
a caravana do Orçamento De-
mocrático Estadual (ODE) vol-
tou a realizar plenárias. On-
tem, a 12ª região, sediada por 
Itabaiana, recebeu grande pú-
blico para dialogar com o Go-
verno do Estado sobre as de-
mandas da população para o 
ano de 2022. 

Na ocasião, o governador 
João Azevêdo assinou a ordem 
de licitação para desobstrução 
e definição da calha do Rio Pa-
raíba, saindo da Barragem de 
Acauã até a Barragem de Ita-
baiana, com investimento de 
mais de R$ 600 mil. A desobs-
trução servirá para melhor es-
coamento e aproveitamento da 
água nos trechos. Foi assina-
da ainda a desapropriação de 
duas fazendas que servirá para 
fazer regularização fundiária 
para muitas famílias da região, 
na ordem de R$ 3.638 milhões.

João Azevêdo aproveitou a 
oportunidade para anunciar 
uma obra na rodovia PB-082, 
uma antiga demanda da popu-
lação da região.

“Nesses dias estaremos as-
sinando a ordem de serviço 
para PB-082 que ligará Salgado 
até a Barragem de Acauã. Essa 
é uma obra extremamente im-
portante e nós sabemos disso. 
Havia, durante vários Orça-
mentos Democráticos, a apre-
sentação dessa demanda. Fi-
zemos uma licitação. Essa obra 
foi dada ordem de serviço e, por 
vários motivos, a empresa não 
começou. Tivemos que rescin-

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Cage-
pa), por meio da Comissão 
Permanente de Licitação de 
Técnica e Preços, publicou, 
no Diário Oficial do Esta-
do (DOE) de ontem, o avi-
so de realização de licita-
ção referente à contratação 
de empresa para prestação 
de serviços na entrega fi-
nal da Adutora do Brejo e 
Sistema Integrado para re-
forço emergencial dos Sis-
temas de Abastecimento 
de Água. 

 “Estamos dando mais 
um passo muito importan-
te para garantir água para 
o Brejo paraibano. Publi-
camos no Diário Oficial a 
licitação da adutora que 
vai garantir segurança no 
abastecimento de toda a re-
gião, que sofreu muito com 
a última seca. Um proble-
ma antigo que estamos re-
solvendo definitivamente 
com investimento e cora-
gem pra fazer o que nunca 
foi feito”, expressou o go-
vernador João Azevêdo em 
seu perfil nas redes sociais.

O objeto da licitação 
consta como “serviços de 
elaboração e desenvolvi-
mento dos projetos básico e 
executivo, execução de obras 
e serviços de engenharia, 
montagem, realização de 

testes, pré-operação e de-
mais operações necessárias 
e suficientes para a entrega 
final da Adutora do Brejo”.

A obra beneficiará a po-
pulação das cidades de Es-
perança, Remígio, Arara, 
Montadas e Areial, além do 
Distrito de Campinote, re-
giões que estão inseridas no 
sistema integrado Nova Ca-
mará, com água advinda do 
R-9 pertencente ao sistema 
de Campina Grande. 

Para adquirir o edi-
tal ou obter informações 
procurar a sede da Cage-
pa, na Av. Feliciano Cirne, 
220, bairro Jaguaribe, João 
Pessoa - PB. Fone/fax: (83) 
3218-1292 – E-mail: cpl@
cagepa.pb.gov.br. O Edital 
poderá ser retirado no site 
www.cagepa.pb.gov.br.

Processo licitatório 
para adutora do Brejo

O governador João Aze-
vêdo esteve, ontem, no mu-
nicípio de Mari, ocasião 
em que entregou a primei-
ra etapa das obras de tra-
vessia urbana que recebem 
investimentos de aproxi-
madamente R$ 1,3 milhão 
de recursos próprios do te-
souro estadual. Os serviços 
compreendem uma exten-
são de 1,7 km e contemplam 
as Ruas Arnaud de Caldas, 
Antônio de Luna Freire e 
João Suassuna.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou 
a importância do investimen-
to para a melhoria da qualida-
de de vida das pessoas. “As-
sim como estamos fazendo 
em Mari, mais 176 municípios 
do estado estão sendo con-
templados com obras como 
essas, onde são aportados cer-
ca de R$ 300 milhões de re-
cursos do estado. Mari pode 
contar com o nosso compro-

misso de firmar mais parce-
rias para que obras e ações 
cheguem, trazendo desen-
volvimento e um futuro com 
novas oportunidades para to-
dos”, frisou. 

O deputado estadual Wil-
son Filho destacou o olhar 
especial do governo com o 
município. “Nós estamos 
vivenciando o sonho de ter 
esse asfalto que ficou tão bo-
nito, transformando a ci-
dade, demonstrando que o 
Governo do Estado ouve as 
pessoas. Além da travessia 
urbana, Mari foi contempla-
da com uma creche, escola 
na Zona Rural e ônibus es-
colar, por meio de uma par-
ceria de trabalho e respeito 
pelo povo”, disse.

O prefeito de Mari, Antô-
nio Gomes, elogiou a gestão 
estadual pelas obras e ações 
no município. “Nós agrade-
cemos a quem trabalha e é 
isso que fazemos hoje ao re-

cebermos esse asfalto. So-
mos gratos também pelo Tá 
na Mesa, um programa so-
cial da maior importância 
para alimentar 400 pessoas 
diariamente, pela escola com 
seis salas de aula na zona ru-
ral, atestando que o governo 
trabalha e reconhece nos-
sa cidade pela importância 
e grandeza que ela tem”, co-
mentou. 

Também estiveram pre-
sentes em Mari os depu-
tados estaduais João Gon-
çalves e Raniery Paulino, 
prefeitos, vice-prefeitos, ve-
readores e lideranças da re-
gião, além de auxiliares da 
gestão estadual, a exemplo 
de Roberto Paulino (secre-
tário-chefe de Governo), Ti-
bério Limeira (secretário de 
Desenvolvimento Humano) 
e Deusdete Queiroga (secre-
tário de Infraestrutura, dos 
Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente).

Travessia urbana melhora a 
qualidade de vida da população

n 

A obra 
beneficiará 
as cidades 
de regiões 
que estão 
inseridas 
no sistema 
integrado 
Nova Camará

A travessia urbana contempla as Ruas Arnaud de Caldas, Antônio de Luna Freire e João Suassuna
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O governador João Aze-
vêdo entrega, hoje, mais de 
100 ônibus escolares adqui-
ridos com recursos próprios 
aos municípios paraibanos. 
Os veículos são do modelo 
ORE3, para o transporte de 
até 59 estudantes. Alguns 
deles são também adapta-
dos para receber alunos com 

deficiência ou dificuldade 
de locomoção e vão atender, 
principalmente, as áreas ru-
rais dos municípios.

A aquisição e entrega 
dos novos ônibus visam a 
garantia da segurança e a 
qualidade no transporte es-
colar dos alunos das redes 
estadual e municipal de en-

sino e a renovação da frota 
do transporte escolar exis-
tente, essencial para o de-
senvolvimento da educa-
ção, facilitando o acesso e a 
permanência dos estudan-
tes nas escolas, principal-
mente aqueles que vivem 
na zona rural dos municí-
pios paraibanos.

Municípios recebem hoje mais 
de 100 ônibus do governo da PB

dir o contrato, fazer uma nova 
licitação e essa obra agora acon-
teceu”, declarou o governador.

Ainda no primeiro momen-
to do encontro, foi assinada a or-
dem de licitação para reforma e 
ampliação da ECIT Luiz Gonza-
ga Burity, no Ingá, com investi-
mento de mais de R$ 4 milhões. 
Para área de segurança pública 
foram entregues equipamentos 
para o Corpo de Bombeiros Mi-
litar, entre eles computadores, 
fardamentos, equipamentos in-
dividuais e outros, com mais de 
R$ 400 mil direcionados.

Foi assinado um contrato 
de forma simbólica para um 
agricultor da região pelo Pro-
grama Terra Brasil. De acordo 
com o programa, as famílias 
que vivem da agricultura po-
dem ter um crédito de até R$ 178 
mil. Pelo Terra Brasil, o gover-
nador anunciou o investimento 
de mais de R$ 3 milhões, bene-

ficiando 23 famílias da agricul-
tura familiar. 

Houve ainda a concessão de 
crédito orientado pelo Incluir 
Paraíba que assinou contratos 
para a região, com direciona-
mento de crédito orientado para 
famílias da zona rural, com in-
clusão produtiva. Ao todo, são 
mais de R$ 6 milhões investidos. 

“Esse aqui é um espaço de-
mócratico para se ouvir a po-
pulação. Um espaço criado pelo 
governo para saber o que real-
mente está faltando em uma 
comunidade, porque entra-
mos aqui com espírito de es-
tudante para aprender porque 
na maioria das vezes, a popu-
lação identifica suas deman-
das e sabe quais são suas ne-
cessidades muito antes do que 
nós, que estamos fazendo ges-
tão. É importante que a gente 
conheça e tenha consciência de 
que o melhor caminho é sem-

pre o diálogo, a fala, a possibili-
dade da gente conseguir avan-
çar de uma forma democrática, 
de uma forma que a gente pos-
sa dialogar, permitindo a todos 
que possam expressar, de uma 
maneira muito direta, muito 
clara”, afirmou João Azevêdo 
ressaltando o papel fundamen-
tal do ODE. 

Além disso, o chefe do Exe-
cutivo prestou contas sobre a 
gestão do último ano. Após isso, 
iniciou-se a plenária com micro-
fone aberto para a população 
explanar suas demandas para o 
governador e o corpo de secre-
tários. Na sequência, João Aze-
vêdo voltou a falar sobre o que 
foi escolhido pela população, 
pensando o que poderá ser aten-
dido ainda neste ano ou para o 
orçamento previsto para 2022. 
Hoje, a última plenária do ODE 
será realizada na região sedia-
da por João Pessoa. 

As plenárias do Orçamento Democrático Estadual foram retomadas após o recesso do São João

Fo
to

: F
ra

nc
is

co
 F

ra
nç

a/
Se

co
m

-P
B

O governador João Aze-
vêdo, ontem, no município 
de Itabaiana, entregou equi-
pamentos de ultrassonogra-
fia e acompanhou a cara-
vana do programa Opera 
Paraíba. O chefe do Execu-
tivo estadual também ins-
pecionou as obras de tra-
vessia urbana em São José 
dos Ramos e os serviços de 
restauração da PB-054, que 
também contemplam os 
municípios de Salgado de 
São Félix e Juripiranga. 

Em Itabaiana, a carava-
na do Opera Paraíba rea-
lizou ao longo do dia 20 
cirurgias, além de 70 ma-
mografias, 50 ultrassono-
grafias, 100 exames labora-
toriais, além de consultas 
médicas para o agendamen-
to de procedimentos cirúr-
gicos. 

“O Opera Paraíba foi 
criado diante de um cená-
rio em que tínhamos pes-

soas com mais de 10, 15 anos 
na fila de espera por cirur-
gia eletiva e, no nosso esta-
do, ninguém mais vai espe-
rar esse tempo para fazer 
um procedimento cirúr-
gico”, frisou o governador 
João Azevêdo.

 O prefeito de Itabaiana, 
Dr. Lúcio Flávio, agradeceu 
os investimentos em saúde 
e infraestrutura.

Travessia Urbana
Em São José dos Ramos, 

João Azevêdo inspecionou 
as obras de travessia urba-
na que contemplam a Rua 
Dr. João Crisóstomo Ribeiro 
Coutinho, Praça Noé Rodri-
gues de Lima e Avenida Pio 
G. Chaves. Os serviços com-
preendem uma extensão de 
2 Km e recebem recursos do 
tesouro estadual no valor de 
R$ 1,2 milhão. 

  O município também é 
beneficiado com as obras de 

restauração da PB-054, uma 
extensão de 18,1km que be-
neficia cerca de 54 mil pes-
soas. As obras que ultra-
passam recursos de R$ 9,3 
milhões têm o objetivo de 
facilitar o escoamento da 
produção econômica local, 
reduzir o custo dos trans-
portes e melhorar a quali-
dade de vida da populaç ão. 

 “Além das obras de tra-
vessias urbanas, que con-
templam 177 cidades com 
recursos próprios de R$ 300 
milhões, temos um progra-
ma de construção e recupe-
ração de estradas e dentro 
dessa ação, estamos execu-
tando as obras de restaura-
ção da PB-054”, acrescentou 
João Azevêdo.

 O prefeito de São José 
dos Ramos, Matheus Amo-
rim, agradeceu ao governa-
dor pelos importantes be-
nefícios que têm chegado ao 
município.

Equipamentos para hospital de 
Itabaiana e inspeção de obras 

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Bloqueio ao tráfego de veículos no sentido Altiplano/Orla começou ontem e prosseguirá até o final da tarde de hoje

Ladeira do Cabo Branco é interditada
para obras

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Ur-
bana de João Pessoa (Se-
mob-JP) informa que foi 
bloqueado o trânsito, no fi-
nal da manhã de ontem, da 
ladeira do Cabo Branco, sen-
tido Altiplano/Orla. A inter-
venção é necessária devido 
à realização de obras de re-
cuperação e drenagem da 
via, no trecho entre a Ave-
nida João Cirilo da Silva e a 
Rua Edvaldo Bezerra Caval-
canti Pinho.

De acordo com Sander-
son Cesário, diretor de ope-
rações da Semob-JP, os con-
dutores que seguem pela 
Avenida João Cirilo da Sil-
va e se deslocariam pela la-
deira, sentido Seixas/Cabo 
Branco, com o bloqueio, eles 
estão seguindo em frente 
até a Escolinha do Flamen-
go e acessando à direita na 
Avenida Monsenhor Odi-
lon Coutinho, até alcançar a 
Avenida Cabo Branco.

“Estamos mantendo o 
bloqueio a pedido da Se-
cretaria de Infraestrutura 
de João Pessoa (Seinfra-JP). 
Sinalizamos tanto a entra-
da quanto a saída do trecho, 
com cones, cavaletes bar-
reiras, além disso, estamos 
monitorando a área com os 
agentes de mobilidade, com 

o objetivo de informar os 
condutores sobre a interven-
ção e garantir a segurança 
viária na região”, ressaltou 
Sanderson Cesário.

Já o fluxo de veículos 
pela ladeira que liga o Cabo 
Branco ao Altiplano não so-
freu modificação. 

Prazo para obra
A previsão é de que o flu-

xo de veículos na ladeira 
que dá acesso do Altiplano 
ao Cabo Branco seja norma-
lizado hoje no final da tar-
de, às 18h, horário previsto 
para conclusão dos servi-
ços por parte das equipes 
da Seinfra-JP.

Motivo
A interdição da ladeira 
do Cabo Branco para a 
passagem de veículos 

foi motivada pela 
realização de obras 

de recuperação e 
drenagem da via

n 

Já a ladeira 
que dá acesso 
no sentido 
Cabo Branco 
ao Altiplano 
segue aberta 
ao tráfego 
normalmente 

Semob-JP sinalizou o bloqueio do tráfego de veículos na ladeira do Cabo Branco com cones e delimitadores de trânsito

Foto: Marcos Russo

A Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Adoles-
cente “Alice de Almeida” (Fun-
dac) deu início a mais uma 
formação profissionalizante 
para os socioeducandos que 
cumprem medidas judiciais 
no Centro Educacional do Jo-
vem (CEJ), em João Pessoa. O 
curso Técnicas de Aplicação 
de Gesso, para a profissão de 
gesseiro, teve início nesta úl-
tima semana de junho e vem 
sendo ministrado pelo Cen-
tro de Formação Profissional 
José William Lemos Leal (CFP 
JWLL), por meio do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai).

De acordo com Rafael Ho-
norato, coordenador do setor 
de Profissionalização, Traba-
lho e Previdência, da Fundac, 
este é o terceiro curso do ano 
que os socioeducandos do CEJ 
estão tendo a oportunidade de 
participar. “Em maio, 24 jovens 
tiveram a oportunidade de con-
cluir os cursos profissionali-
zantes, de Pintor de Obras e de 
Revestimento Cerâmico que ti-
veram início em janeiro. Agora, 
12 deles estão tendo a oportu-
nidade de aprender mais uma 
profissão”, comentou.

Rafael lembrou ainda que 
a Fundac vem ofertando para 
os socioeducandos, cursos que 
foram escolhidos por eles pró-
prios durante consulta feita an-
teriormente, “o que nos leva a 
acreditar que o desempenho 
dos alunos será tão bom, quan-
to nos cursos que o antecede-
ram”, disse o coordenador.

 Segundo Nadja Marques 
de Fontes, supervisora de edu-
cação do Senai, o principal ob-

Socioeducandos iniciam 
curso profissionalizante

no CEJ

Para garantir a seguran-
ça dos estudantes e tranqui-
lizar pais e responsáveis, a 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana vai 
iniciar, na próxima segun-
da-feira, dia 4, a vistoria dos 
veículos que realizam trans-
porte escolar em João Pessoa, 
relativa ao segundo semestre 
de 2022. O serviço, que se-
guirá até o dia 29, terá equi-
pes inspecionando cerca de 
20 veículos por dia.

A vistoria tem como ob-
jetivo garantir a segurança 
no deslocamento de crian-
ças e adolescentes que vão 
utilizar o transporte esco-
lar. O atendimento aconte-
ce das 8h às 17h, na sede da 
Semob-JP, que fica no km 25 
da BR-230, no bairro do Cris-
to. A taxa do serviço é de R$ 
90, podendo variar de acor-
do com a UFIR. 

Durante a inspeção são 
observados itens de segu-
rança e equipamentos obri-
gatórios, tais como: farole-
tes, sinaleiras, bancos, forros, 
funilaria, pintura, tacógrafo, 
extintor de incêndio, pneus, 
cintos de segurança, trava 
das portas, buzina e para
-brisa, além de outros rela-
tivos à higiene e o conforto. 

São checados em torno de 
40 itens do veículo, bem como 
se as faixas laterais e trasei-
ras estão de acordo com as 
normas que regulamentam 
o serviço de transporte esco-
lar. No processo de renovação 
da vistoria também são verifi-
cados os documentos do veí-
culo e do condutor, a exemplo 
da Carteira Nacional de Ha-

Semob-JP inicia vistoria semestral de 
transportes escolares na segunda-feira

sEgurança

bilitação, alvará de licença da 
permissão, certificado de re-
gistro e licenciamento com 
seguro obrigatório, certifi-
cado de verificação do tacó-
grafo, crachás do permissio-
nário e de seus auxiliares. O 
permissionário deve seguir 
o período de vistoria deter-
minado pelo órgão gestor. 
Caso perca a data programa-
da no calendário, será cobra-
da uma multa de aproxima-
damente R$ 35. 

O veículo de transporte 
de escolares não aprovado na 
inspeção pode ter um prazo, 
de acordo com o tipo de irre-
gularidade encontrada, para 
sanar o problema. Porém, os 
itens referentes à segurança 
e os equipamentos obrigató-
rios devem ser regularizados 
imediatamente. Caso isso 
não ocorra, o permissioná-
rio fica impedido de prestar 
o serviço até que a irregula-
ridade seja sanada.

Selo
Ao ser aprovado, o veícu-

lo receberá um selo adesivo 
na cor marrom, correspon-
dente à vistoria do segundo 
semestre do ano, que é afi-
xado no para-brisa diantei-
ro. Este substituirá o adesi-
vo do semestre passado, que 
era na cor cinza.

Recomendação 
A Semob-JP recomenda 

aos pais de alunos que antes 
de contratar o serviço verifi-
quem se o veículo está devi-
damente cadastrado, regu-
larizado e mantém normas 
de higiene sanitária.

• Confira o calendário de vistoria por semana:

1ª SEMANA:  de 04/07 a 08/07/2022
 DIA                    REGISTROS
 4                      0001 a 0022
 5                      0023 a 0044
 6                       0045 a 0066
 7                     0067 a 0088
 8                       0089 a 0110

2ª SEMANA:  de 11/07 A 15/07/2022
 DIA                    REGISTROS
 11                        0111 a 0132
 12                       0133 a 0154
 13                        0155 a 0176
 14                        0177 a 0198
 15                        0199 a 0220

3ª SEMANA:  de 18/07 a 22/07/2022
 DIA                    REGISTROS
 18                       0221 a 0242
 19                       0243 a 0264
 20                       0265 a 0286
 21                       0287 a 0308
 22                       0309 a 0330

4ª SEMANA:  de 25/07 A 29/07/2022
 DIA                    REGISTROS
 25                        0331 a 0352
 26                        0353 a 0374
 27                        0375 a 0396
 28                        0397 a 0418
 29                        0419 a 0435

Saiba mais

Agentes avaliam itens de segurança dos veículos escolares

Foto: Evandro Pereira

Oportunidade
Uma turma com 

12 socioeducandos 
está participando do 

curso de gesseiro. Em 
maio, outra turma do 
curso de Técnicas de 
Aplicação de Gesso 

jetivo do curso é desenvolver as 
aptidões necessárias para cons-
truir paredes, forros, revesti-
mentos e acessórios em gesso, 
seguindo normas técnicas, de 
qualidade, de saúde, de segu-
rança, meio ambiente e proce-
dimentos técnicos.

O curso Técnicas de Aplica-
ção de Gesso vem sendo minis-
trado de forma presencial, na 
própria unidade socioeducati-
va, com uso da oficina do Senai, 
onde os alunos estão tendo aula 
por um período integral (8h por 
dia) e irão cumprir uma carga 
horária total de 80 horas.

O instrutor educacional téc-
nico José Artur de Santana Sil-
va elogiou a turma e comemo-
rou a participação nas aulas. “A 
turma é muito boa, está acei-
tando bem a metodologia, e 
participando ativamente das 
aulas. Estou até surpreso com 
a interação e os questionamen-
tos. Estamos utilizando a me-
todologia Senai, trabalhando 
de formato expositivo e práti-
co, onde os alunos assistem a 
demonstração e logo após rea-
lizam a atividade”, explicou.
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SES registrou, este ano, cinco mortes, três por dengue e duas por chikungunya; outros 14 óbitos são investigados

Paraíba tem mais de 33 mil casos
arboviroses

Ítalo Arruda 

Especial para A União

Em 2022, a Paraíba confir-
mou cinco óbitos em decor-
rência das arboviroses, sen-
do três mortes por dengue e 
duas por chikungunya. Ou-
tros 14 óbitos estão em inves-
tigação. Os números constam 
do Informe Diário das Arbo-
viroses Urbanas nº 18/2022, 
divulgado na última terça-fei-
ra (28), pela Gerência Executi-
va de Vigilância em Saúde, da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES).  O boletim epidemioló-
gico mostra, ainda, que já fo-
ram registrados mais de 33 
mil possíveis casos de arbo-
viroses no território paraiba-
no, sendo a maioria de den-
gue (19.970) e chikungunya 
(12.418). Já o número de casos 
prováveis de zika é de 707, dos 
quais 11 são em gestantes. 

Durante o período chuvo-
so, no qual há maior incidên-
cia de água parada e, conse-
quentemente, a proliferação 
do mosquito transmissor dos 
vírus, (Aedes aegypti) é ne-
cessário redobrar os cuidados 
para evitar a infecção, é o que 
explica a técnica da SES res-
ponsável pelas arboviroses, 
Carla Jaciara. “Estes núme-
ros decorrem, principalmen-
te, do período sazonal, com 
muitas chuvas e clima úmi-
do, o que favorece o acúmulo 
indevido de água. Algumas 
pessoas, sobretudo no Sertão, 
reservam muita água e, se for 
um acúmulo inadequado, aca-
ba se transformando em um 
local para abrigo do mosqui-
to”, alerta. 

Ainda de acordo com a Ja-
ciara, o reflexo desse aumen-
to nas notificações é, também, 
resultado de um trabalho rea-
lizado pela SES, junto às Ge-
rências Regionais de Saúde, 
que intensificaram as ações 
de combate, testagem e acom-
panhamento dos casos no 
estado. “Seguimos com um 
trabalho de prevenção e cons-
cientização da população para 
buscar atendimento em caso 
de sintomas sugestivos, como 
febre, cefaléia, dores nas arti-
culações e os demais sintomas 
clássicos, como as manchas 
vermelhas, para que sejam 
identificados os possíveis ca-

sos e, com isso, registrada a 
notificação”, complementa. 

A técnica da SES também 
recomenda que, além de pro-
curar o serviço de saúde, é im-
portante que todos “façam o 
seu dever de casa” e adotem 
alguns cuidados básicos que 
garantem a segurança e evi-
tam a proliferação das do-
enças causadas pelo Aedes 
aegypti, como a limpeza pe-
riódica dos ambientes no in-
terior do imóvel. 

“É importante que isso seja 
feito pelo menos uma vez por 
semana, visto que é período 
em que o ovo do mosquito 
eclode. Então, limpar as ca-
lhas, vedar bem as caixas de 
água, reservar água em reci-
pientes que tenham tampa e 
estejam bem fechados, bem 
como ficar atento aos pontos 
nos quais pode haver acúmu-
lo de água, são medidas efica-
zes no combate às arboviro-
ses”, destaca Carla Jaciara. 

João Pessoa
A capital paraibana já re-

gistrou 5.999 casos de arbovi-
roses este ano. De acordo com 
dados da Vigilância em Saúde 
de João Pessoa, até junho fo-
ram notificados 4.684 (78,1%) 
casos prováveis de dengue, 
1.162 (19,4%) de chikungunya 
e 153 de zika (2,5%). 

De acordo com informa-
ções da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) o combate às 
doenças vem sendo realizado 
por meio de visitas dos agen-
tes de saúde aos domicílios 
em todos os bairros da cida-
de, com as devidas instruções 
preventivas, e, em caso de fo-
cos localizados, a eliminação 
dos transmissores com o uso 
de larvicidas. Ainda segun-
do a pasta, também há o uso 
do carro fumacê, que, em par-

ceria com a SES, circula dia-
riamente nas ruas da cidade, 
com uma estimativa de dois a 
três ciclos em cada local.

A gerente de Vigilância 
em Saúde da SMS, Raquel 
Moraes, frisou que as ações 
priorizam as áreas mais pro-
pensas ao desenvolvimento 
do mosquito vetor. “Os agen-
tes de endemias realizam vi-
sitas domiciliares. Durante 
essas visitas, repassam ins-
truções preventivas e, quan-
do localizados focos, fazem a 
eliminação, utilizando larvi-
cidas. No caso de ambientes 
mais extensos, é feita a apli-
cação com bombas perifocais 
que permitem amplo alcan-
ce”, explicou. 

Além destas ações, a SMS 
afirmou que “vem sendo feito 
um trabalho de conscientiza-
ção dos pacientes que chegam 
nas Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) com suspei-
ta de arboviroses; intensifi-
cação do Disque Dengue e a 
criação de uma comissão in-
tersetorial formada por agen-
tes ambientais, representan-
tes de construtoras, igrejas e 
outros setores”.

Bairros com mais casos 
Os bairros onde há a 

maior concentração de casos 
notificados de dengue são: 
Cruz das Armas (409), Man-

gabeira (351), Cristo Redentor 
(287), Bairro das Indústrias 
(264) e Oitizeiro (227). 

Já os locais com maior nú-
mero de casos notificados de 
chikungunya são: Mangabei-
ra (210), Bancários (105), Caste-
lo Branco (70), Jardim Cidade 
Universitária (51) e José Amé-
rico (46). Em relação aos casos 
de zika vírus, os bairros com 
maior número são: Mangabei-
ra (seis), Valentina Figueiredo 
(quatro), Cristo Redentor (três), 
Jardim São Paulo (três) e Man-
dacaru (três). 

Onde buscar atendimento?
Em caso de sintomas mais 

leves, a população deve bus-
car atendimento nas Uni-
dades de Saúde da Família 
(USFs) presentes em vários 
bairros da capital. Em casos 
mais graves, em que o usu-
ário necessite de atendimen-
to de urgência, o atendimen-
to pode ser feito em uma das 
quatro UPAs do município.

O índice de infestação do 
mosquito Aedes aegyti em 
Campina Grande é de 4,4, con-
siderado alto pelo Ministério 
da Saúde. Esse número tem 
preocupado os órgãos do mu-
nicípio, considerando que 35 
bairros da cidade tiveram alto 
risco de proliferação. Os dados 
são do último Levantamento 
Rápido de Infestação por Ae-
des aegypti (LIRAa). Para fa-
zer o combate a Secretaria de 
Saúde de Campina Grande 
está utilizando cinco carros fu-
macês aplicando o inseticida.

A infestação maior está nos 
bairros da Liberdade, Jardim 
Paulistano, São José, Cruzei-
ro, Novo Cruzeiro, Bela Vista, 
Catolé, Malvinas e Pedregal. 
“Estamos com 420 agentes de 
endemias e supervisores tra-
balhando sete dias na sema-
na circulando pelos bairros 
de Campina Grande, fazendo 
campanha educativa e colo-
cando veneno nas águas para-
das e descobertas. Além disso, 
eles têm feito um trabalho de 
conscientização para que a po-

pulação fique atenta”, declarou 
o gerente de Atenção Básica, 
Miguel Dantas, acrescentan-
do que as chuvas constantes 
nos últimos meses pedem um 
cuidado ainda maior, por con-
ta das águas acumuladas.

Conforme Miguel, a chi-
kungunya tem sido a de maior 
prevalência entre os casos 
diagnosticados em Campina 
Grande. Ele orientou as pesso-
as que apresentarem sintomas 
a procurarem as unidades de 
saúde nos bairros durante a se-
mana, e no final de semana se 
dirigir as Unidades de Pron-
to Atendimento dos bairros 
do Alto Branco e Dinamérica, 
além do Hospital Pedro I. 

Campina Grande com 
alto índice de infestação

Números
Só na capital, em 
2022,os casos de 

arboviroses já  
chegam a 5.999, 

sendo 4.684 deles 
de dengue

• (83) 98654-6377 (WhatsApp)
Atendimento das 8h às 19h
O canal serve para denúncias 
sobre possíveis focos do Ae-
des aegypti ou para informa-
ções sobre as arboviroses 

Disque Dengue

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Combate
Cinco veículos fumacê 
e mais 420 agentes de 
endemias estão sendo 
usados no combate ao 
Aedes aegypti em CG

O Hospital de Clínicas, 
em Campina Grande, im-
plantou uma sala de reabili-
tação funcional destinada aos 
pacientes do pré e pós-opera-
tório e pacientes pós-Covid. 
A ideia da iniciativa partiu 
da equipe de Fisioterapia da 
unidade, diante da deman-
da observada. Os atendimen-
tos tiveram início na segunda 
quinzena de junho.

 A sala foi equipada com 
aparelhos de eletroestimula-
ção, aparelhos respiratórios e 
aparelhos para musculação 
terapêutica. O ambiente com-
porta o atendimento simul-
tâneo de até três pacientes, e 
acontece de segunda a sexta, 
nos turnos da manhã e tarde.

 “O espaço foi criado com 
o objetivo de proporcionar 
uma boa recuperação e me-

lhor reabilitação, promoven-
do uma assistência mais efi-
caz e individualizada, assim, 
trazendo mais autonomia 
para o paciente e acelerando 
o processo de desospitaliza-
ção dos pacientes internos”, 
pontua a fisioterapeuta Rais-
sa Furtado.

A seleção é feita através 
de uma avaliação prévia das 
condições de saúde do pa-
ciente admitido no hospital, 
como também o atendimen-
to é destinado aos usuários 
de demanda externa com ne-
cessidade do serviço.

Para o agendamento, os 
interessados podem entrar 
em contato através do site 
www.operapb.saude.pb.gov.
br, do WhatsApp (83) 99103 
0245 ou do telefone (83) 3322 
0245.

Sala de reabilitação com 
fisioterapia é criada no HC

em campina

Para fortalecer as ações de 
imunização em toda Paraíba, 
a Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) acolheu, na manhã de 
ontem, 20 enfermeiros que fo-
ram convocados, de todas as 
gerências regionais, pelo Pro-
grama de Bolsa, fornecido pela 
Escola de Saúde Pública da Pa-
raíba (ESP-PB). Foram selecio-
nados 32 profissionais, sendo 
que o restante ainda será cha-
mado. O objetivo do programa 
é qualificar esses enfermeiros, 
por meio de curso que aconte-
cerá na modalidade híbrida, 
tornando-os aptos a realizar 
análises de dados vacinais e 
adoção de medidas para cober-
tura vacinal na rede pública. O 

encontro aconteceu no audi-
tório da ESP, às 8h30 e contou 
com a participação da secretá-
ria de Saúde Renata Nóbrega. 

De acordo com a secretária 
de Saúde, o projeto teve início 
em fevereiro deste ano, devi-
do às baixas coberturas de va-
cinação no estado contra a Co-
vid-19, visto que mais de 800 
mil paraibanos ainda não to-
maram a terceira dose da va-
cina. “São 32 enfermeiros que 
estão chegando para fortale-
cer as regiões de saúde e são 
mais de 400 mil reais de inves-
timento para apoiar os muni-
cípios na organização, no pla-
nejamento e no fortalecimento 
de formação desses profissio-
nais”, informou.

O projeto visa qualificar 
os profissionais da enferma-
gem para atuarem no proces-

so de imunização em todo o 
estado. Para isso, serão orien-
tados e acompanhados sobre 
como funciona a rede de frios, 
as boas práticas em sala de va-
cina, o calendário vacinal (tan-
to de rotina como a vacina da 
Covid-19). 

Segundo Milena Vitorino 
assessora técnica do Núcleo 
de Imunização, “o objetivo é 
a melhora da cobertura vaci-
nal, então vai ser frisado tam-
bém a análise de cobertura, os 
eventos adversos e os sistemas 
que é utilizado na imunização 
para que eles possam estar em 
campo e junto aos municípios, 
alcançando o resultado espe-
rado”. 

A qualificação promovida 
pelo projeto tem a durabilida-
de de seis meses com 40h/a, 
mas, mesmo depois desse pe-

ríodo, os enfermeiros conti-
nuarão a ser acompanhados e 
orientados, recebendo outras 
qualificações. 

Josiane Cavalcante, 51, en-
fermeira, é da cidade de Sapé 
e disse que já trabalhou a vida 
toda com imunização e que 
“diante dessa oportunidade 
me senti motivada a contribuir 
com a imunização das doen-
ças imunopreveníveis, com 
o processo de saúde/doença 
das pessoas, a fazer a minha 
parte”.

Já Isna Silveira, 49, é de 
Campina Grande e também 
participou do encontro. “Esse 
projeto é muito importante, 
porque vai focar na melhoria 
de treinamento de profissio-
nais e, consequentemente, com 
a melhora da cobertura das va-
cinas”, afirmou.

imunização

Equipes de saúde estão priorizando, em João Pessoa, as áreas com maior facilidade de desenvolvimento do Aedes aegypti

n 

Bairros com 
mais casos 
de dengue 
na capital 
são: Cruz das 
Armas (409), 
Mangabeira 
(351) e Cristo 
Redentor 
(287)

Foto: Secom-JP

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

SES realiza requalificação com enfermeiros 
visando fortalecer vacinação da população 
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Paraíba

Roberto Vicente do Monte assassinou Joacir Rocha Filho dentro de uma lanchonete no centro de Campina Grande

Empresário é condenado a 19 anos
morte de radialista

O empresário Roberto 
Correia Vicente do Monte foi 
condenado a 19 anos de pri-
são, acusado do assassinado 
do radialista Joacir Rocha de 
Oliveira Filho, de 35 anos. A 
sentença foi anunciada pela 
juíza Thana Michelle Carnei-
ro Rodrigues, por volta das 
3h de ontem. O Ministério 
Público foi representado pelo 
promotor Osvaldo Barbosa e 
como assistente, a advogada 
Mona Lisa Oliveira, irmã da 
vítima. Na defesa, atuaram 
os advogados Ercio Quares-
ma Firpe, Claudineia Quares-
ma  e Fernandes Braga.

Durante a sessão, que acon-
teceu no 1o Tribunal do Júri de 
Campina Grande, a defesa ou-
viu um perito contratado pela 
família do acusado, na tentati-
va de aliviar os agravantes de 
Roberto Correia. O perito ale-
gou que o tiro teria sido efetua-
do de forma acidental. Na oca-
sião, o promotor questionou a 
validade das informações, pro-

vocando atritos verbais entre 
acusação e defesa, o que levou 
a juíza suspender momenta-
neamente a sessão.

O radialista Joacir Olivei-
ra Filho foi morto na noite de 
30 de maio de 2019, no restau-
rante La Paloma, no Centro de 
Campina Grande. Toda a cena 
foi registrada por câmeras de 
segurança, inclusive mostra o 

momento que o Roberto Cor-
reia abraça a vítima para em 
seguida atirar. O caso ganhou 
repercussão nacional.

Ao ser ouvido na delega-
cia, o empresário confessou 
que teria discutido com o ra-
dialista por causa do desapa-
recimento de um relógio de 
sua propriedade e apontando 
Joacir como responsável. Um 
segurança de Roberto Cor-
reia, um policial militar apo-
sentado também interviu com 
a mesma acusação.

Mário Lúcio de Oliveira, 
policial militar, chegou a ser 
preso, por determinação ju-
dicial, acusado de ajudar na 
fuga do empresário. Ele foi 
localizado em um posto de 
combustíveis, no bairro das 
Malvinas. No caso de Mário, 
o processo foi desmembrado. 
A vítima era filho do jornalis-
ta Joacir Oliveira (já falecido) 
e irmãos dos radialistas Cle-
ber Oliveira, Caju Oliveira e 
Cesar Ricardo.

Acusação
Empresário teria 

acusado o radialista 
Joacir Filho de ter 

furtado um relógio de 
sua propriedade que 
depois foi localizado 

após a saída do 
criminoso

Empresário da construção civil, Roberto Correia foi condenado pelo crime, ocorrido em 2019
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Operação localiza suspeito com 
material pornográfico na Paraíba

pedofilia

Mulher vendia drogas e armas
a mando do companheiro preso

pombal

Homem tranca a esposa e ateia 
fogo na residência do casal, em JP

operação

Uma mulher de 25 anos 
foi presa no final da tarde 
dessa quarta-feira (29), na ci-
dade de Pombal, Sertão pa-
raibano, suspeita de comer-
cialização de armas de fogo 
e tráfico de drogas.

Segundo informações 
da Polícia Civil, as investi-
gações apontam que a sus-
peita estaria realizando 
os crimes a mando de seu 
companheiro, que encon-
tra-se preso na cadeia pú-
blica de Pombal.

O delegado da Delega-
cia de Repressão ao Crime 
Organizado (DRACO), Die-
go Beltrão, disse que na re-
sidência onde a suspeita foi 
presa, a polícia encontrou 
uma pistola calibre 9 mm, 
munições, celulares e di-
nheiro em espécie.

Rafael Cigano, esta é a 
única identificação forneci-
da pela polícia do homem, de 
33 anos, preso em João Pes-
soa, em cumprimento a man-
dados de prisão pelos crimes 
de feminicídio, homicídio e la-
trocínio. Ele já está no presídio 
PB1, no bairro de Mangabeira, 
na capital. A ação dos policiais 
da Delegacia de Crimes contra 
a Pessoa, faz parte da Opera-
ção Andarilho.

Segundo a delegada Luí-
za Correia, de Crimes contra 
o Patrimônio, “Rafael Ciga-
no” foi preso em razão de três 
mandados de prisão expedi-
dos pelas comarcas da Bahia 
e de São Paulo, pelos  crimes 
de feminicídio, latrocínio e 
homicídio. 

O homem foi preso em fla-
grante, no dia 20 do mês pas-
sado, pelos crimes de ameaça, 
cárcere privado, danos, incên-
dio e sequestro praticados con-

tra a própria companheira. Na 
época da prisão, Rafael Ciga-
no revelou que seu nome era 
“Enzo”, mas não apresentou 
documento. Ontem, ele teve a 
prisão confirmada na Central 
de Polícia de João Pessoa. 

A Polícia Civil continuou 
investigando e descobriu a 

verdadeira identidade do pre-
so. A delegada informou que 
Rafael Cigano já passou por 
nove estados e estava na Pa-
raíba, há nove meses, e convi-
via com a mulher desde feve-
reiro. Ele prometeu que ao sair 
do presídio vai se vingar da ex-
companheira.

A arma, munições, dinheiro e celulares estavam com a mulher

Rafael ateou fogo no apartamento, que ficou destruído

Foto: Ascom / PCPB

Foto: Ascom / PCPB

Um homem de 35 anos 
foi preso e um computador 
com material pornográfico 
apreendido. De acordo com 
o delegado Joames Olivei-
ra, da Delegacia de Crimes 
Cibernéticos, com o homem 
foi encontrado até material 
relacionado a estupro de be-
bês. Essa ação faz parte da 
Operação Luz na Infância 
Nove deflagrada, na manhã 
de ontem, com a participa-
ção da Polícia Civil da Pa-
raíba. A prisão aconteceu 
no bairro de Oitizeiro, em 
João Pessoa.

A operação, coordenada 
pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP), 
com apoio da Secretaria de 
Operações Integradas (Seo-
pi) aconteceu, além da Paraí-
ba, em outros 12 estados (AL, 
BA, ES, GO, MA, MS, MT, PA, 
PR, RN, RS e SP) e teve como 
principal foco identificar au-
tores de crimes de abuso e ex-
ploração sexual contra crian-
ças e adolescentes praticados 
na internet.

Além do Brasil, os manda-
dos de busca e apreensão con-
tam com a atuação de agentes 

de aplicação da lei de seis paí-
ses envolvidos (Estados Uni-
dos, Equador, Costa Rica, Pa-
raguai, Panamá e Argentina).

O delegado Joames Oli-
veira, disse que o preso, além 
de consumir o material por-
nográfico, também compar-
tilhava e isso são figuras 
típicas. Além da prisão, os po-
liciais da Delegacia de Crimes 
Cibernéticos também cum-
priram mandados de busca 
e apreensão. Joames garante 
também que a operação tem 
continuidade para o comba-
te ao abuso sexual e infantil.

foragidos
Dupla estava 
escondida 
em cidade de 
Pernambuco

Policiais civis da Paraí-
ba e militares de Pernam-
buco prenderam, em Ar-
coverde (PE), dois homens, 
de identidades não reve-
ladas, investigados por 
suposta participação em 
uma organização crimi-
nosa conhecida por EUA/
PCC na cidade de Patos, no 
Sertão paraibano. Segun-
do o delegado Paulo Ênio 
Rabelo, da 15a Delegacia 
Seccional de Patos, a dupla 
é responsável pela prática 
de vários crimes, dentre 
eles roubo, tráfico de dro-
gas e homicídios.

Na residência da du-
pla, foram apreendidos: 
5,5 kg de maconha; 17 big 
big de maconha, prontas 
para venda; seis petecas 
de cocaína; 57 gramas de 
crack embalados para ven-
da; uma balança de pre-
cisão; R$ 840,00 em cédu-
las variadas; R$ 67,30 em 
moedas; cinco aparelhos 
celulares, (dois com restri-
ção de furto/roubo e, dois 
com senhas.

Três homens que se encon-
tram recolhidos no presídio 
de Campina Grande recebe-
ram, mais uma vez, voz de pri-
são por policiais civis, que inte-
gram o Núcleo de Homicídios 
da 11a Delegacia Seccional (sede 
em Queimadas). Eles são apon-
tados como autores de pelo me-
nos dez homicídios, com a prá-
tica de torturas e organização 
criminosa.

Os mandados foram cum-
pridos nessa quarta-feira (29). 
O trio é investigado por partici-
pação em 10 assassinatos come-
tidos na cidade de Queimadas, 
crimes que vêm sendo investi-
gados pela Polícia Civil ao lon-
go de meses.

“Conforme as investigações 
vão apontando os suspeitos, 
nós vamos conseguindo esses 
mandados judiciais. Se as pes-
soas investigadas já estiverem 
presas, como neste caso, será 
mais uma pena a ser cumpri-
da, caso sejam condenados”, ex-
plicou a delegada Suelane Gui-
marães.

No Sertão
Na cidade sertaneja de San-

ta Cruz, foi preso um homem 
de 37 anos, foragido da Justiça 

de São Paulo. Ele é investiga-
do por crime de homicídio. De 
acordo com as investigações, 
o homem estava escondido na 
zona rural da cidade há cerca 
de seis meses. Denúncias apon-
tam também que ele costuma-
va cometer maus-tratos contra 
seu enteado, que é uma criança. 

“As equipes policiais se 
dividiram em três locais di-
ferentes, para chegar a esse 
foragido”, disse a delegada 
seccional Alba Tânia. O pre-
so deverá ser transferido para 
o estado de São Paulo. 

Na capital
Em João Pessoa, policiais da 

Delegacia de Crimes Contra a 
Pessoa cumpriram mandado 
de prisão expedido pela 1a Vara 
do Tribunal do Júri, em desfa-
vor de um homem cuja identi-
dade será preservada. 

Segundo a delegada Luí-
sa Correia Lima, o preso é in-
vestigado por vários homicí-
dios tentados e consumados 
no bairro do Cristo, em João 
Pessoa, mais especificamente 
na região do Vale das Palmei-
ras, Boa Esperança e Bela Vis-
ta. Ele é citado na localidade 
como “o esquartejador”.

homicídios

Polícia cumpre mandados 
contra três presidiários
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Areia

Galante 
Trazendo 40 anos de carreira para o palco do Arraiá de Cumpade, 

a paraibana Elba Ramalho faz o encerramento do evento, amanhã, na 
Fazenda Olho D’Água, no Distrito de Galante, em Campina Grande. O 
quarto e último dia da 10ª edição do evento conta ainda com o tradicio-
nal show de Cumpade João e Seus Cabras e a apresentação do grupo 
Forró Lampejo. A festa acontece das 11h às 17h, com quantidade limi-
tada de pessoas, o Arraiá se propõe a oferecer ao público um conta-
to mais próximo com os artistas, em um ambiente que preza pelo con-
forto e pela segurança. Durante a realização do Arraiá de Cumpade, 
a fazenda é decorada com capricho para mostrar ao visitante vários 
aspectos da cultura nordestina. Há, por exemplo, uma vila cenográfi-
ca que reproduz uma cidade do interior, com casinhas e uma capela. 

Após dois anos de pande-
mia, o evento conhecido como 
“o mais aconchegante da Pa-
raíba” está de volta. Através da 
Rota Cultural Caminhos do Frio 
2022, o Brejo paraibano ofere-
ce aos visitantes muita música, 
artes cênicas, gastronomia, tri-
lhas e experiências únicas pelos 
atrativos locais. A programação 
2022 do evento começa  na próxi-
ma segunda-feira, no município 
de Areia e termina em Alagoa 
Grande, no dia 4 de setembro, 
totalizando mais de 60 dias de 

programação. Em sua 17ª edi-
ção, o evento homenageia Pinto 
do Acordeon, cantor e composi-
tor paraibano, falecido em julho 
de 2020. A Rota Cultural Cami-
nhos 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 agos-
to), Alagoa Nova (8 a 14 de agos-
to), Remígio (15 a 21 de agosto), 
Bananeiras (22 a 28 de agosto) 
e Alagoa Grande (29 de agosto 
a 4 de setembro).

Campina Grande 
Localizado na Avenida Floriano Peixoto, no Dinamérica, a Vila Sí-

tio São João dispõe de dois espaços para a realização de shows, um 
com capacidade para 1.500 pessoas e outro que comporta 4.500 pes-
soas. Além dos espaços de shows, o local conta com elementos cultu-
rais marcantes, tais como casas de taipa, casas de farinha, engenho, 
igrejas, casa de mangaio, restaurantes e outros. O sítio é um local de-
dicado à história e à cultura nordestina, que se destaca na cidade de 
Campina Grande, permitindo  às pessoas darem uma espiada em um 
espaço-tempo diferente, no meio do segundo maior município do esta-
do paraibano. Neste sábado, a animação fica por conta dos shows de 
Mexe Ville, Capilé, Geraldinho Lins e Os 3 do Nordeste; enquanto que 
no domingo (3 de julho) sobem ao palco do sítio, Eliane, Garotinho, Fa-
biana Souto e a dupla Sirano e Sirino.

Conde
Para o encerramento dos festejos juninos de Conde, a prefeitura está 

preparando dois dias de festa na Praça do Mar, em Jacumã, como par-
te da descentralização do evento. Com isso o setor hoteleiro também 
é beneficiado com a ocupação dos leitos das pousadas e hotéis da re-
gião da Costa de Conde. Em Jacumã, os festejos acontecem amanhã 
e domingo, com apresentações culturais e shows musicais de Fael Ma-
riz, Kelly Silva, Forró Saudade, Israel Muniz, Forró do Nosso Jeito, Zé 
Vaqueiro, Vânia Airam e Gil Mendes.

Bananeiras
A 18ª Edição da Feira Internacional de Turismo Rural do Brasil (Ru-

raltur) acontecerá em Bananeiras, no Brejo paraibano, entre os dias 
de 8 a 10 de setembro. O objetivo do evento é incentivar, promover e 
fortalecer o desenvolvimento dessa modalidade de turismo, o rural, 
oferecendo visibilidade em nível mundial para o empreendedorismo 
camponês. A primeira edição da Ruraltur, em 2005, foi realizada pelo 
Sebrae Paraíba e logo depois passou a ser nacional e no formato iti-
nerante. Depois do período mais crítico da pandemia, esse ano a fei-
ra volta a acontecer presencialmente. O tema escolhido para a edição 
deste ano é “O Poder da Governança para o Turismo Rural Criativo e 
Colaborativo, Gerando Experiências e Resultados”.

Funjope não divulgou detalhes; programação, que está em fase 
de planejamento, será anunciada ao longo do mês de julho

Festa das Neves tem 
local ainda indefinido

de volta após dois anos

A Fundação Cultural 
de João Pessoa (Funjope) 
ainda não divulgou de-
talhes, como local exato, 
atrações e estrutura da 
Festa das Neves, mas a 
programação para 2022 
está em fase de planeja-
mento e será divulgada 
ao longo do mês de julho. 
Seguindo a tradição, as 
atividades de rua devem 
acontecer na área central 
da cidade, após dois anos 
sem a realização da parte 
profana da comemoração 
por conta da pandemia da 
Covid-19. Neste ano, em 5 
de agosto, a capital parai-
bana completa 437 anos.

Para comemorar, além 
da programação religio-
sa, o pessoense poderá 
voltar a se divertir com 
os atrativos, a exemplo 
de parque de diversões. 
O evento é uma homena-
gem à santa padroeira da 
Paraíba e de João Pessoa, 
Nossa Senhora das Ne-
ves, cujo dia é lembrado 
em 5 de agosto. A festa 
costuma reunir um gran-
de público tanto nas cele-
brações religiosas como 
na programação profa-
na que, além do parque, 
envolve barracas de co-
mercialização de alimen-
tos, bebidas, artesanato, 
além das apresentações 
musicais.

Inicialmente, a Festa 
das Neves tinha uma co-
notação apenas religiosa, 
mas a partir de 1912, com 
a chegada da iluminação 
elétrica, teve início o lado 
profano da comemoração. 
No Sagrado, ainda se man-
tém a procissão e também 
celebração de missa na Ca-
tedral Basílica de Nossa 
Senhora das Neves.

5 de agosto
Data homenageia 

a padroeira da 
Paraíba e de João 

Pessoa e comemora 
os 437 anos da 

capital paraibana

Pelo seu valor histó-
rico e cultural, em 2019, 
a Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB) 
aprovou, por unanimi-
dade, os projetos de lei 
284/2019 e 285/2019, de 
autoria da deputada es-
tadual Cida Ramos (PT), 
que declaram a Festa das 

Neves e a Procissão de 
Nossa Senhora da Penha, 
em João Pessoa, como Pa-
trimônio Histórico, Cul-
tural e Imaterial do Esta-
do da Paraíba.

À época, a deputada 
afirmou que a festa da pa-
droeira e a Procissão de 
Nossa Senhora da Penha 
se entrelaçam com a pró-
pria história de João Pes-
soa, aquecendo a econo-
mia local e evidenciando 
a religiosidade do povo. 

“A magnitude, a rele-
vância, a diversidade e o 
conteúdo religioso e cul-
tural são riquezas úni-
cas cultivadas há décadas 
por todos os paraibanos. 
Por sua beleza e gran-
diosidade, também são 
os principais e mais im-
portantes eventos turís-
ticos religiosos do esta-

do. A nossa tradição, que 
já é conhecida nacional-
mente, se fortalece com 
a lei, para assim, assegu-
rar a sua relevância no 
seio dos fiéis por milha-
res de anos”, disse ela, na 
ocasião. 

O início da Festa das 
Neves está associado à 
fundação da Catedral, 
que ocorreu no ano de 
1586, no Centro Histó-
rico de João Pessoa. O 
evento envolve a Arqui-
diocese da Paraíba, que 
cuida do lado religioso; 
a Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope), 
que promove o lado pro-
fano; e a Secretaria de 
Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb), que trata do 
cadastro de comerciantes 
que vão atuar durante os 
dias de comemoração.

Sucesso de público na 
última edição, o projeto 
Férias no Parque, realiza-
do no Parque Solon de Lu-
cena, está de volta a partir 
deste sábado (2), para fa-
zer a alegria da criança-
da com uma programação 
que reúne música, dança, 
parques de diversões, es-
petáculo circense e muitas 
brincadeiras. A iniciati-
va, fruto da parceria entre 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb) 
com a Fundação Cultural 
de João Pessoa (Funjope) e 
a Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejer), é 
totalmente gratuita e visa 
proporcionar entreteni-
mento e diversão para as 
crianças, que nesse perío-
do do ano já estão em fé-
rias escolares.

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimen-
to Urbano, Fábio Carnei-
ro, a grande aceitação do 
público fez o projeto ser 
incorporado ao calendá-
rio de eventos da cidade. 

Ele lembrou que famílias 
de todos os bairros, in-
clusive de outras cidades 
da Região Metropolitana, 
prestigiaram e aprovaram 
a organização da última 
edição do evento. “O Fé-
rias no Parque é um proje-
to belíssimo, voltado para 
as famílias de nossa cida-
de. O sucesso foi tão gran-
de que estamos repetindo 
a dose, com uma progra-
mação ainda melhor para 
que todos possam aprovei-
tar”, disse.

A programação é bem 
diversificada, pensada 
para toda a família, além 
dos turistas. “Com esse 
projeto, estamos estimu-
lando e valorizando as 
nossas culturas, como a 
circense, musical e literá-
ria. Ao mesmo tempo, es-
tamos promovendo um 
processo de interação com 
outras secretarias munici-
pais, que trabalham inter-
ligadas”, afirmou o dire-
tor executivo da Funjope, 
Marcus Alves. 

Prefeitura de João Pessoa promove mais 
uma edição do Projeto “Férias no Parque”

a partir deste fim de semana  

A programação do 
sábado (2) será aberta às 
15h40 com o Cortejo dos 
Artistas (Personagens 
Fantasiados). Às 16h é a 
vez do Circo Montagem 
animar o público, que em 
seguida poderá assistir à 
apresentação de um cover 
do cantor Michael Jackson.

Já no domingo (3), às 
16h, a Cia Borandá apre-
senta “Pilambeta e Piram-
bola In concert”. Ainda no 
domingo, às 17h, sobe aos 

palcos o Camaleão Musi-
cal (Contação de Histórias 
Musicadas).

Quem optar pelo Par-
que Solon de Lucena essa 
semana também vai poder 
usufruir de parque de di-
versões, gastronomia, tiro-
lesa e amplo espaço para 
piquenique. Tudo isso ao 
ar livre, no espaço públi-
co, com uma fiscalização 
reforçada pelos agentes da 
Sedurb e com o apoio da 
Guarda Civil Municipal.

• Sábado (2)

15h40h – Cortejo dos Artistas (Personagens Fantasiados)

16h - Circo Montagem

17h – Michael Jackson cover

• Domingo (3)

16h - Cia Borandá apresenta “Pilambeta e Pirambola In con-
cert”

17h - Camaleão Musical (Contação de Histórias Musicadas)

Programação

Pessoense voltará a comemorar o aniversário da cidade com parques de diversão e shows

Foto: Ortilo Antônio

Fotos: Teresa Duarte
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Livro da Editora A União, que 
analisa o contexto sociocultural 
em que vivia a professora e escritora, 
será lançado hoje, em João Pessoa

Anayde Beiriz 
além da 
figura 
histórica

Literatura

Obra revela que Beiriz foi 
uma das duas mulheres 

– a outra era de Manaus 
– a integrar um núcleo 

de poetas, intelectuais e 
escritores do Nordeste e 
Norte, simpatizante do 

Modernismo

Dentre os materiais que Valeska Asfora (foto ao lado) pesquisou, estão 
documentos obtidos com a sobrinha de Anayde, Ialmita Beiriz, além de 

contos e poemas publicados em jornais do Pará, Rio e Pernambuco

Imagem: Editora A União/Divulgação

Anayde Beiriz: a últi-
ma confidência (Edi-
tora A União, 280 
páginas, R$ 40) é o 

título do livro que a educado-
ra, produtora cultural e mestre 
em políticas públicas Valeska 
Asfora lança hoje, a partir das 
19h, na Sala Vladimir Carvalho 
da Usina Energisa, localizada 
na cidade de João Pessoa. Na 
ocasião, a obra será apresenta-
da pela escritora Maria Valéria 
Rezende, pelo produtor, mú-
sico, escritor e vice-presidente 
da Funesc, Mestre Fuba, e pela 
diretora presidente da Empre-
sa Paraibana de Comunicação 
(EPC), Naná Garcez, com pre-
senças de dois sobrinhos de 
Anayde, representando a fa-
mília: Ialmita Beiriz e Martô-
nio Beiriz. A programação do 
evento ainda inclui um minis-
sarau com as poetisas Jennifer 
Trajano, Cris Estevão e Natália 
Luna, além de show musical de 
Elon Damaceno.

A programação deverá 
ser iniciada com a apresenta-
ção das três poetisas. “Como 
Anayde participava de saraus, 
decidi incluir o minissarau, du-
rante o qual Fuba vai apresen-
tar uma música autoral inédi-
ta, composta em parceria com 
Waldo Lima do Vale e intitula-
da ‘A última carta de Anayde 
Beiriz’. Já no pocket show, Elon 
Damaceno cantará a sua mú-
sica denominada ‘Anayde Bei-
riz’. Na apresentação do livro, 
Naná Garcez falará sobre a im-
portância da obra e o trabalho 
desenvolvido pela Empresa Pa-
raibana de Comunicação, atra-
vés da Editora A União, na qual 
o livro foi produzido, o que é 
bem simbólico, seguido de ses-
são de autógrafos e encerrando 
com show de Elon”, detalhou 
Valeska Asfora.

A obra surgiu por iniciativa 
da própria autora, cujo intuito 
foi o de ir além das considera-

ções que costumam ser feitas a 
respeito de Anayde Beiriz, para 
tentar compreender o contex-
to sociocultural em que vivia a 
professora, poetisa e contista, 
que também se transformou 
numa personagem histórica. 
Valeska Asfora iniciou o traba-
lho de pesquisa em 2010, mas 
precisou encerrar, embora tem-
porariamente, naquele mesmo 
ano. “O material ficou guarda-
do e só retomei o trabalho re-
centemente, tendo concluído a 
pesquisa durante a pandemia 
da Covid-19, que foi realizada, 
assim como a edição e publi-
cação do livro, com recursos 
da Lei de Emergência Cultural 
Aldir Blanc e o apoio da Secre-
taria de Estado da Cultura do 
Governo da Paraíba, através do 
Edital Prêmio Parrá 2022”, dis-
se a escritora.

A pesquisa para o livro 
faz o registro da trajetória de 
Anayde Beiriz durante a déca-
da de 1920 até a sua morte, em 
outubro de 1930. “Na ocasião 
do início do projeto, eu par-
ticipava de grupo literário e 
constatava que o que chegava 
de informações sobre Anayde 
costumava se referir a aspectos 
como o fato de usar vestido cur-
to, cabelos curtos, considerado 
uma ousadia para a época, ser 
poetisa e alguns lhe atribuíam 
ser precursora do movimento 
feminista. O pouco de material 
sobre Anayde que consegui foi 
através da sua sobrinha, Ialmi-
ta Beiriz, e por pesquisa sobre 
contos e poemas publicados em 
jornais de Belém do Pará, Rio 
de Janeiro e, principalmente, 
em Recife. E também tive apoio 
do Mulherio das Letras, movi-
mento nacional, feminista e li-
terário do qual sou integrante”, 
relatou Valeska. 

Referindo-se ao livro, a au-
tora explicou a razão da esco-
lha do título. “O poema Última 
confidência, do paulista Vicente 
de Carvalho, era o preferido de 
Anayde Beiriz, que ela confes-
sou num questionário. É mui-

to interessante que o poema 
descreve a morte de uma mu-
lher que é semelhante à forma 
como ela morreu. E, também, 
para o título da obra, me baseio 
na carta que ela deixou para a 
mãe que estava cometendo sui-
cídio, onde dizia que não su-
portava mais viver, porque lhe 
tiraram tudo, e que ninguém 
julgasse João Dantas como o 
culpado pela morte dela, pois, 
ao lado dele, tinha vivido seus 
melhores momentos”, expli-
cou ela. “Anayde também en-
viou um bilhete para os irmãos 
e uma declaração para a Polícia 
de Pernambuco pedindo que 
cuidassem do sepultamento 
dela, que ocorreu no cemitério 
de Santo Amaro, como se fos-
se uma moradora do Asilo Bom 

Pastor, em Recife, para onde ti-
nha ido fugindo das persegui-
ções. Ela ficou na casa de paren-
tes, mas um jornal denunciou e 
ela foi para outra casa. Anayde 
Beiriz ingeriu arsênico e a dona 
da casa, ao vê-la passando mal, 
não a quis mais e ela foi para o 
Bom Pastor, onde morreu uma 
semana depois. A necropsia foi 
feita no dia seguinte à morte, 
mas o exame grafológico que 
constatou ser a letra dela nas 
correspondências foi feito ape-

nas em 1931”, disse Valeska. 
Além dessas cartas, a au-

tora do livro ainda disse con-
siderar outra parte mais inte-
ressante do livro, que tem oito 
capítulos, cujo prefácio é as-
sinado por Maria Valéria Re-
zende, o fato de Anayde Beiriz 
ter sido uma das duas mulhe-
res – a outra era de Manaus – a 
integrar um núcleo de poetas, 
intelectuais e escritores do Nor-
deste e Norte. “Esse grupo era 
simpatizante do Modernismo, 
mas pretendia juntar o regio-
nalismo do Norte e Nordeste ao 
movimento, por acharem que 
os modernistas em São Paulo 
tinham certo preconceito”, ob-
servou a escritora. 

Na opinião de Valeska Asfo-
ra, Anayde Beiriz não foi a pre-

cursora do movimento femi-
nista. “É muito curioso como 
se atribui as coisas a Anayde. 
Ela tinha uma forma de se com-
portar e se assumir como femi-
nista, mas o movimento pro-
priamente dito surgiu 19 anos 
depois da morte dela. Anayde 
era, de certa forma, de van-
guarda, mas prefiro dizer que 
era a mulher do seu tempo e 
que a Paraíba estava atrás do 
tempo dela. Ela era muito bem 
informada e articulada e fazia 
parte do grupo de poetas pa-
raibanos chamado Os Novos”, 
comentou a escritora, que é na-
tural de Campina Grande, está 
radicada na capital paraibana 
há 21 anos e marca sua estreia 
na literatura com essa obra.

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

“O poema 
‘Última 
confidência’, do 
paulista Vicente 
de Carvalho, 
era o preferido 
de Anayde 
Beiriz

Valeska Asfora

Foto: Adriano Franco/Divulgação
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Colunista colaborador

Ouvimos constantemente que há uma 
crise no Brasil referente à proficiência 
leitora, haja vista os dados revelados 

por pesquisas, como Retratos da Leitura no 
Brasil. Para conferir os resultados da 5ª edição, 
sugiro fazer a consulta na internet, pois quero 
me deter à escola que, por excelência, lhe cabe 
o papel principal de agente letrador. Todavia, se 
investigarmos como o acesso aos livros é ofertado, 
sobretudo nas instituições públicas brasileiras, 
ver-se-á que a maioria não dispõe sequer de uma 
pequena biblioteca.

Na escola estadual em que atuo, questionei 
recentemente acerca da ausência desse espaço 
destinado à leitura, ao que recebi como resposta: 
“Não existe, professor, desde 2009, quando 
precisamos desativá-la, porque os docentes e 
os alunos não utilizavam e necessitávamos do 
lugar para servir como sala de aula”. Além disso, 
foi mencionado que a biblioteca era utilizada 
como local cuja finalidade era manter os alunos 
de castigo.

Destaco que já se passaram 13 anos desde 
quando a biblioteca dessa escola foi extinta. 
O que mais me entristece é saber que essa 
realidade não é rara. Estou discorrendo acerca 
de uma instituição central, numa capital, em um 
bairro que não considero como periferia. É de se 
pensar como estão as outras regiões de ensino 
espalhadas pelo Brasil. “As bibliotecas, antes 
de serem estas infinitas estantes, com vozes 
presas dentro dos livros, foram vivas e humanas, 
rumorosas, com gestos, canções, danças 
entremeadas às narrativas”, diz Cecília Meireles. 
No entanto, segundo Censo Escolar realizado pelo 
portal Qedu, em 2014, 53% das mais de 120 mil 
escolas públicas do país não têm biblioteca ou 
sala de leitura. Infelizmente, não creio que essa 
situação tenha melhorado.

Incomodado com essa realidade, tomei a 
iniciativa de formar um “carrossel” de livros a partir 
da experiência apresentada no livro De alunos 
a leitores, de Celso Ferrarezi Jr e Robson S. de 
Carvalho (Parábola, 2017). Para isso, selecionei 
obras literárias que estavam espalhadas pela 
escola, somadas às do meu acervo pessoal e outras 
doadas pelos alunos para que cada participante 
do projeto pudesse fazer a leitura (voluntária) dos 
livros. A cada semana, os envolvidos levam um 
livro diferente para casa, trocando-o na próxima. 
Para quê? Para simplesmente ler, pois diversos 
benefícios se somam a essa atividade. Com 
essa iniciativa, descobrimos que a maioria não 
era leitora por falta de acesso e de incentivo. Vi 
vários alunos ansiando pela leitura, alguns até 
começando a fazê-la de imediato; outros que leram 
até 400 páginas em sete dias.

O que se perde com ausência de uma 
biblioteca? A imprescindível exposição aos livros, 
obras e autores da literatura que precisam ser 
apresentados aos alunos, descobertos por eles, por 
constituírem uma forma inalienável de promover 
cidadania, humanização, (re)conhecimento de si 
e do próximo. É pouco provável que um estudante 
se desloque de sua residência ou tome a iniciativa 
de buscar obras literárias se não houver espaço 
e tempo disponíveis onde ele estuda. Também é 
necessário que toda a comunidade escolar, não 
apenas o professor de Língua Portuguesa, insista 
no valor da leitura para que o discente possa 
efetivamente se emancipar. 

Poucas coisas são tão lamentáveis a um 
educador quanto se deparar com uma sociedade 
que está se limitando, quero dizer, sendo atrofiada 
pelo descaso de um país que tem todas as condições 
financeiras de prover educação de qualidade, mas 
que entrega migalhas e, muitas vezes, tem dados 
estatísticos maquiados, fazendo que quem está fora 
do sistema educacional acredite que ele vai “muito 
bem, obrigado”. São três letras mágicas que têm o 
poder de salvar vidas: ler. 

Não há como transcender os horizontes de uma 
nação se os indivíduos não tiverem a capacidade 
de leitura ampliada, para além da mera 
decodificação de grafemas. Como afirmou o poeta 
Bartolomeu Campos de Queiroz: “O fundamental 
é convocar o homem para tomar a palavra. Ter a 
palavra é, antes de tudo, munir-se para fazer-se 
menos indecifrável. Ler é cuidar-se, rompendo 
com as grades do isolamento (...)”. Essas grades 
precisam ser quebradas, ou melhor, não devem 
sequer ser construídas.

Sonho com um Brasil repleto de bibliotecas 
públicas, com livre acesso, cujos espaços não sejam 
de silêncio, mas de promoção de conhecimento e, 
por conseguinte, de mobilidade social.

Leo 
  Barbosa

Bibliotecas nas 
escolas

portuguesleobarbosa@gmail.com

Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

A fome

Voltamos a falar sobre a fome. De 
acordo com o Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar, mais de 33 mi-
lhões de brasileiros vivem essa situa-
ção de vulnerabilidade. O que chama 
atenção nesse processo é que somos 
um dos maiores produtores e exporta-
dores de alimento do mundo. Alimen-
tamos uma boa parte da população 
global e não conseguimos alimentar 
o nosso próprio povo. 

Grandes clássicos da literatura 
brasileira já abordaram o tema com 
um grau descritivo tão intenso que 
chega a ser dolorido, a ponto de não 
separarmos a ficção da realidade. Em 
Quarto de Despejo, Carolina Maria de 
Jesus disse que “a tontura da fome é 
pior do que a do álcool. A tontura do 
álcool nos impele a cantar. Mas a da 
fome nos faz tremer. Percebi que é 
horrível ter só ar dentro do estôma-
go”. Graciliano Ramos em Vidas Se-
cas traz uma realidade dura de difi-
culdades e sofrimentos da família de 
Fabiano e Sinhá Vitória em busca da 
sobrevivência. Os personagens tenta-
vam fugir insistentemente da fome e 
da miséria que os assombrava diaria-
mente. Aqui, um dos maiores roman-
cistas brasileiros não fala apenas de 
seca e fome, fala também de um Bra-
sil construído, historicamente, a par-
tir do simbolismo excludente dos sem 
chão e sem escola. 

Rachel de Queiroz, em O Quinze, 
também aborda essas travessias mar-
cadas pela fome. Os caminhos dos per-
sonagens eram descritos não apenas 
pela geografia do lugar, mas pela for-
ma como as pessoas se adaptavam na 
luta pela sobrevivência que, muitas ve-
zes, se traduzia em uma luta perdida. 
(...) E se não fosse uma raiz de mucunã 
arrancada aqui e além, ou alguma ba-
tata-brava que a seca ensina a comer, 
teriam ficado todos pelo caminho, nes-
sas estradas de barro ruivo, semeado 
de pedras, por onde eles trotavam trô-
pegos, se arrastando e gemendo.

Itamar Vieira Júnior em Torto Ara-
do, fala sobre a mortalidade infantil em 
Água Negra, localidade fictícia situada 
no interior da Bahia. Através das me-
mórias de Bibiana, nos deparamos com 
uma realidade dura marcada pelo des-

caso. Diz ela que (...) as crianças eram as 
que mais padeciam: paravam de cres-
cer, ficavam frágeise por qualquer coi-
sa caíam doentes. Perdi as contas de 
quantas não resistiramà má alimenta-
ção e seguiram sem vida, em cortejo, 
para o cemitério da Viração. As velas 
que meu pai acendia para cada crian-
ça pareciam não querer permanecer 
acesas: mesmo sem ventos ou golpes 
de ar, se apagavam.

Para além da literatura, o Brasil for-
neceu ao mundo um dos nomes mais 
importantes da segunda metade do sé-
culo 20. Josué Apolônio de Castro, mais 
conhecido como Josué de Castro. Escri-
tor, geógrafo, médico, nordestino e um 
dos primeiros a falar sobre a fome atra-
vés de sua dimensão social e política. 
Até então, o tema era tratado a partir de 
uma visão inevitavelmente fatalista da 
realidade econômica. O escrito Barbo-
sa Lima Sobrinho ao falar sobre a im-
portância de Josué para o Brasil relatou 
que o país possuía uma visão distorci-
da sobre o tema, já que havia um dis-
curso ufanista que exaltava a fartura e 
o bem estar de uma nação que tenta-
va expor sua vocação agrícola para o 
mundo. Geografia da Fome, a principal 
obra de José de Castro, contrapõe essa 
perspectiva, mostrando uma realida-
de dura que ainda persiste. 

Josué mostrou, através de seus es-
tudos, as causas reais da fome, que não 
ocorria apenas por questões naturais. 
Chamou atenção para a ideia de que 
a miséria não era consequência para 

uma parcela preguiçosa da população, 
mas havia ali diversos fatores estrutu-
rais que iam desde a concentração de 
renda até a formação histórica dos la-
tifúndios no país. Escreveu que “me-
tade da população brasileira não dor-
me porque tem fome; a outra metade 
não dorme porque tem medo de quem 
está com fome”. Denunciava a “fome 
como flagelo fabricado pelos homens 
contra outros homens”.

A importância de Josué de Castro é 
inegável. Foi eleito por representantes 
de mais 70 países, presidente do Con-
selho Executivo da FAO, organismo 
das Nações Unidas que trata deagri-
cultura e alimentação. Recebeu duas 
indicações para o Prêmio Nobel da 
Paz e uma indicação para o Nobel de 
Medicina. Foi o deputado mais votado 
do Nordeste e, durante a ditadura, teve 
seus direitos políticos cassados, sendo 
um dos poucos perseguidos políticos 
que nunca conseguiu retornar ao Bra-
sil, morrendo ainda no exilio, em 1973. 
Sobre a saudade que sentia do Bra-
sil, declarou que “não se morre ape-
nas de enfarte ou de glomerulonefrite 
crônica, mas também de saudade”. Foi 
perseguido em seu próprio país. Seu 
nome foi censurado, seus livros bani-
dos e seu retorno negado diversas ve-
zes por personagens sujos que fizeram 
da ditadura uma página violenta e in-
feliz da nossa história. O Brasil preci-
sa conhecer o Brasil. Voltamos a falar 
sobre a fome e precisamos voltar a fa-
lar sobre Josué de Castro.

Delzymar Dias
Foto: Centro Josué de Castro/Divulgação

Josué de Castro é pioneiro na fala sobre a fome pela dimensão social e política

Artigo Adhailton Lacet Porto
Especial para A União

Cinquentona atraente e vivaz
Nos dias de hoje, alcançar meio sé-

culo de vida já não é um fato extraordi-
nário. Nós, seres humanos, estamos vi-
vendo muito mais. Motivo mesmo de 
comemoração é ver uma empresa alcan-
çar o cinquentenário com solidez e sem 
interrupção, mormente se o produto de 
seu negócio é, para a maioria, de pouca 
ou nenhuma importância. Passam uma 
vida inteira sem consumi-lo e nem sen-
tem falta. Então, por que uma empresa 
sobrevive há tanto tempo lidando com 
um objeto de consumo que a maioria 
nem dá a mínima? A resposta está na 
resistência e no heroísmo de sua atua-
ção cotidiana. 

E falando em heroísmo, lembrei do 
poema Herói, de Francisco Carvalho: 
“Herói não é o aventureiro / que faz 
xixi na lua. // Herói é o que vai todas as 
/ tardes à padaria mais / próxima bus-
car o pão / ainda morno // para teste-
munhar o mistério / da vida.” E nes-
se vitorioso negócio há uma sublime 
triangulação: livro-livreiro-leitor. Ne-
nhum sobrevive sem o outro. E paro-
diando o poema do bardo cearense, he-
rói é quem vai à Livraria do Luiz buscar 
o livro para alimentar o espírito e teste-
munhar o mistério da arte. Sim, a Livra-
ria do Luiz, patrimônio imaterial e cul-
tural da cidade de João Pessoa chegou 
aos 50 anos, bem resolvida e diferen-
ciada justamente por se manter como 
local tradicional de venda de livros, ou 
seja, encravada em imóvel no centro da 

cidade, que também utiliza seu espaço 
para produção cultural, acolhendo au-
tores locais para lançamento de livros, 
recitais e outras performances artísti-
cas, sempre ao sabor de boas conversas, 
cafezinho e guloseimas e o tratamen-
to humanizado dispensado aos clien-
tes e amigos pelo casal Ricardo e Janaí-
na, mais do que proprietários, amigos 
e orientadores dos que ali acorrem em 
busca de algum título ou mesmo calor 
humano. Pontua-se sua resistência jus-
tamente por não ter sucumbido à con-
corrência das grandes redes de livrarias 
e outras modalidades de aquisição de li-
vros de forma virtual. Permanece alta-
neira como ponto de encontro de leito-
res, escritores e intelectuais.

Particularmente, eu me sinto honra-
do em ter participado de um documen-
tário produzido pela jornalista Valé-
ria Sinésio sobre os 50 anos da Livraria 
do Luiz, no qual dou meu depoimento 
como frequentador e comprador de li-
vros há 47 anos, acompanhado de ou-
tros leitores, escritores e intelectuais de 
nossa cidade. Esse documentário pode 
ser visto no YouTube, no canal da TV Ci-
dade João Pessoa.

Nas redes sociais, a Livraria do Luiz 
também se faz presente, graças ao dina-
mismo e jovialidade da advogada e poe-
ta Jéssica Queiroz, que, além de leitora, 
produz conteúdo para as mídias digi-
tais, alcançando assim, o interesse do 
público mais jovem.

Durante todos esses 50 anos, os au-
tores paraibanos sempre encontraram 
espaços nas prateleiras da Livraria do 
Luiz, onde seus livros ficam expostos, 
lado a lado, com autores nacionais e 
grandes mestres da literatura mun-
dial. E, ao que me consta, nunca sou-
be de nenhum laureado com Nobel 
ou outros grandes prêmios literários, 
que reclamasse por se encontrar om-
breado conosco, autores tabajaras. Ao 
contrário, deles recebemos sutilmen-
te seus muxoxos e juntinhos, espera-
mos pacientemente sermos escolhidos 
pelo leitor que nos levará para casa, 
tal qual se espera seu par para uma 
contradança. 

Atividades
Livraria do Luiz também 
utiliza seu espaço para 

produção cultural, 
acolhendo autores locais 

para lançamento de 
livros, recitais e outras 

performances artísticas
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   Raquew Azevêdo

Jornalista, professora e pesquisadora 

Memórias na 
pele do tempo

Colunista colaboradora

Vou entrar no próximo mês na última casa 
numérica dos 40 anos. Assim espero. 
Como também desejo que o cronômetro 

rumo aos 50 anos seja vivido com bons ventos. 
Nunca fiz nada especial nas datas cheias. 
Mesmo gostando muito de celebrar meus 
aniversários. Não tenho registros fotográficos 
de meus aniversários antes dos quase 24 anos. 
Essa data foi celebrada numa viagem de 
Cuiabá a São Luís, saindo da região central e 
indo para mais ao norte do Brasil. 

Tenho a foto desse aniversário celebrada 
entre pessoas que acabavam de me conhecer. 
Recordo ainda que na ocasião vivenciei numa 
das comunidades uma apresentação de boi-
bumbá, que adorei, porque entrei na roda junto 
com anciãs e jovens do lugar. E lá cantaram 
meus parabéns com direito a bolo e velinha. 
Quando a gente pensa que hoje há um excesso 
de imagens e a memória vai se perdendo, é 
surpreendente olhar para trás e encontrar apenas 
suas memórias desenhadas e penduradas no 
esquadro de sua subjetividade.

Guardo numa antiga agenda de 1995, uma 
ilustração com uma garota atravessando o 
espelho e se tornando mulher. A mesma pessoa, 
em estágios diferentes da vida. Na agenda antiga 
também há um poema de Carlos Drummond de 
Andrade: “O último dia do ano, não é o último dia 
do Tempo, o último dia do tempo, não é o último 
dia de tudo. Outros dias virão”. Sempre gostei de 
olhar essa imagem por traduzir um sentimento 
que me habita. Meus aniversários são essas 
passagens bem íntimas que se deslocam do lado 
de dentro. E a vida? A vida é agora, como diz a 
canção italiana.

Se celebra a vida numa corporeidade. Porque 
o tempo cuida além de transformar o que fomos 
um dia, vai redesenhando nossos corpos. 
Quando a gente é muito jovem parece não 
enxergar tanto os aspectos mais singulares do 
corpo-lar, corpo-templo. 

Cumprir anos é como viver um solstício só 
seu. Estar diante de ciclos, pensar sobre quais 
são mesmos seus desejos, utopias, o que te 
move, o que faz sentido, o que vai ficar para 
trás. Desnudar-se sozinha diante da própria 
existência. 

Nasci num inverno, numa cidade 
ensolarada. Tornei-me mulher adulta nas 
paisagens, nos deslocamentos: de lugar, das 
ideias, das convicções e de afetos. E tudo que 
desejo nesses tempos é que a vida das meninas 
e de nós mulheres não seja marcada por tanta 
violência. 

Mais recentemente eu dei para me imaginar, 
ou reimaginar. Sendo sobrevivente numa 
pandemia, vivendo cada dia seu próprio mal, e 
bênçãos, sigo vendo na exterioridade da vida 
pública, lutas e dilemas. E caminhando para 
um lugar muito particular da existência de uma 
mulher.

Fiquei pensando muito num livro que li da 
Clarice Lispector, chamado Via Crucis do Corpo, 
depois das notícias de estupro de uma criança 
e uma jovem. Penso em meu corpo cansado da 
pandemia. Penso em nosso corpo público, corpos 
femininos e seus enfrentamentos diários. Olho 
para a Terra com seu corpo diverso, múltiplo, 
habitado por milhares de espécies interligadas. 
E gosto de observar as estrelas pelas imagens 
de satélites, e a olho nu.

Às vezes a gente precisa olhar para trás para 
poder contemplar toda beleza e singularidade 
da trajetória. Olhar dando tchau, não se prender 
ao que foi, de certo modo o passando é pueril, 
abstração.

Quem sabe, o que se pode tecer no presente é 
fazer do aqui, e agora, o melhor lugar do mundo 
para a gente habitar.

Isabella Taviani apresenta a tur-
nê A Máquina do Tempo hoje, no Tea-
tro Santa Roza, em João Pessoa, a par-
tir das 20h. O espetáculo contará com 
um repertório recheado de sucessos e 
também de canções inéditas.

Batizado homonimamente a seu 
álbum mais recente, o oitavo de sua 
trajetória musical, o show apresen-
tará novas canções, como ‘Não Brin-
ca Comigo’ e ‘A Vida Vive Sem Você’, 
entre outras, além dos seus maiores 
sucessos de carreira, como ‘A Canção 
que Faltava’, ‘De Qualquer Maneira’, 
‘Último Grão’, ‘Estrategista’, entre ou-
tros hits que marcaram a carreira da 
artista carioca, todas na versão voz e 
violão, trazendo uma aproximação e 
interação maior com o público, de ma-
neira mais intimista.

Os ingressos de A Máquina do Tem-
po estão à venda no site oficial do 
Sympla (www.sympla.com.br/even-
to/isabella-taviani-em-joao-pessoa-
voz-e-violao/1608603), Os valores 
para o show custam: R$ 120 (inteira) 
e R$ 60 (meia).

Cantora e compositora carioca se apresenta, hoje, no Teatro Santa Roza

Isabella Taviani traz show 
“A Máquina do Tempo”

Música

Foto: Divulgação

Show da Taviani será intimista
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• 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] • 
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EM cartaz
ESTREIA

MInIonS 2: A oRIgEM dE gRu (Mi-
nions: The Rise of Gru. EUA. Dir: Kyle Bal-
da. Animação. Livre). Nos anos 1970, o 
jovem Gru tenta entrar para um time de 
supervilões, mas a entrevista é desas-
trosa e ele e seus minions acabam fu-
gindo do grupo de mal-feitores. CEN-
TERPLEX MAG 3 (dub.): 15h - 17h15 
- 19h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
13h40 - 21h (exceto qua.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (dub.): 12h30 - 14h45 - 17h - 
19h15 (exceto qua.) - 21h30 (exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 13h30 - 
15h45 - 18h (exceto qua.) - 20h15 (exce-
to qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Ma-
cro-XE (dub., 3D): 13h - 15h15 - 17h30 
- 19h45 - 22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 
- VIP (dub., 3D): 14h - 16h15 - 18h30 (3D, 
exceto qua.) - 20h45 (3D, exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 13h 
- 15h15 - 17h30 - 19h45 - 22h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 13h30 - 15h45 - 
18h (exceto qua.) - 20h15 (exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 
12h30 - 14h45 - 17h - 19h15 (exceto qua.) - 
21h30 (exceto qua.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 5 (dub.): 14h - 16h - 18h - 20h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub., 3D): 15h - 17h 
- 19h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
14h - 16h - 18h - 20h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 2 (dub., 3D): 15h - 17h - 19h.

PRé-ESTREIA (dIA 6/7)

ThoR: AMoR E TRoVão (Thor: Love 
and Thunder. EUA. Dir: Taika Waititi. Aven-
tura. 12 anos). Thor (Chris Hemsworth) 
busca pela paz interior, mas sua aposen-
tadoria é interrompida por um assassino 
galáctico conhecido como Gorr (Chris-
tian Bale), que busca a extinção dos deu-
ses. Para combater a ameaça, Thor pede 
a sua ex-namorada, Jane Foster (Natalie 
Portman), que – para surpresa de Thor – 
inexplicavelmente empunha seu marte-
lo mágico, Mjolnir, revelando-se a Pode-
rosa Thor. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 
20h45 - 23h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(leg.): 20h15 - 23h; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 6 (dub., 3D): 19h30 - 22h15; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (leg., 3D): 19h - 21h45 - 
00h25; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP 
(leg.): 19h45 - 22h30; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 11 - VIP (leg.): 20h30 - 23h15;CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 19h45 - 22h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 19h (dub.) 
- 21h45 (leg.) - 00h25 (dub.);CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub., 3D): 19h15 - 22h 
- 00h40; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(dub., 3D): 19h30 - 22h15; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 20h; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub., 3D): 20h50; CINE SER-

CLA PARTAGE 1 (dub.):  20h; CINE SER-
CLA PARTAGE 2 (dub., 3D): 20h50.

ConTInuAÇão

FESTIVAl VARIlux dE CInEMA 
FRAnCêS 2022 (Vários). Evento que vai 
até o dia 6 de julho contempla 17 obras 
inéditas e recentes da filmografia france-
sa e dois filmes como homenagem: um 
clássico e outro em comemoração aos 
400 anos do dramaturgo francês Molière. 
Confira a programação completa (com 
sinopses, fotos e sessões) de João Pes-
soa no site oficial do festival (variluxci-
nefrances.com). No CENTERPLEX MAG, 
CINÉPOLIS MANAÍRA e CINE BANGÜÊ 
(este último, a partir de 7 de julho).

JuRASSIC WoRd: doMínIo (EUA. 
Dir: Colin Trevorrow. Aventura. 12 anos). 
Quatro anos após a destruição da Ilha 
Nublar, os dinossauros agora vivem ao 
lado de humanos em todo o mundo. Con-
tudo, nem todos répteis consegue viver em 
harmonia com a espécie humana, trazen-
do problemas graves. Os ex-funcionários 
do parque dos dinossauros, Claire (Bryce 
Dallas Howard) e Owen (Chris Pratt), se 
envolvem nessa problemática e buscam 
uma solução, contando com a ajuda dos 
cientistas experientes em dinossauros. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h20 
- 19h30 (exceto qua.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 8 (dub.): 15h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3 (dub.): 14h30 (exceto seg. e 
ter.) - 17h45 (exceto seg., ter. e qua.) - 21h 
(exceto seg., ter. e qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 14h30 - 17h20 - 20h20; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h30 
- 17h20 - 20h20. 

lIghTyEAR (EUA. Dir: Angus Ma-
cLane. Animação. Livre). A história de 
origem definitiva de Buzz Lightyear, o 
herói que inspirou o brinquedo em ‘Toy 

Story’ (1995). Depois que em um teste de 
voo da nave espacial faz com que Light-
year vá para um planeta hostil e muito 
longe da Terra ao lado de seu coman-
dante e sua tripulação. Enquanto Buzz 
tenta encontrar um caminho de volta 
para casa através do espaço e do tempo, 
ele descobre que já se passaram muitos 
anos desde seu teste de voo. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 15h50 - 18h20 (exce-
to qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
12h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 14h (exceto seg.) - 16h30 (exceto 
seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
16h10 - 18h20; CINE SERCLA PARTAGE 
4 (dub.): 16h10 - 18h20.

ToP gun: MAVERICk (EUA. Dir: Jo-
seph Kosinski. Aventura. 12 anos). De-
pois de mais de 30 anos servindo a ma-
rinha como um dos maiores pilotos de 
caça, Pete “Maverick” Mitchell (Tom 
Cruise) continua na ativa, se recusan-
do a subir de patente e deixar de fazer 
o que mais gosta, que é voar. Enquan-
to ele treina um grupo de pilotos em for-
mação para uma missão especial que 
nenhum “Top Gun” jamais participou. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
13h15 - 16h - 18h45 (exceto qua.) - 21h45 
(exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 19h (exceto seg. e qua.) - 
22h (exceto seg. e qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 20h30.

Tudo EM Todo lugAR Ao MES-
Mo TEMPo (Everything Everywhere All 
at Once. EUA. Dir: Daniel Kwan e Daniel 
Scheinert. Fantasia. 14 anos). Uma rup-
tura interdimensional bagunça a reali-
dade e uma inesperada heroína (Michel-
le Yeoh) precisa usar seus novos poderes 
para lutar contra os perigos bizarros do 
multiverso. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 
16h30 - 22h30 (exceto qua.).

Foto: Divulgação

‘Esperando Bojangles’ é um dos filmes de hoje da grade do Festival Varilux de Cinema Francês

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
oficial do Sympla

Imagem: Rocco/Divulgação

Antologia de contos ‘A via 
crucis do corpo’ é uma 
fresta no cárcere social 
que mantém a mulher 
supostamente distante de 
seus desejos e fantasias
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Hoje, em João Pessoa, Universidade Federal da Paraíba apresentará o museu dedicado à obra do renomado artista

Casa Hermano José é inaugurada
legado

“O Museu nasce com a 
missão de difundir o lega-
do da vida e obra de Herma-
no José, que foi uma figura 
multifacetada, tendo atua-
do na área das artes plásti-
cas, teatro, literatura e como 
ecologista”, disse Alexandre 
Santos, coordenador do Mu-
seu Casa de Cultura Her-
mano José (MCCHJ), cuja 
inauguração a Universida-
de Federal da Paraíba rea-
liza hoje, a partir das 16h, 
na cidade de João Pessoa. O 
evento integra as ações de 
celebração ao centenário do 
artista visual (1922-2015) é 
gratuito e acontece na sede 
do equipamento, localizado 
na Rua Poeta Luiz Raimun-
do Batista de Carvalho, 805, 
no Bairro Jardim Oceania. 
O Museu funcionará de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h. Já visitas de grupos 
escolares e de turismo serão 
atendidos, preferencialmen-
te, por meio de agendamen-
to, através do e-mail mcchj@
reitoria.ufpb.br.

Durante a solenidade de 
inauguração, que contará 
com as presenças do reitor 
da UFPB, Valdiney Gouveia, 
e da vice-reitora, Liana Fil-
gueira, entre outras auto-
ridades, o Coral Gazzi de 
Sá, sob a regência de Eduar-
do Nóbrega, apresentará ao 
público repertório formado 
pelas músicas ‘Asa Branca’ 
(Luiz Gonzaga e Humber-
to Teixeira), ‘Anel Mágico’ 
(Marcos Viana), ‘Cores do 
Vento’ (Alan Menken e Ste-
phen Schwartz), ‘Sangran-
do’ (Gonzaguinha) e ‘Nasce-
mos para Cantar’ (Shambala 
e Daniel Moore), cujos ar-
ranjos são de Eduardo Car-
valho e Tom K. O grupo foi 
criado em 1963 e é ligado à 

Pró-Reitoria de Extensão da 
Universidade.

O coordenador do Mu-
seu, Alexandre Santos, des-
tacou que Hermano José, 
nascido na cidade de Serra-
ria, além, de artista visual, 

foi conselheiro do Iphaep, 
tendo atuado basicamen-
te no tombamento de pré-
dios históricos pelo interior 
do Estado, numa época em 
que tal ação se voltava mais 
para João Pessoa. Como eco-

logista, lembrou que o artis-
ta contribuiu para o zonea-
mento da costa paraibana, 
resultando na lei dos espi-
gões, que impedia a cons-
trução de prédios na orla 
da capital. “Esse é um lega-

do que vai ser contado no 
Museu, que é dividido em 
três acervos: museológico, 
arquivístico e bibliográfico. 
Abrir as portas desse equi-
pamento cultural em pleno 
ano do centenário de Her-

mano José é muito simbó-
lico, pois concretiza seu so-
nho de ver nascer um museu 
de arte em João Pessoa e, ao 
mesmo tempo, é o ponto alto 
das celebrações dos seus 100 
anos”, disse ele.

Alexandre Santos infor-
mou que, com a abertura do 
Museu, no qual foram inves-
tidos, desde o início da ges-
tão da atual Reitoria, no final 
de 2020, recursos na ordem de 
R$ 205.029,00 na reforma dos 
espaços do equipamento, o 
público poderá apreciar duas 
exposições com acervo da Pi-
nacoteca da UFPB: Hermano e 
os amigos, prazer em comparti-
lhar, com curadoria de Gabriel 
Bechara e que reúne obras de 
artistas como Fred Svendsen, 
Martinho Patrício, Flávio Ta-
vares e Clóvis Júnior; a outra, 
Ao mestre, com carinho, com 
curadoria de Alexandre San-
tos, Bernardina Freire e Ber-
trand Martins, contém gra-
vuras produzidas por artistas 
que foram alunos de Herma-
no José. Ambas permanece-
rão abertas à visitação até 31 
de outubro.

O gestor Alexandre San-
tos disse que o Museu é re-
sultado de doação realizada 
em vida por Hermano José à 
UFPB, em 2015, meses antes 
de seu falecimento. Na oca-
sião, o artista doou sua resi-
dência-ateliê, suas coleções 
de arte e seus variados acer-
vos. No total, ele informou 
que são mais de 7.500 itens, 
divididos entre os três tipos 
de acervos. Entre os objetos 
que podem ser apreciados 
estão coleções de louças chi-
nesas, árabes e portuguesas, 
arte sacra erudita e popular 
e móveis de estilo colonial de 
madeira de lei. O coordena-
dor do equipamento cultural 
observou que o acervo será 
mostrado ao longo do tem-
po aos visitantes. 

A Fundação Casa de José 
Américo inicia, hoje, a pro-
gramação referente ao mês 
de julho do 3º Ciclo de De-
bates com o bate-papo sobre 
o tema “Reflexões de uma 
cabra: centenário de publi-
cação”, livro da autoria do 
patrono da instituição, José 
Américo de Almeida. Parti-
ciparão do evento, que será 
só virtual, com transmis-
são a partir das 9h30, pelo 
canal FCJA Oficial no You-
Tube, Carmélio Reynaldo 

(UFPB) e Luiz Mário Dan-
tas Burity (FCJA), com me-
diação da gerente executiva 
do Arquivo da própria Fun-
dação, Lúcia Guerra. 

O pesquisador da FCJA, 
Luiz Mário Dantas Burity, 
apontou o que considera 
como curiosidade com rela-
ção à obra escrita por José 
Américo. “Não saiu como li-
vro, mas em uma revista, in-
titulada A Novela, lançada 
em junho de 1922. A revista 
só teve quatro edições, pu-
blicadas naquele ano, sendo 
a primeira tendo o texto O al-
goz de Branca Dias, de Carlos 

Dias Fernandes, em maio; 
Maria da Glória, de Alcides 
Bezerra, em julho; e Fome, de 
Ademar Vidal, em agosto. 
Em formato de livro só seria 
publicado muitos anos de-
pois”, disse ele. 

Luiz Mário Burity lem-
brou que o texto de José 
Américo e os dos outros três 
autores foram publicados 
durante a gestão do então 
governador Solón de Luce-
na, por meio da imprensa 
oficial. “Foi uma iniciativa 
do poder público, pois se vi-
via, na Paraíba, um momen-
to muito especial, e o go-

vernador Solón de Lucena 
fazia parte de um grupo 
formado por outros inte-
lectuais, como José Améri-
co, e também participava de 
eventos culturais. Eu defen-
do que, por causa desse em-
penho, é um modernismo 
de Estado, porque se tinha 
a consciência de que essas 
publicações poderiam vir a 
ser importantes para a vida 
social. Eu entendo que essa 
novela de José Américo, que 
pensa a população sertaneja 
nordestina e como o moder-
no afeta a vida dessas pes-
soas, com uma face regional, 

é o ponto alto do modernis-
mo na Paraíba, isso como 
modernismo no plural, pois 
o movimento atingiu outras 
manifestações artísticas”, 
explicou ele, acrescentando 
que a FCJA pretende organi-
zar uma nova edição desse 
livro, incluindo uma fortu-
na crítica com análises so-
bre a obra.

Dentro do cronograma do 
evento, a próxima edição do 
‘Ciclo de Debates: Diálogos 
Presentes’, neste mês de ju-
lho, será dia 15, às 9h30, com 
o tema “Semana de Arte Mo-
derna: Artes Plásticas com 

uma nova estética?”, com as 
participações dos professo-
res Chico Pereira (UEPB), 
Robson Xavier (UFPB) e Ma-
dalena Zaccara (UFPE) e 
mediação de Lúcia Guerra. 
Em seguida, dia 26, no mes-
mo horário, será debatido o 
“Centenário do Movimento 
Tenentista”, com os profes-
sores Jivago Correia Barbo-
sa (IFPB), Rosa Maria Godoy 
Silveira e Monique Cittadino, 
ambas da UFPB, e mediação 
de Lúcia Guerra. Na sequên-
cia, no dia 16 de agosto, será 
debatido o tema “Centená-
rio do PCB”; em 6 de setem-
bro, “Bicentenário da Inde-
pendência”; e, encerrando a 
programação, em 24 de outu-
bro, o “Centenário de Virgí-
nius da Gama e Melo”.

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Fotos: Marcos Russo

No total, museu reúne mais de 7.500 itens, divididos entre os três tipos de acervos: museológico, arquivístico e bibliográfico

Segundo o coordenador do museu, Alexandre Santos (E), há duas exposições abertas no local dedicadas ao patrono Hermano José (D)

Edição debaterá centenário da obra ‘Reflexões de uma cabra’
‘CiClo de debates’

Através do QR Code 
acima, acesse o 

canal oficial da FCJA 
no YouTubeConvidados do novo ciclo virtual para debater a obra de José Américo de Almeida serão Carmélio Reynaldo (E), da UFPB, e Luiz Mário Dantas Burity (D), da FCJA

Foto: Acervo PessoalFoto: Roberto Guedes
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Programa chegará a mais cidades e levará refeições para municípios com população a partir de cinco mil habitantes

Assembleia amplia o “Tá na Mesa”
segurança alimentar

Os paraibanos e paraiba-
nas de baixa renda ganha-
ram, ontem, um reforço no 
fornecimento de refeições, 
com a ampliação do Tá na 
Mesa e novos restaurantes 
populares, em cidades com 
mais de 300 mil habitantes. 
É que a Assembleia Legis-
lativa da Paraíba aprovou, 
numa sessão extraordiná-
ria, na manhã de ontem, um 
‘plus’ no Programa do Go-
verno do Estado, que doa ali-
mentação para carentes de 
todas as regiões da Paraíba. 

Agora, o Tá na Mesa che-
gará mais forte nas cidades e 
levará mais 200 refeições nos 
municípios entre cinco mil 
e 10 mil habitantes. Já aque-
las com população de 10 mil 
moradores até 20 mil serão 
acrescidas 50, fechando em 

250 pratos. Nas cidades com 
população acima de 20 mil 
habitantes serão mais 400 re-
feições diárias. 

 “Só conhece o tamanho 
e a importância desse pro-
grama as pessoas que dele 
usam. É um programa feno-
menal, porque leva alimen-
tação, principalmente, às fa-
mílias mais carentes e mais 
pobres da Paraíba. Muitas 
cidades não estavam tendo 
o privilégio de ter o Tá na 
Mesa, mas com este projeto 
o Programa chegará a outras 
cidades paraibanas”, decla-
rou o presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
deputado estadual Adriano 
Galdino (Republicanos). 

Para o deputado Ricardo 
Barbosa (PSB), que foi o rela-
tor da matéria, o Tá na Mesa 
tornou-se um dos programas 
mais relevantes do Governo 
do Estado, contribuindo para 
amenizar os danos econômi-
cos causados pela pandemia 
do novo coronavírus. O par-
lamentar destacou que atuou 
em favor da ampliação do 
Programa Tá Mesa através 
da apresentação de Requeri-
mento de Indicação aprova-
do por unanimidade na Casa 
Epitácio Pessoa. 

“ Trata-se de um projeto 
impactante e que vem sen-
do universalizado por toda 
a Paraíba, se consolidando 
como um dos mais impor-
tantes promovidos pela ges-
tão do governador João Aze-

Valorizar a cultura e o 
artista paraibano. Com este 
objetivo o Governo do Es-
tado enviou à Assembleia 
Legislativa da Paraíba, que 
aprovou, na manhã de on-
tem, projeto de lei que cria 
o Plano Estadual de Cultu-
ra da Paraíba.

Agora, com sua apro-
vação a cultura da Paraíba 

terá o Sistema Estadual de 
Fomento e Financiamento 
à Cultura, o Sistema Esta-
dual de Informações e In-
dicadores Culturais, o Sis-
tema Estadual de Formação 
em Arte e Cultura, os Sis-
temas Setoriais, e a Propa-
gação dos Nossos Valores 
Culturais. 

“A iniciativa busca reco-
nhecer e valorizar a diver-
sidade cultural, étnica re-
gional e brasileira; proteger 
e promover o patrimônio 
histórico de artístico mate-
rial e imaterial; valorizar e 
difundir as criações artísti-
cas e os bens culturais, além 
de universalizar o acesso à 
arte e à cultura, e estimu-
lar a presença da arte e da 
cultura no ambiente educa-
cional junto às escolas”, diz 
um trecho do projeto de lei, 
que cria o Plano Estadual de 
Cultura da Paraíba.

“O mais importante é 
entender que esse Plano foi 
concebido e elaborado exa-
tamente com a participação 
de quem faz cultura no es-
tado. Tivemos o cuidado, ao 
aprovar, pois tivemos a in-
formação que foram reali-
zadas reuniões em todas as 
regiões da Paraíba, para que 
pudesse ter um instrumen-
to, que vai ser transforma-
do em lei. É um momento 
de oferecer oportunidade à 
nossa cultura. Foi um plano 
construído a muitas mãos, 
que não foi feito só em ga-
binete, porque assim não 
representaria os anseios, os 
desejos, as expectativas dos 
nossos artistas. A meta era 
criar um documento que 
fosse, o máximo possível, o 
espelho da expectativa do 
setor”, explicou o deputado 
Wilson Filho.  

O governador João Aze-
vêdo esteve, ontem, no muni-
cípio de Sapé, ocasião em que 
entregou as obras de traves-
sia urbana e assinou a ordem 
de serviço no valor de R$ 1,1 
milhão  para a construção de 
uma creche do programa Pa-
raíba Primeira Infância, que 
terá capacidade para aten-
der 100 crianças de 0 a 6 anos 
com ações integradas de edu-
cação, saúde, assistência so-
cial, esporte e infraestrutura. 

Em Sapé, as obras de pa-
vimentação contemplaram 
as Ruas Francisco Madruga, 
João Suassuna, José Claudi-
no, Januário Gomes, Coronel 
João de Souza, Cônego João 
de Deus, Pátio da Igreja e Pra-
ça Dr. João Úrsulo, totalizan-
do investimentos de aproxi-
madamente R$ 1,2 milhão, 
beneficiando cerca de 53 mil 
habitantes.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressal-
tou a importância dos in-
vestimentos em saúde e in-
fraestrutura para melhorar a 
qualidade de vida da popu-
lação. “O governo está pre-
sente em Sapé com obras e 
ações, como a travessia urba-
na, que deixou a cidade ain-
da mais bonita, melhorando 
a mobilidade e a autoestima 
da população. Além disso, a 
creche do programa Paraí-
ba Primeira Infância irá con-
templar 100 crianças com um 
local adequado e confortável, 
que oferecerá diversas ativi-
dades para o desenvolvimen-

vêdo. Parabenizo e agradeço 
ao governador por minorar 
os efeitos da fome no esta-
do, que atinge todo o país, 
para que possamos atender 
a todos os 223 municípios do 
nosso estado. São refeições 
de excelentes qualidades mi-
norando a fome e atendendo 
àqueles que mais precisam”, 
festejou o deputado.

Já o líder do Governo na 
Assembleia Legislativa, de-
putado Wilson Filho (Repu-
blicanos) reforçou o alcan-
ce social do programa em 
toda a Paraíba e disse que 
só sabe a importância dele 
quem precisa, de fato, e não 

pode pagar por um prato de 
comida todos os dias. 

“Antes, na Paraíba, nós 
tínhamos o cartão alimen-
tação e quatro restaurantes 
populares. Hoje, nós temos 
o cartão alimentação com 
valor dobrado, 10 restau-
rantes populares; o Progra-
ma Tá na Mesa, que chega a 
mais de 160 cidades. Nós te-
mos o Programa Prato Cheio, 
que, em parceria com a Igre-
ja Católica, leva alimentação 
a quem precisa. Nós temos 
mais de 120 mil refeições sen-
do distribuídas na Paraíba, 
por mês”, ressaltou o parla-
mentar.

O Projeto Tá na Mesa 
foi criado com o objetivo de 
melhorar as condições nu-
tricionais das famílias em 
condição de pobreza, dos tra-
balhadores informais e da 
população em situação de 
vulnerabilidade social de in-
segurança alimentar e de fo-
mentar a rede de comércio de 
alimentação dos municípios 
da Paraíba, bem como toda 
a cadeia de abastecimento e 
fornecimento de suprimen-
tos, a exemplo de produto-
res rurais e orgânicos, pro-
dutores de descartáveis, rede 
atacadista de distribuição de 
alimentos e outras ativida-

des afins. 
A ação se tornou um pro-

grama permanente de go-
verno, em virtude do êxito 
da iniciativa implantada em 
caráter emergencial em maio 
do ano passado para atender 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social e comér-
cios locais afetados pela pan-
demia da Covid-19.

O programa é gerido 
pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Huma-
no (Sedh), responsável pela 
contratação das empresas 
fornecedoras e pelo discipli-
namento da execução do pro-
grama.

Foto: Ascom-ALPB

Os deputados estaduais aprovaram os programas alimentares para diminuir os efeitos da fome e garantir nutrição de qualidade

Plano estadual tem aval 
dos deputados e vira lei

cultura

Objetivo
O Projeto foi criado 

para melhorar 
as condições 

nutricionais das 
famílias

Foto: José Marques/SecomPB

Governo entrega obras de travessia urbana
em sapé

to saudável dos pequenos pa-
raibanos”, frisou. 

O deputado federal Ger-
vásio Maia destacou a capaci-
dade de investimento do Es-
tado que tem proporcionado 
o desenvolvimento dos mu-
nicípios. “Sapé é uma cida-
de grande e importante para 
a economia do estado e to-
das as obras e ações que che-
gam até aqui trazem digni-
dade para o povo, resultado 
de um governo que sabe rea-
lizar investimentos com re-
cursos próprios”, falou.  

O deputado estadual Fe-
lipe Leitão celebrou as obras 
que têm chegado em Sapé. 
“É uma alegria estar no mu-
nicípio que tem recebido o 

carinho do governador, por 
meio de obras que têm eleva-
do a autoestima do cidadão 
sapeense. Aqui temos uma 
economia pujante e as parce-
rias entre o Governo do Esta-
do e a Prefeitura têm trazido 
progresso e desenvolvimen-
to”, disse. 

O prefeito de Sapé, Ma-
jor Sidnei, agradeceu ao go-
vernador João Azevêdo pela 
parceria e elencou uma série 
de ações da gestão estadual 
no município. “Nós agrade-
cemos pela ordem de serviço 
para construção de creches 
destinada a 100 crianças, cujo 
valor do convênio já está em 
conta; pela travessia urba-
na, que está mudando a nos-

sa vida porque o calçamento 
era ruim e a mobilidade era 
precária. Além disso, são R$ 
1,2 milhão de convênio para 
o custeio do nosso hospital, 
R$ 700 mil para a reforma de 
escola, celebramos a retira-
da do distrito de Renascença 
do isolamento com 3km de 
asfalto, vamos receber mais 
um ônibus escolar, 400 re-
feições do programa Tá na 
Mesa, dando segurança ali-
mentar a quem mais preci-
sa, e o Programa Cidadão, 
que disponibiliza políticas 
públicas diretas para a co-
munidade, mostrando que o 
nosso município está no ca-
minho do desenvolvimen-
to”, comentou.  

João Azevêdo assinou ordem de serviço para a construção de creche no município de Sapé

“É um 
momento 
de oferecer 
oportunidade 
à nossa 
cultura

Wilson Filho

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br
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Prefeito Cícero Lucena firma convênios a partir de iniciativas de deputados estaduais para investimentos na cidade

Emendas garantem R$ 5 milhões
Para joão Pessoa

A nomeação de paren-
te para ocupar cargo em co-
missão constitui ato de im-
probidade administrativa 
que atenta contra os prin-
cípios da Administração 
Pública, especialmente a 
impessoalidade e a mora-
lidade. Com esse entendi-
mento, a Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tri-
bunal de Justiça da Paraí-
ba manteve a condenação, 
por improbidade adminis-
trativa, do ex-presidente da 
Câmara Municipal de Pom-
bal, José William de Queiro-
ga Gomes, por ter nomeado 
sua esposa, Maria Nilda de 
Oliveira Gomes, para cargo 
comissionado de assessora 

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba disponibilizou on-
tem, a pesquisa nacional para 
as metas de 2023. Por meio do 
link http://www5.tjba.jus.br/
gestaoparticipativa/, magis-
trados, servidores e demais 
membros da sociedade terão 
a oportunidade de sugerir e 
contribuir para uma gestão ju-
diciária democrática, voltada 
ao aperfeiçoamento da pres-
tação jurisdicional. A pesqui-
sa seguirá até o dia 18 de julho.

Conforme explicou a ge-
rente de Pesquisas Estatísticas 
do TJPB, Renata Grigório, todo 
o procedimento é regulado 
pela Resolução do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) nº 
221/2016, a qual instituiu prin-
cípios de gestão participativa 
e democrática na elaboração 
das metas nacionais do Poder 
Judiciário e das políticas judi-

ciárias do CNJ. Lembrou que 
o Tribunal de Justiça da Bah-
ia é a instituição responsável 
pela pesquisa e vem capita-
neando a iniciativa há 5 anos, 
obtendo a adesão maciça dos 

Tribunais estaduais. “A Reso-
lução do CNJ prevê a gestão 
participativa nos Tribunais, de 
modo a contribuir para o esta-
belecimento das Metas Nacio-
nais. Todos os anos, iniciamos 
este processo, em meados do 
mês de maio, onde o Conselho 
Nacional de Justiça disponi-
biliza alguns parâmetros ini-
ciais, de como eles pretendem 
atuar. A partir daí, os Tribu-
nais de Justiça, por seguimen-
to, fazem algumas contribui-
ções, e um dos procedimentos 
deste processo participativo é 
a pesquisa”.

A gerente de Pesquisas Es-
tatísticas do TJPB esclareceu, 
ainda, que a pesquisa envol-
ve a sociedade como um todo 
- magistrado, servidor, jurisdi-
cionado, defensor público, ad-
vogado, procurador e outros 
profissionais .

O prefeito Cícero Lucena 
e o vice-prefeito Leo Bezerra 
firmaram convênios de mais 
de R$ 5 milhões para investi-
mentos em diversas áreas da 
capital. Isso foi possível pelo 
repasse de R$ 4,3 milhões de 
emendas orientadas por 11 de-
putados estaduais, unidas a 
uma contrapartida de R$ 855 
mil da Prefeitura de João Pes-
soa. A assinatura aconteceu na 
manhã ontem no Centro Ad-
ministrativo Estadual, em Ja-
guaribe. 

“Agradeço a todos os depu-
tados que, dentro de sua prer-
rogativa de dispor de emen-
das impositivas, direcionaram 
recursos para a cidade de João 
Pessoa. São recursos orien-
tados principalmente para a 
área de saúde, que vão nos aju-
dar a reformar as unidades bá-
sicas, ampliar o atendimento e 
é muito bom que os parlamen-
tares tenham esse olhar para o 
povo”, afirmou. 

No total foram repassadas 
14 emendas, orientadas pelos 
deputados Edmilson Soares, 
Branco Mendes, Felipe Lei-

tão, Cabo Gilberto, Hervásio 
Bezerra, Eduardo Carneiro, 
Anísio Maia, João Gonçalves, 
Jullys Roberto, Walber Virgo-
lino e Wilson Filho. 

João Gonçalves e Wilson 
Filho estiveram presentes no 
momento. “Esta é a capital de 
todos os paraibanos e deve 
ser apoiada por todos que po-
dem fazer algo. O prefeito faz 
sua parte, os deputados fazem 
também o seu papel. Cada 

um fazendo o que pode faz 
João Pessoa avançar”, decla-
rou Wilson Filho. 

Os recursos são direcio-
nados para a reforma e am-
pliação de unidades de saúde, 
pavimentação de ruas, investi-
mentos no complexo hospita-
lar Tarcísio Burity e do Hospi-
tal Santa Isabel e aquisição de 
veículos para otimizar a cole-
ta seletiva. 

A assinatura aconteceu na 
Secretaria Estadual de Desen-
volvimento e Articulação Mu-
nicipal, responsável pela me-
diação dos repasses. “Temos 
a orientação do governador 
João Azevêdo para que os re-
cursos cheguem o mais rápido 
possível aos municípios para 
que a população seja benefi-
ciada. Essa é uma parceria que 
traz resultados para a vida de 
quem mora no Estado”, afir-
mou o secretário. 

Ainda participaram do 
encontro os secretários mu-
nicipais da Gestão Governa-
mental, Diego Tavares, e do 
Desenvolvimento Urbano, Fá-
bio Carneiro.

Foto: Secom-JP

Cícero assinou convênios e agradeceu a iniciativa dos parlamentares de ajudarem a capital

n 

A assinatura 
aconteceu 
na Secretaria 
Estadual de 
Desenvolvimento 
e Articulação 
Municipal, 
responsável pela 
mediação dos 
repasses

da Presidência. 
No  j u lg a m e nt o  do 

pro ce sso  n o 0 80 0726 -
58.2016.8.15.0301, que teve 
como relator o Desembarga-
dor Leandro dos Santos, fo-
ram aplicadas as seguintes 
penalidades para o ex-pre-
sidente da Câmara: proibi-
ção de contratar com o poder 
público ou de receber bene-
fícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou in-
diretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídi-
ca da qual seja sócio majori-
tário, pelo prazo de quatro 
anos; e multa civil corres-
pondente a 24 vezes o valor 
da remuneração percebida 
por ele no cargo de presiden-

te da Câmara. 
“Longe de se tratar 

de erro escusável ou de 
boa-fé, o ato dos Recor-
rentes mostra-se de todo 
eivado de dolo, na medi-
da em que é inescusável 
o desconhecimento das 
normas jurídicas pelos 
agentes públicos restan-
do demonstrada a ma-
nifesta vontade de rea-
lizar conduta contrária 
aos deveres de hones-
tidade e demais princí-
pios constitucionais que 
regem a administração 
pública, em especial, a 
impessoalidade e mora-
lidade”, afirmou o rela-
tor em seu voto.

O Ministério Público da 
Paraíba expediu recomen-
dação à prefeita do Municí-
pio de Conde para remover 
ou readequar, no prazo de 
10 dias, as reportagens do 
sítio eletrônico do municí-
pio de Conde e de suas redes 
sociais que configurem pro-
moção pessoal ou de qual-
quer agente público ou polí-
tico. Essa readequação deve 
ser feita às suas expensas e 
sem utilização de recursos 
públicos.

A recomendação foi ex-
pedida pela promotora de 
Justiça Cassiana Mendes de 
Sá e integra um inquérito ci-
vil público instaurado após 
manifestação recebida pela 
Ouvidoria do MPPB.

Foi recomendado ain-
da que a prefeita se abs-
tenha de usar fotografias 
pessoais e promover repor-
tagens em sites ou redes so-
ciais do município, que con-
figurem promoção pessoal 
ou de qualquer agente polí-
tico ou público, em especial 
se abstendo de atribuir a si 
mesma, ainda que por fala 
de terceira pessoa, a reali-

zação de obras e serviços 
com o emprego de verbas 
públicas.

De acordo com a reco-
mendação, foi verificado 
que o site e as redes sociais 
da Prefeitura Municipal de 
Conde possuem inúmeras 
publicações com conotação 
de promoção pessoal do 
gestor municipal ou a ou-
tros políticos, atribuindo a 
realização de obras e presta-
ção de serviços diretamen-
te ao agente público e não 
ao ente que este representa.

Impessoalidade
A recomendação desta-

ca que o exercício do cargo 
de prefeito exige de seu ocu-
pante conduta harmonizada 
à observância do princípio 
da impessoalidade duran-
te todo o mandato. A im-
pessoalidade, quando ana-
lisada sob a perspectiva da 
administração pública, diz 
respeito ao fato de que o au-
tor dos atos estatais é o ór-
gão ou a entidade, e não a 
pessoa do agente público, 
do que resulta que a publi-
cidade de atos, obras e reali-

zações deve fazer referência 
ao ente público legitimado 
à sua prática e não à pessoa 
do gestor.

Além disso, a Constitui-
ção Federal determina ex-
pressamente que a publici-
dade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos deve ter 
caráter educativo, informa-
tivo ou de orientação social, 
dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou ima-
gens que caracterizem pro-
moção pessoal de autorida-
des ou servidores públicos.

Recomendação no Conde

O controlador-geral do 
Município, Diego Fabrício 
Albuquerque, está repre-
sentando a Prefeitura de 
João Pessoa na 42ª Reunião 
Técnica do Conselho Na-
cional de Controle Interno 
(Conaci), que termina hoje, 
em Porto Velho, Rondônia. 
O encontro tem como ob-
jetivo debater a importân-
cia da ampliação do diálo-
go entre Controle Interno e 
Controle Externo.

O evento reúne os mais 
de 60 membros do Con-
selho para discutir temas 
como Agenda ESG (Am-
biental, Social e Governan-
ça), diálogo entre Controle 
Interno e Externo e distri-
buição das ações do Pla-
nejamento Estratégico. 
Durante a programação, 
referências da área do con-

trole vão abordar assuntos 
atuais de interesse da admi-
nistração pública e das con-
troladorias do Brasil, como 
Lei Anticorrupção (LAC), 
Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), Modelo de 
Capacidade de Auditoria 
Interna.

Para o controlador-ge-
ral de João Pessoa, Diego 
Fabrício, o Conaci exerce 
um papel fundamental no 
intercâmbio de informa-
ções e experiências entre as 
controladorias brasileiras. 
“Somos um colegiado com-
prometido com o controle 
interno e as boas práticas da 
gestão pública. Esperamos 
trazer boas referências para 
o município de João Pessoa, 
que já é conhecido nacio-
nalmente como uma cida-
de transparente”, declarou.

Controlador-geral discute mais ações
ambiente

Diego Fabrício Albuquerque

Foto: Secom-JP

TJPB disponibiliza pesquisa 
nacional para metas de 2023

Prestação jurisdicional

Aviso
Foi recomendado 

ainda que a 
prefeita se 

abstenha de 
usar fotografias 

pessoais

“A Resolução 
do CNJ prevê 
a gestão 
participativa 
nos Tribunais

Renata Grigório

Condenação por nepotismo é mantida
câmara de Pombal
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Proposta que fura o teto de gastos em R$ 41,25 bi prevê ampliação de benefícios sociais, mas ainda segue para a Câmara

Senado aprova “pacote do desespero”
às vésperas da eleição

Gustavo Queiroz 

Agência Estado

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) definiu ontem, 
por unanimidade, que o teto 
dos gastos das campanhas 
eleitorais deste ano será o 
mesmo da eleição de 2018, 
com valores atualizados pela 
inflação no período. A corre-
ção se dará com base no Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 
Na Paraíba, os candidatos a 
governador poderão gastar 
no máximo R$ 7.119.183 no 1º 
turno, com acréscimo de R$ 
3.559 592 no 2º turno.

A previsão é que os valo-
res finais sejam divulgados 
apenas no dia 20 de julho 
pela área técnica da Corte. 
Se considerados os valores 
disponibilizados no último 
pleito presidencial, no entan-
to, é possível aferir que can-
didatos à Presidência pode-
rão gastar até R$ 88 milhões 

no primeiro turno deste ano, 
ante R$ 70 milhões na última 
eleição; e R$ 44 milhões no 
segundo turno (acréscimo 
de R$ 9 milhões em relação a 
2018, em números absolutos).

Os gastos eleitorais de-
vem ser definidos por lei pró-
pria elaborada no Congresso. 
Como este ano o Parlamento 
não definiu os valores para 
o pleito, o entendimento do 
ministro Edson Fachin, pre-
sidente da Corte, foi que a 
Justiça Eleitoral deveria re-
gulamentar o texto.

O critério de correção dos 
gastos pelo IPCA já é o pa-
drão aceito pela Câmara dos 
Deputados em Lei Comple-
mentar de 2021, que ainda 
está em tramitação no Con-
gresso. Em nota, o TSE apon-
ta que Fachin salientou que a 
decisão não é uma inovação 
no tema, mas apenas cumpre 
um dever normativo de fixar 
valores a partir de normas já 
chanceladas.

Com amplo apoio, o Se-
nado aprovou ontem, em se-
gundo turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que amplia uma série de be-
nefícios sociais às vésperas 
da eleição de outubro. Foram 
67 votos a 1. Na primeira vo-
tação, o placar foi de 72 a 1. O 
texto vai agora para a Câma-
ra. Após a inclusão de novas 
medidas, o custo do “pacote 
do desespero”, como técnicos 
passaram a chamar a PEC, fi-
cou em R$ 41,25 bilhões fora 
do teto de gastos - a regra que 
limita o crescimento das des-
pesas do governo à inflação do 
ano anterior.

Para blindar o presidente 

Jair Bolsonaro (PL) de even-
tuais punições da Lei Eleito-
ral, foi incluído na PEC um 
estado de emergência nacio-
nal, criticado pela oposição, 
que, apesar disso, votou a fa-
vor da proposta. A legislação 
impede, em situação normal, 
a ampliação ou adoção de be-
nesses em ano eleitoral, exce-
to em caso de estado de emer-
gência ou calamidade.

Como prometeu ontem, 
o relator da PEC, senador 
Fernando Bezerra Coelho
(MDB-PE), alterou o pare-
cer final para limitar a defini-
ção do estado de emergência. 
Para pressionar o senador, a 
oposição chegou a apresentar 
emenda para retirar totalmen-
te a medida da PEC. O trecho 
suprimido por Bezerra era vis-
to pelos oposicionistas como 

uma “carta branca” para o go-
verno gastar durante a eleição.

Antes, havia a indicação de 
que não seria aplicada “qual-
quer vedação ou restrição pre-
vista em norma de qualquer 
natureza”. O temor dos oposi-
cionistas era de que Bolsonaro 
usasse esse aval para conceder 
ainda mais benefícios duran-
te o período da eleição, caso 
continuasse atrás do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) nas pesquisas de inten-
ção de voto ao Planalto

“Também deixamos cla-
ro que as medidas autoriza-
das pelo estado de emergên-
cia reconhecido serão somente 
aquelas do rol do art. 3o, sem 
possibilidade de novos pro-
gramas com base nessa mes-
ma motivação”, afirmou Be-
zerra, após tirar da PEC o 

trecho que causou polêmica. 
“Não resta dúvidas, pois, de 
que não haverá brecha ou es-
paço para novas medidas ou 
ampliação de gastos dessas 
mesmas medidas.”

Antonio Temóteo 

Agência Estado

 André Borges e 
Julia Affonso
Agência Estado
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João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

O Colégio Nacional de 
Procuradores Gerais dos 
Estados e do DF (Conpeg) 
pediu ao ministro do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), Gilmar Mendes, 
que suspenda a limi-
nar concedida pelo mi-
nistro André Mendonça 
que considerou os com-
bustíveis bens essenciais 
e limitou a cobrança do 
ICMS sobre a gasolina, o 
diesel e o etanol A peti-
ção dos estados foi uma 
resposta direta ao pleito 
da Advocacia Geral da 
União (AGU) de prazo de 
30 dias para se manifes-
tar sobre a proposta apre-
sentada pelos entes da 
federação sobre o ICMS 
dos combustíveis.

Os estados propuse-
ram durante a audiên-
cia de conciliação com 
a União, presidida por 
Mendes, que a alíquota 
do ICMS sobre o diesel 
seja calculada com base 
na média dos últimos 60 
meses e que os combus-
tíveis não sejam conside-
rados bens essenciais - e, 
portanto, sujeitos ao teto 
de 17% e 18% na cobran-

ça da alíquota do impos-
to, conforme lei sancio-
nada pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

Segundo a AGU, o 
prazo é necessário para 
analisar os impactos da 
proposta dos estados e os 
eventuais desdobramen-
tos após o Congresso li-
mitar em 18% a alíquota 
de ICMS sobre produtos 
e serviços considerados 
essenciais.

Existem duas ações 
sobre o tema em trami-
tação no Supremo: uma 
movida pelo presidente 
e outra pelos governado-
res. O Governo Federal 
alega que os estados fe-
rem preceitos fundamen-
tais ao fixar a alíquota do 
ICMS sobre os combus-
tíveis superior à alíquo-
ta mínima praticada no 
país. Bolsonaro pede 
que diversas normas es-
taduais sobre o tema se-
jam declaradas inconsti-
tucionais pelo STF.

Já os governadores pe-
dem que a Lei Comple-
mentar 192/2022, san-
cionada pelo presidente 
para uniformizar a co-
brança do ICMS sobre 
combustíveis, seja decla-
rada inconstitucional por 

Estados pedem cassação de liminar ao STF
teto do icms

limitar a arrecadação dos 
estados e a capacidade de 
investimento das gestões 
locais em áreas como Saú-
de e Educação.

Além disso, na última 
terça-feira (28), governado-
res de 11 estados e do DF 
apresentaram uma nova 
ação ao Supremo com pedi-
do de liminar contra outra 
lei (a Lei 194) aprovada pelo 
Congresso. O texto conside-
ra combustíveis, telecomu-
nicações, energia elétrica 
e transporte coletivo bens 
essenciais e define um teto 
máximo entre 17% e 18% 
para cobrança do ICMS.

O processo no STF foi 
aberto em reação a São 
Paulo e Goiás, que foram 
os primeiros a reduzir as 
alíquotas do imposto.

As acusações de assédio 
sexual que recaem sobre Pe-
dro Guimarães, agora ex-pre-
sidente da Caixa, não ficarão 
limitadas às denúncias leva-
das ao Ministério Público Fe-
deral (MPF) por funcioná-
rias do banco estatal. Outras 
instâncias se mobilizam para 
aprofundar as investigações.

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) no Distrito 
Federal abriu procedimento 
para analisar as acusações. 
Com base nas denúncias tra-
zidas pelo site Metrópoles na 
terça-feira, o MPT abriu um 
procedimento classificado 
como “notícia de fato” que 
pode resultar em um inqué-
rito civil.

Notificação
Pedro Guimarães e a Cai-

xa foram oficialmente notifi-
cados pelo MPT ontem para 
que se manifestem sobre as 
acusações em 10 dias corri-
dos. O MPT solicitou ainda 
que o banco apresente “a re-
lação de denúncias eventual-
mente apresentadas” contra 
o executivo e contra o vice
-presidente de Atacado na 

Caixa, Celso Leonardo Bar-
bosa, desde que eles assumi-
ram os cargos.

Já o Tribunal de Contas da 
União (TCU) anunciou que 
fará uma auditoria no siste-
ma interno de denúncias e 
de combate a assédio da Cai-
xa. A decisão foi tomada pela 
presidente do TCU, ministra 
Ana Arraes. 

Nos depoimentos, as mu-
lheres foram claras em dizer 
que não denunciaram antes 
as situações por medo de se-
rem perseguidas pela gestão 
do banco. Afirmaram ainda 
não confiar nos canais de de-
núncias - a Caixa possui um 
setor específico, a correge-
doria, que tem entre as atri-
buições a apuração de casos 
do tipo.

“Nesse contexto, tendo 
em vista as recentes notí-
cias veiculadas na imprensa, 
sobre denúncias de assédio 
no âmbito da Caixa Econô-
mica Federal, que envolvem 
o presidente da instituição, 
considero pertinente que este 
tribunal realize ação de con-
trole para avaliar o grau de 
maturidade dos instrumen-
tos e das práticas de que esse 
banco público dispõe para 
prevenir e punir casos de as-
sédio”, afirma Ana Arraes.

Acusações de assédio na 
Caixa chegam ao MPT

Campanhas terão mesmo 
teto de gastos de 2018

investigações

eleições 2022

n 

Os estados 
propuseram 
durante a 
audiência de 
conciliação 
com a União, 
presidida 
pelo ministro 
Gilmar 
Mendes, que 
a alíquota do 
ICMS sobre 
o diesel seja 
calculada com 
base na média 
dos últimos 60 
meses

TSE decidiu que correção se dará com base na variação do IPCA

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Iander Porcella e  
Lorenna Rodrigues 

Agência Estado

Após uma negociação com 
o MDB e o governo, Bezerra in-
cluiu na PEC um auxílio-gaso-
lina de R$ 200 por mês a taxis-
tas, com custo de R$ 2 bilhões, 
e a destinação de R$ 500 mi-

lhões ao programa Alimenta 
Brasil. Segundo informações 
do Estadão Conteúdo, o minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des, deu aval às medidas, em 
articulação que envolveu o se-
nador Flávio Bolsonaro, líder 
do PL no Senado, e o próprio 
presidente da República.

Com o auxílio-taxista e os 
recursos ao Alimenta Brasil, 
o impacto do pacote subiu de 
R$ 38,75 bilhões para R$ 41,25 
bilhões fora do teto de gastos. 
A PEC já previa zerar a fila de 
espera do Auxílio Brasil e au-
mentar o valor do programa 
social que substituiu o Bolsa 
Família de R$ 400 para R$ 600 
até o final do ano. O custo esti-
mado com o benefício na pro-

posta é de R$ 26 bilhões.
Também há estimativa de 

gasto de R$ 5,4 bilhões para 
conceder uma “bolsa-cami-
nhoneiro” de R$ 1 mil por 
mês; de R$ 2,5 bilhões para 
dar subsídio à gratuidade a 
passageiros idosos nos trans-
portes públicos urbanos e me-
tropolitanos; de R$ 1,05 bilhão 
para dobrar o vale-gás a famí-
lias de baixa renda, que vai 
subsidiar um botijão a cada 
dois meses; e de R$ 3,8 bi-
lhões para compensar Esta-
dos que reduzam as alíquo-
tas de ICMS sobre o etanol 
para manter a competitivida-
de do biocombustível em re-
lação à gasolina.

Todas as medidas vale-

riam apenas até o final do 
ano e serão feitas por meio da 
abertura de créditos extraor-
dinários. Bezerra chegou a 
citar R$ 26,6 bilhões de outor-
gas da Eletrobras como opção 
para custear parte da propos-
ta, além de repasses de divi-
dendos, estimados entre R$ 
20 bilhões e R$ 30 bilhões, mas 
não há vinculação a nenhuma 
receita específica.

A pedido da oposição, Be-
zerra proibiu o uso de recursos 
destinados ao Auxílio Brasil 
e ao vale-gás para publicida-
de institucional. Os oposicio-
nistas temiam que Bolsonaro 
usasse a verba prevista na PEC 
para se promover às vésperas 
da eleição de outubro.

Auxílio-gasolina e bolsa-caminhoneiro

Punição
Governo incluiu no 
texto um estado de 

emergência nacional, 
blindando Bolsonaro, 
portanto, de eventuais 
punições decorrentes 

da Lei Eleitoral

n 

Todas as 
medidas valem 
apenas até o 
final do ano 
e serão feitas 
por meio 
da abertura 
de créditos 
extraordinários
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Na quarta-feira, ele também condenou o bombardeio de um shopping center na cidade ucraniana de Kremenchuk

Papa acusa Rússia de imperialismo
guerra na ucrânia

Agência Brasil

O papa Francisco acusou 
implicitamente a Rússia on-
tem de “conquista armada, 
expansionismo e imperia-
lismo” na Ucrânia. Ele cha-
mou o conflito de “guerra de 
agressão cruel e sem sentido”.

Falando a uma delegação 
de líderes ortodoxos do Pa-
triarcado Ecumênico de Is-
tambul, o pontífice afirmou 
que o conflito colocou os cris-
tãos uns contra os outros.

Tanto a Rússia quanto a 
Ucrânia são predominante-
mente cristãs ortodoxas, mas 
há uma influente minoria ca-
tólica de rito bizantino na 
Ucrânia que é leal ao papa.

Os ramos oriental e oci-
dental do cristianismo se se-
pararam no Grande Cisma de 
1054. “A reconciliação entre 
os cristãos separados, como 
meio de contribuir para a paz 
entre os povos em conflito, 
é uma consideração muito 
oportuna nos dias de hoje, 
pois nosso mundo está per-
turbado por uma guerra de 
agressão cruel e sem senti-
do em que muitos, muitos 

cristãos estão lutando entre 
si”, disse o papa. Francisco 
também afirmou aos visitan-
tes ortodoxos, em clara re-
ferência à Rússia, que todos 
precisam “reconhecer que a 
conquista armada, o expan-
sionismo e o imperialismo 
não têm nada a ver com o rei-
no que Jesus proclamou”.

Foi o segundo dia conse-
cutivo em que o papa falou 
sobre o conflito na Ucrânia. 
Na última quarta-feira, ele 
condenou o bombardeio de 
um shopping center na ci-
dade de Kremenchuk, cha-
mando-o de o mais recen-
te de uma série de “ataques 
bárbaros” contra a Ucrânia.

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, disse ontem 
que seu país está aberto a um 
diálogo sobre estabilidade es-
tratégica e não-proliferação 
nuclear. Apesar da invasão 
russa da Ucrânia, tanto Mos-
cou quanto Washington en-
fatizaram a importância de 
manter a comunicação sobre a 
questão das armas nucleares. 
Os dois países são de longe as 
maiores potências nucleares 
do mundo, com uma estima-
tiva de 11 mil ogivas nuclea-
res entre eles.

“A Rússia está aberta ao 
diálogo para garantir a esta-
bilidade estratégica, preser-
vando regimes de não-prolife-
ração de armas de destruição 
em massa e melhorando a si-
tuação no campo do controle 
de armas”, disse Putin em co-

mentários a um fórum legal 
em sua cidade natal, São Pe-
tersburgo.

Ele disse que os esforços 
exigiriam “um trabalho con-
junto meticuloso” e iriam no 
sentido de evitar uma repeti-
ção do “que está acontecendo 
hoje em dia em Donbas.”

O líder russo disse que 
Moscou invadiu a Ucrânia 
para proteger os russos étni-
cos e os russófonos da região 
de Donbas, no leste da Ucrâ-
nia, da perseguição de Kiev. 
Ele repetiu essas afirmações 
na quinta-feira, acusando a 
Ucrânia de “crimes contra a 
humanidade”.

A Ucrânia e o Ocidente 
dizem que a invasão russa 
de seu vizinho foi um ato de 
agressão não provocado, com 
o objetivo de confiscar o terri-
tório ucraniano e derrubar o 
presidente da Ucrânia, Volo-
dymyr Zelensky.

Aberto a um diálogo
O vice-presidente do 

Conselho de Segurança da 
Rússia, Dmitry Medvedev, 
disse ontem que, em certas 
circunstâncias, as sanções 
impostas contra Moscou po-

dem ser vistas como um ato 
de agressão e uma justifica-
tiva para a guerra.

“Gostaria de salientar 
mais uma vez que, sob cer-
tas circunstâncias, tais medi-
das hostis também podem ser 
qualificadas como um ato de 
agressão internacional. E mes-

mo como um casus belli (jus-
tificativa para a guerra)”, disse 
Medvedev, acrescentando que 
a Rússia tem o direito de se de-
fender. A Rússia enfrenta uma 
disparada de sanções econô-
micas paralisantes dos países 
ocidentais em resposta à inva-
são da Ucrânia em 24 de feve-

reiro, que ela chama de “ope-
ração militar especial”.

Medvedev, um ex-presi-
dente russo que já foi visto 
como liberal, emergiu como 
um dos mais beligerantes de-
fensores da guerra, fazendo 
uma série de denúncias mor-
dazes contra o Ocidente.

“Sanções podem ser justificativa para guerra”

Religião
Tanto a Rússia 

quanto
 a Ucrânia são 

predominantemente 
cristãs ortodoxas

Agência Brasil

Agência Brasil
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Foi o 
segundo dia 
consecutivo 
em que 
o papa 
Francisco 
falou sobre 
o conflito na 
Ucrânia

Foto: Vatican Media

Francisco chamou conflito de “guerra de agressão cruel e sem sentido” e que colocou os cristãos uns contra os outros

Um tribunal francês con-
denou à prisão perpétua, na 
última quarta-feira, o único 
sobrevivente do grupo mi-
litante islâmico que matou 
130 pessoas em noite de car-
nificina em Paris em 2015. 

Salah Abdeslam foi con-
siderado culpado de terro-
rismo, sem possibilidade de 
ser solto, em sentença aplica-
da apenas quatro vezes ante-

riormente na França. Mais 19 
homens julgados por ajuda-
rem a organizar os ataques 
de 13 de novembro de 2015 
contra a casa de shows Bata-
clan, seis bares e restaurantes 
e ao Stade de France também 
foram declarados culpados.

Abdeslam havia dito, no 
começo do julgamento, que 
era um “soldado” do Esta-
do Islâmico, que reivindi-
cou responsabilidade pelos 
ataques.

Depois, ele pediu descul-

Tribunal francês condena à prisão perpétua 
o acusado de ataque em Paris em 2015

terrorismo

Agência Brasil

A Pfizer informou ontem 
que está buscando a aprova-
ção total dos Estados Unidos 
(EUA) para seu tratamento 
antiviral oral para Covid-19 
- o Paxlovid -  que está atu-
almente disponível sob auto-
rização de uso emergencial.

A Pfizer disse que en-
viou pedido sobre o Paxlo-
vid à Agência de Alimen-
tos e Medicamentos (FDA) 
dos EUA para tratamento da 

Covid-19 em pessoas vaci-
nadas e não vacinadas, com 
alto risco de progressão para 
doença grave.

O tratamento com dois 
medicamentos por cinco 
dias, começando logo após o 
início dos sintomas da doen-
ça, reduziu o risco de hospi-
talização ou morte em 88%, 
em pacientes adultos de alto 
risco não hospitalizados. O 
ensaio clínico da Pfizer, não 
incluiu pessoas vacinadas.

Dados de estudo feito 
neste mês em Israel mos-

Pfizer pede que os Estados Unidos aprovem 
tratamento antiviral oral contra a Covid-19

medicamento

Agência Brasil traram que o Paxlovid re-
duziu as taxas de hospita-
lização e mortalidade por 
Covid-19 em pacientes va-
cinados e não vacinados 
com 65 anos ou mais, mas 
não foi observado para pre-
venir doenças graves entre 
adultos mais jovens.

Mais de 1,6 milhão de 
tratamentos de Paxlovid 
foram administrados nos 
Estados Unidos, de acor-
do com dados do Departa-
mento de Saúde e Serviços 
Humanos.

pas às vítimas e afirmou, 
durante o julgamento, que 
havia decidido no último 
minuto não detonar seu co-
lete explosivo. Mas, com 
base nas investigações e nas 
audiências, o tribunal con-
cluiu que isso não é verdade.

“A corte considerou que 
houve um defeito no colete 
explosivo”, disse o juíz Jean
-Louis Peries. Abdeslam é 
“culpado de ser membro de 
uma rede terrorista”, acres-
centou.

Remédio
O Paxlovid 

está atualmente 
disponível sob 

autorização de uso 
emergencial

Moradores de algumas 
áreas da localidade de Oku-
ma foram ontem autorizados 
a voltar às suas casas. É mais 
um regresso a uma “zona de 
difícil retorno”, próxima da 
Central Nuclear de Fukushi-
ma, no Nordeste do Japão.

Okuma, um dos dois mu-
nicípios onde está localizada a 
central, foi fechada em março 
de 2011 e, embora as restrições 
já tivessem sido suspensas em 
algumas áreas mais afasta-
das da usina, parte do terreno 
mantinha a designação de “di-
fícil retorno” devido aos níveis 

elevados de radiação.
Esta é a segunda vez que 

as autoridades nipônicas per-
mitem o regresso a uma des-
sas áreas, depois de, em me-
ados de junho, os moradores 
da aldeia de Katsurao, a cer-
ca de 35 quilômetros (km) da 
central nuclear, também te-
rem sido autorizados a voltar 
para casa. A decisão de on-
tem diz respeito a uma área de 
8,6 quilômetros quadrados de 
Okuma, no centro do municí-
pio, onde os residentes já ti-
nham autorização para passar 
a noite desde dezembro, num 
programa de preparação para 
um regresso permanente em 
grande escala.

Japão permite retorno de 
moradores para suas casas

áreas próximas a Fukushima

Agência Brasil

“A corte 
considerou 
que houve 
um defeito 
no colete 
explosivo

Jean-Louis Peries
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Uma pesquisa comparati-
va feita pela Secretaria Muni-
cipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor mostrou que o li-
tro da gasolina baixou em al-
guns postos de João Pessoa. 
Realizada no dia 29 de junho, 
em 109 postos, o levantamento 
encontrou diferença de R$ 0,58 
(gasolina comum), oscilando 
entre R$ 6,790 (Distrito Indus-
trial) e R$ 7,370 (Brisamar) para 
pagamento à vista. A queda é 
R$ 0,16 no menor e de R$ 0,12 
no maior preço em relação ao 
levantamento do Procon-JP do 
último dia 21. A variação está 
em 8,5% e a média em R$ 7,040.

Em comparação com a pes-
quisa da semana passada, dois 
postos aumentaram, 22 manti-
veram e 83 reduziram o preço 
da gasolina comum, que para 
pagamento no cartão de cré-
dito oscila entre R$ 6,890 e R$ 
7,370. No produto aditivado, 
os preços estão entre R$ 6,880 
(Distrito Industrial) e R$ 7,490 
(cinco postos).

Álcool
Já o preço do etanol se man-

teve em relação à pesquisa do 
dia 21 de junho e está sendo 
praticado entre R$ 5,450 (Cen-
tro e Paratibe) e R$ 5,990 (Alto 
do Mateus), com média de R$ 
5,651, diferença de R$ 0,54 e va-
riação de 9,9%. Em relação ao 
levantamento anterior, o álcool 
aumentou o preço em três, re-
duziu em 18 e se manteve em 
85 estabelecimentos.

 
Diesel

Quanto ao menor preço do 
diesel S10, este subiu R$ 0,39 
se comparado à semana pas-
sada, saindo de R$ 6,890 para 
R$ 7,280 (Bancários e Jaguari-
be), com o maior se mantendo 
em R$ 7,990 (oito postos), re-
gistrando média de R$ 7,704, 
variação de 9,8% e diferença 

Ao menos 83 estabelecimentos reduziram preços praticados na semana passada 

Litro da gasolina é vendido 
a R$ 6,79 em postos de JP

pesquisa do procon

Os empresários estão cau-
telosos quando se trata de bus-
ca por crédito. De acordo com a 
14a edição da pesquisa “O Im-
pacto da pandemia do corona-
vírus nos pequenos negócios”, 
produzida pelo Sebrae em par-
ceria com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), 65% dos donos 
de pequenos negócios têm dí-
vidas, o que leva os empreen-
dedores a “pisarem no freio”.

Para a analista técnica do 
Sebrae Paraíba, Márcia Timó-
theo, buscar negociação da dí-
vida pode ser uma alternati-
va para empresários que estão 
com dívidas e empréstimos.

Dados da pesquisa mos-
tram que a média dos que pro-
curaram empréstimo desde 

o início da pandemia da Co-
vid-19 se mantém em 43% des-
de 2021. Além disso, em rela-
ção aos gastos periódicos, a 
maioria dos pequenos negó-
cios (59%) relataram ter mais 
de 30% dos custos mensais 
comprometidos com dívidas 
e empréstimos, enquanto so-
mente 36% dos respondentes 
disseram ter menos de 1/3 dos 
gastos comprometidos.

Neste sentido, o Sebrae faz 
algumas recomendações no 
intuito de ajudar a organizar 
as finanças. Entre elas, está a 
importância do planejamento 
e organização financeira, que 
podem preparar o empreen-
dedor para passar por fases 
de alta de juros e inflação. Ou-

tra alternativa para os empre-
sários que estão com dívidas 
e empréstimos para aliviar o 
comprometimento mensal é 
buscar uma negociação da dí-
vida direto com as instituições 
financeiras, e/ou substituir os 
empréstimos atuais por ou-
tros que tenham uma taxa de 
juros menor e com um prazo 
mais ajustado a realidade da 
empresa. A sugestão é da ana-
lista técnica do Sebrae Paraíba, 
Márcia Timótheo. 

“O empresário precisa sa-
ber o quanto cabe no orçamen-
to mensal da empresa para 
negociar os empréstimos ou 
financiamentos, ou seja, qual 
sua capacidade de pagamento. 
A decisão pelo endividamento 

deve ser consciente e compatí-
vel com a estrutura financeira 
do negócio. É preciso conhe-
cer e fazer um gerenciamento 
financeiro adequado e conhe-
cer a dinâmica de funciona-
mento do mercado de crédi-
to”, afirmou a analista. 

Consultoria
Para ajudar os empresários, 

o Sebrae promove consultorias 
através de agente de crédito e 
finanças com objetivo de pro-
ver orientação para a melho-
ria da gestão financeira e aces-
so a crédito. “Pode ser atendido 
tanto o microempreendedor in-
dividual, quanto donos de mi-
croempresas e empresas de pe-
queno porte”, frisou Márcia.

Pesquisa mostra que 65% dos proprietários 
de pequenos negócios estão endividados

renda comprometida

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 0,81%

R$ 5,235
-1,08%
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Opinião
Celso Mangueira 

Vice-presidente do Corecon-PB | Colaborador

Um processo criativo de reflexões 
relevantes sobre a realidade 
socioeconômica do Nordeste com vistas 

ao seu desenvolvimento. Este foi o seminário “O 
Nordeste como prioridade do desenvolvimento 
nacional”, que aconteceu nos dias 29 e 30, 
em um dos mais modernos centros de eventos 
nordestinos, o Centro de Convenções de João 
Pessoa.

Organizado pelo Fórum Celso Furtado do 
Desenvolvimento da Paraíba, o evento teve como 
objetivo defender e fundamentar a criação de 
uma base econômica moderna e complexa para 
o Nordeste. 

A cerimônia de abertura reuniu na mesa 
presidida pelo governador da Paraíba,  João 
Azevedo, autoridades furtadianas, políticas, 
empresariais, bancárias e trabalhistas.

Primeiro a falar, o presidente do Fórum 
Celso Furtado do Desenvolvimento da Paraíba, 
Rômulo Polari, deu o tom furtadiano ao evento 
e destacou na programação a abordagem 
pelos especialistas de eixos temáticos tocante à 
infraestrutura, educação, agronegócio, ciência e 
tecnologia, indústria, turismo, logística, energia 
renovável.

O seminário foi marcado por excelentes 
exposições que despertaram a atenção 
e o interesse dos presentes, como a  de 
Tãnia Bacelar, economista e referência 
em desenvolvimento regional, que traçou 
um quadro muito realístico do Nordeste e  
apresentou exemplos locais de soluções. 

Dado o limitado espaço desta coluna para 
tratar com profundidade o amplo conteúdo das 
apresentações, resgatasse a do economista 
Pedro Brito, presidente do Conselho de 
Administração da Companhia Siderúrica 
Nacional, ex-ministro da Integração Nacional,  
ex-secretário Nacional dos Portos do Brasil, 
que, na terceira mesa de debate do seminário,  
abordou o tema “Modernização infraestrutural 
do Nordeste: análise diagnóstica e propositiva 
de solução o sistema portuário”, primeiro com 
uma  fundamentada análise comparativa sobre 
a suficiência e a insuficiência nordestinas dos 
seus atuais portos: Suape/PE, Pecém/CE, Itaqui/
MA, Cabedelo/PB.

Em seguida, pontuo que a economia 
moderna demanda serviços logísticos 
sofisticados, diversificados e integrados às 
diversas cadeias produtivas. Na nova realidade 
do mercado, afirmou que a logística assume 
papel relevante na determinação do nível 
de competitividade dos setores produtivos 
nacionais e internacionais. 

Alertou o economista que apesar dos avanços 
recentes, a logística brasileira está em posição 
intermediária nas avaliações mundiais. A falta 
de balanceamento da matriz logística brasileira, 
quando comparada à de outros países de 
dimensões semelhantes, acarreta diversas 
ineficiências, a qualidade do produto, sobre 
custos e afeta seriamente a competitividade 
brasileira.

Segundo o economista, dentre os 
modais mais utilizados, o Brasil possui uma 
dependência relativamente alta com 60% de 
toda a carga transportada no modal rodoviário, 
impactando diretamente na composição dos 
custos. Daí a necessidade de nova matriz 
logística passando o rodoviário de 60% 
para 35%, o ferroviário de 25% para 32% e o 
hidroviário, com uma oferta de 40 mil km de vias 
navegáveis, de 13% para 30%. 

Afirmou, por fim, que a competividade da 
economia depende da sua eficiência logística 
e que isso se consegue com investimentos e 
com tecnologia e que os efeitos das melhorias 
alcançadas são multiplicadores: geração de 
emprego e renda, aumento da produtividade, 
menores custos e tempo de transporte.

Competividade da 
economia brasileira 
depende da 
eficiência logística

de R$ 0,71. Em relação ao dia 
21 de junho, 22 locais aumen-
taram o preço do produto, 31 
reduziram e 46 mantiveram o 
mesmo valor.

O diesel comum registrou 
alta de R$ 0,05 no menor pre-
ço, subindo de R$ 6,790 para 
R$ 6,840 (Mangabeira) com 
o maior caindo R$ 0,10, sain-
do de R$ 7,690 para R$ 7,590 
(quatro postos), com média 
de R$ 7,446.

 
GNV

O Gás Natural Veicular 
(GNV) foi outro combustível 
que registrou queda no me-
nor preço em comparação à 

pesquisa anterior, saindo de 
R$ 5,350 para R$ 4,990 (seis 
postos).

O maior preço do GNV su-
biu R$ 0,17 e está sendo prati-
cado a R$ 5,660 (Bancários), di-
ferença de R$ 0,67, variação de 
13,4% e média de R$ 5,215. Dos 
10 postos que revendiam o pro-
duto no dia 29 de junho, um au-
mentou, quatro mantiveram e 
cinco reduziram o preço em re-
lação ao levantamento da se-
mana passada.

Confira a pesquisa comple-
ta acessando os sites da Pre-
feitura de João Pessoa www.
joaopessoa.pb.gov.br e procon-
jp.pb.gov.br.

Pesquisa foi realizada em 109 postos da cidade e apontou diferença de R$ 0,58 no litro do combustível 

Gás natural
GNV foi o combustível 
que apresentou maior 
variação (13,4%) entre 

os preços verificados na 
pesquisa realizada pelo 

Procon-JP, com uma 
média de R$ 5,215

Foto: Ortilo Antônio
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Número recorde representa uma taxa de 40,1% no mercado de trabalho do país, no trimestre encerrado em maio 

Brasil tem 39 milhões de informais
sem registro profissional

O país registrou uma taxa 
de informalidade de 40,1% no 
mercado de trabalho no tri-
mestre até maio de 2022. O 
Brasil alcançou um recorde de 
39,129 milhões de trabalhado-
res atuando na informalida-
de no período, segundo os da-
dos da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua), apura-
da pelo Instituto Brasileiro de 
Economia e Estatística (IBGE).

Em um trimestre, mais 803 
mil pessoas passaram a atuar 
como trabalhadores informais. 
A geração de vagas no perío-
do totalizou 2,282 milhões, ou 
seja, foi puxada majoritaria-
mente por ocupações formais.

“Se lá no passado era fun-
damentalmente a informalida-
de que estava impulsionando 
a expansão da ocupação, ago-
ra temos tanto o lado formal 
como o informal da ocupação 
respondendo pelo aumento da 
ocupação total da pesquisa”, 
afirmou Adriana Beringuy, 
coordenadora de Trabalho e 
Rendimento do IBGE. “Tem 
um processo de expansão de 
ocupação bastante intenso, 
sendo puxado tanto pela po-
pulação ocupada formal como 
também pela população ocu-
pada informal”, disse.

Segundo Adriana Berin-
guy, apesar da reação do tra-
balho formal, “a informalida-
de faz parte da estrutura da 
ocupação no mercado de tra-
balho brasileiro”. Ela lembra 
que a taxa de informalidade 
é historicamente elevada no 
país, permanecendo ainda aci-
ma de 40%. “Ou seja, 40% dos 
trabalhadores estão inseridos 
no mercado de maneira infor-
mal”, frisou.

Carteira assinada
O trimestre encerrado em 

maio de 2022 mostrou uma 
abertura de 981 mil vagas com 
carteira assinada no setor pri-
vado em relação ao trimestre 
encerrado em fevereiro, se-
gundo o IBGE. Na compara-
ção com o mesmo trimestre 
de 2021, 3,831 milhões de va-
gas com carteira assinada fo-
ram criadas no setor privado.

O total de pessoas tra-
balhando com carteira as-
sinada no setor privado foi 
de 35,576 milhões no trimes-
tre até maio, enquanto as que 
atuavam sem carteira assina-
da alcançaram um recorde de 
12,804 milhões, 523 mil a mais 
que no trimestre anterior. Em 
relação ao trimestre até maio 
de 2021, foram criadas 2,446 
milhões de vagas sem cartei-
ra no setor privado.

O Crediamigo do Banco 
do Nordeste, o maior pro-
grama de microcrédito da 
América do Sul, alcançou 
a marca histórica de R$ 100 
bilhões emprestados. Os va-
lores foram contratados em 
mais de 50 milhões de ope-
rações desde o início do pro-
grama, em 1998.

O presidente do Banco 
do Nordeste, José Gomes da 
Costa, atribui o crescimento 
do programa Crediamigo 

à credibilidade que vem al-
cançando ao longo de seus 
quase 25 anos. “Houve uma 
especial aceleração nos últi-
mos 10 anos, que responde-
ram por R$ 85 bilhões do to-
tal. Isso ocorreu por causa da 
eficiência já comprovada do 
programa. As pessoas bus-
caram mais o BNB para ini-
ciar seus negócios”, afirma.

Segundo o superinten-
dente do programa, Fabriz-
zio Feitosa, “muitas pessoas 

escolhem o empreendedo-
rismo como um caminho 
para a sua vida. E, no mo-
mento inicial dessa transi-
ção, eles se deparam com 
muitas dificuldades na ob-
tenção de crédito em insti-
tuições financeiras tradicio-
nais. O Crediamigo acolhe 
essas pessoas, que muitas 
vezes ainda se encontram 
na informalidade, com cré-
dito orientado e adequado. 
O programa tem sido res-

ponsável pela bancariza-
ção de milhares e milhares 
de empreendedores ao lon-
go de sua história”.

Consolidando missão de 
atuar como o banco de de-
senvolvimento da Região 
Nordeste, o Banco do Nor-
deste, por meio do Credia-
migo, vem desempenhando 
papel importante durante 
e após o isolamento social 
provocado pela pandemia 
de Covid-19 e seus efeitos na 

economia, de acordo com o 
banco. Mostra disso foi fato 
de o programa fechar 2021 
com cerca de 2,47 milhões de 
microempreendedores com 
acesso a crédito produtivo e 
orientado em todos os esta-
dos do Nordeste e parte de 
Minas Gerais e Espírito San-
to. O número apresenta sal-
do positivo acumulado de 
174,7 mil clientes ativos, um 
crescimento de 7,62% em re-
lação a 2020.

Microcrédito do Banco do Nordeste supera marca de R$ 100 bi
empréstimos

Em 2021, cerca de 29,6% 
da população brasileira ti-
nha renda domiciliar per ca-
pita de até R$ 497 mensais. 
O percentual corresponde a 
62,9 milhões de pessoas, o 
maior valor desde o come-
ço da série histórica, iniciada 
em 2012. O número represen-
ta aumento de 9,6 milhões em 
relação a  2019. Os dados fo-
ram apresentados no Mapa 
da Nova Pobreza, divulgado 
pela Fundação Getúlio Var-
gas Social (FGV Social).

O diretor da FGV Social, 
Marcelo Neri, comentou que 
o cenário foi impactado por 
crise em cima de crise, uma 
delas causada pela pande-

mia, que veio de fora do país, 
o que ocorreu também no 
período do choque do pe-
tróleo em 1982. Neri desta-
cou que, na pandemia, o ní-
vel da ocupação no mercado 
de trabalho sofreu grande 
impacto e caiu muito repre-
sentando um choque nun-
ca visto antes nas séries. O 
professor comentou que o 
Benefício Emergencial para 
Preservação do Emprego e 
da Renda (BEm) amorteceu 
parte do impacto, mesmo as-
sim, houve queda significati-
va da ocupação.

Neri vê melhora no nível 
de emprego: “A ocupação já 
voltou, a gente tem tido boas 
notícias de desemprego em 
queda, emprego formal em 
alta, já recuperando todas 

as perdas da pandemia. São 
excelentes notícias, mas elas 
acabam sendo dominadas, 
quando se computa tudo em 
ocupação e se leva em con-
ta o salário das pessoas, a 
renda dos trabalhadores por 
conta própria e informais”. 
Mas teme que esses ganhos 
sejam minimizados pela in-
flação: “  É verdade que teve 
uma recuperação de ocupa-
ção, desemprego já estava 
cedendo e continua ceden-
do em 22, só que a inflação 
alta acaba corroendo a ren-
da das pessoas no mercado 
de trabalho”, disse.

O professor falou tam-
bém sobre o papel do auxílio 
emergencial durante a crise. 
Segundo ele, o pagamento 
do auxílio, que em nove me-

ses foi equivalente a nove 
anos de Bolsa Família, fez 
com que a pobreza caísse ao 
nível mínimo. Mas, mas com 
a interrupção do benefício, 
o indicador voltou a subir. 
Ele cita também que, na pas-
sagem do auxílio emergen-
cial para o programa Auxí-
lio Brasil, mais de 20 milhões 
de pessoas deixaram de ser 
incluídas. “Quem estava no 
programa teve um grande 
benefício, mas teve as pes-
soas que saíram e a pobre-
za reflete essa flutuação da 
política social, que é ruim 
para o bem-estar da popu-
lação. Esse é o segundo gru-
po de efeitos”, concluiu, com-
pletando que, com a adoção 
do Auxílio Brasil, no fim de 
2021, a situação melhorou.

Quase 30% da população recebia menos de R$ 500 
por mês em 2021, aponta Fundação Getúlio Vargas

pobreza

Daniela Amorim 

Agência Estado

A cidade de João Pessoa 
sedia 5o Congresso Parai-
bano de Vendas, amanhã, 
no Centro Cultural Ariano 
Suassuna, a partir das 8h. O 
congresso, pioneiro na Pa-
raíba, volta acontecer depois 
de um hiato de dois anos por 
conta da pandemia e a ex-

pectativa é que mais de 400 
pessoas participem do even-
to. As edições anteriores so-
mam um público de quase 
dois mil participantes de di-
versos estados. 

Este ano, um dos desta-
ques do evento é Geraldo Ru-
fino, fundador da JR Diesel, 

a maior recicladora de cami-
nhões da América Latina e 
um dos maiores nomes do 
país em palestras de negó-
cios. O evento também apre-
senta outros nomes que são 
referência em vendas e em-
preendedorismo, como: Al-
berdo Marinho, diretor da 

K.L.A. João Pessoa; Pablo 
Paucar, autor do best-seller 
Mentalidade;  Franco Júnior, 
um dos palestrantes de co-
municação e oratória mais 
requisitados do país;  Mestre 
Zig, co-fundador do FitDance 
Classic; e Juliana Albanez, es-
pecialista em comportamen-

to, vendas e comunicação.
Durante o evento, os par-

ticipantes farão imersão em 
temas essenciais na área 
como: inteligência emocio-
nal, como agregar valor ao 
produto, marketing pessoal 
e como fazer apresentações 
que vendem.

João Pessoa sedia 5o Congresso Paraibano de Vendas e 
reúne experiências de palestrantes renomados na área

nesta sexta-feira

No período em análise, mais 803 mil pessoas passaram a atuar como trabalhadores informais, realidade que faz parte da estrututa de ocupação no país, segundo o IBGE

Daniela Amorim 

Agência Estado

n 

Valores foram 
contratados 
em mais de 
50 milhões 
de operações 
desde o início 
do programa, 
em 1998, até 
este ano

Impacto
Aumento da pobreza 

tem relação direta 
com a crise causada 

pela pandemia de 
Covid-19, que afetou o 
nível de ocupação no 
mercado de trabalho, 
ocasionando queda na 
renda do trabalhador

Foto: Ortilo Antônio
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Diversidade

A Fundação Casa de 
José Américo (FCJA) inau-
gurou, nessa quarta-feira 
(29), o Laboratório de Digi-
talização e Informação His-
tórica (Digitalih), para digi-
talizar e arquivar, em meio 
virtual, todo o seu acervo. 
A equipe que irá operacio-
nalizar o uso do Scanner 
Planetário Zeutschel, prin-
cipal equipamento do labo-
ratório, já foi treinada pelo 
técnico Thiago Telles, da 
empresa Scan System (SP).

Fruto de uma parceria, 
o scanner planetário foi ad-
quirido por meio do pro-
cesso de descentralização 
orçamentária da Secreta-
ria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia 
(SEECT), como parte de um 
projeto de preservação e 
acesso ao patrimônio his-
tórico e cultural da FCJA. 
Para selar esta conexão, a 
solenidade de inauguração 
foi prestigiada por autorida-
des e representantes de di-
versos órgãos e segmentos, 
fazendo uso da palavra o se-
cretário de Educação, Cláu-
dio Furtado, o presidente 
da FCJA, Fernando Moura, 
além das gerentes do Arqui-
vo, Lúcia Guerra, e do Mu-
seu, Janete Rodriguez.

Um aspecto em comum 
das falas foi o de ressal-
tar a importância do equi-
pamento, como meio de 
preservação da memória, 

Equipe fará a digitalização do acervo da fundação e, futuramente, poderá atender a outros órgãos públicos

FCJA inaugura laboratório digital
preservação da memória

O novo equipamento é fruto de uma parceria realizada pelo processo de descentralização da SEECT

investindo e disponibili-
zando para o futuro um 
acervo digitalizado do pa-
trimônio histórico, pos-
sibilitando o uso peda-
gógico do material, além 
de subsidiar a atuação de 
pesquisadores e profes-
sores.

Colaboração 
Inicialmente, o Digita-

lih atenderá à demanda 
da FCJA, mas será possí-
vel atender órgãos e se-
cretarias estaduais que 

possuam acervos a serem 
preservados e disponibili-
zados – em especial, a pró-
pria SEECT. O laboratório 
também poderá servir de 
espaço para a capacitação 
e a formação complementar 
de alunos da rede pública 
da Educação Básica e do en-
sino superior, nas áreas de 
tecnologia da informação 
e de educação patrimonial.

O material digitalizado 
será disponibilizado no site 
institucional (https://fcja.
pb.gov.br/).
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O laboratório 
também poderá 
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rede pública da 
educação básica 
e do ensino 
superior

n 

Ferramenta foi 
desenvolvida 
em parceria 
com a 
UFPB e visa 
contribuir no 
atendimento a 
pacientes com 
suspeita de 
câncer bucal

Alvo de discriminação no 
mercado de trabalho, homos-
sexuais e transexuais ainda 
recorrem pouco à Justiça para 
fazer valer seus direitos. Se-
gundo o presidente do Tri-
bunal Superior do Trabalho 
(TST), o ministro Emanoel 
Pereira, as queixas que che-
gam a ser ajuizadas não dão 
conta da real dimensão do 
problema em ambientes la-
borais.

“São diárias as notícias de 
que gays, lésbicas, travestis, 
transexuais, dentre outros, 
permanecem alvo de perse-
guições em âmbito privado 
e profissional. E o pior: esses 
números não se refletem em 
ações judiciais”, disse Pereira.

O ministro participou da 
abertura de um debate sobre 
a diversidade e a pluralidade 
no ambiente de trabalho que 
o TST realizou esta manhã, 
em alusão ao Dia Internacio-
nal do Orgulho LGBTQIA+ 
(lésbicas, gays, bissexuais, 
transexuais; queer; interse-
xo; assexual e outras identi-
dades de gênero e orienta-
ções sexuais).

Segundo o ministro, o TST 
não dispõe de dados estatís-
ticos oficiais, mas é possível 
observar, na prática cotidia-
na da magistratura, “a baixa 
quantidade de ações que ob-
jetivam discutir tais proble-
mas”. Fato que, para Pereira, 
demonstra “o receio desses 
grupos vulneráveis de recor-
rer ao Poder Judiciário”.

Consultado, o tribunal 
confirmou, por meio de sua 
assessoria, que, de fato, não 
dispõe de levantamentos so-
bre os processos trabalhis-
tas motivados por discrimi-
nação sexual – que, em geral, 

Homossexuais e transexuais recorrem pouco 
discriminação no trabalho

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio 
da Coordenação de Saúde 
Bucal, foi convidada para 
participar do 39º CIOSP - 
Congresso Internacional 
de Odontologia de São Pau-
lo, que está acontecendo no 
Distrito Anhembi, em São 
Paulo, até o dia 2 de julho. 
A SES está participando 
com o aplicativo “Telein-
terconsulta em Estomato-
logia na Paraíba”, desen-
volvido em parceria com a 
Universidade Federal a Pa-
raíba (UFPB), que visa con-
tribuir no atendimento a 
pacientes com suspeita de 
câncer bucal. 

A participação da Paraí-
ba aconteceu nesta quinta-
feira (30), com os temas “A 
gestão estadual e a univer-
sidade como meios de cons-
trução em saúde digital”, 
apresentado pelo coordena-
dor de Saúde Bucal da SES, 
Marcílio Araújo, e “Aplicati-
vo no auxílio à detecção das 
lesões de tecidos moles”, 
com Edson Lucena, profes-
sor da UFPB, coordenador 
da Residência Uniprofis-

sional em Clínica Integra-
da em Odontologia (Reclio) 
e um dos criadores do apli-
cativo, junto com o profes-
sor Paulo Bonon. 

“Destaco a importân-
cia que o aplicativo tem de 
aproximar os profissionais 
da Rede de Saúde Bucal 
com os serviços de referên-
cia e a universidade e, ain-
da, o fato de a gente poder 
passar uma orientação de 
qualidade que vai agilizar 
o atendimento e o diagnós-
tico precoce do câncer de 
boca”, disse Edson Lucena. 

Ainda durante o Con-
gresso Internacional, foram 
apresentados os resultados 
do aplicativo que são a dis-
ponibilização, de forma 
gratuita e eficaz, do acesso 
a um suporte especializa-
do em estomatologia; par-
ceria com o Centro Espe-
cializado em Diagnóstico 
do Câncer - CEDC/PB; con-
tribuição na identificação e 
regulação dos serviços es-
pecializados de câncer do 
lábio e boca; impacto na re-
dução da progressão dos 
casos de câncer de lábio e 
boca e modelo para que se-
jam disponibilizados para 
outros tipos de câncer, a ser 
utilizado pela SES.

O aplicativo está dispo-
nível para todos os 1.380 
dentistas das equipes de 
Saúde Bucal da Paraíba e 
para cerca de 650 dentis-
tas dos 98 Centros de Es-
pecialidades Odontológi-
cas (CEOs) . Para acessar, 
basta fazer o download do 
aplicativo Teleinterconsul-
ta em Estomatologia na Pa-
raíba no Google Play Store.

Aplicativo da Paraíba é 
destaque em congresso

saúde bucal

tórias acarretam prejuízos 
sociais e econômicos que afe-
tam não só a pessoa vítima do 
preconceito.

“Sob a perspectiva do tra-

são elencados como pedidos 
de indenização por dano mo-
ral, assédio moral ou assédio 
sexual.

Destacando o “forte cará-
ter social” da Justiça do Tra-
balho, o ministro argumen-
tou que a importância de 
garantir a inclusão, a diver-
sidade e a pluralidade exige 
dos juízes do Trabalho uma 
“sensibilidade diferenciada”.

“A implementação de 
ações que se destinem a en-
frentar as barreiras ainda 
existentes, para a mais com-
pleta inclusão desse grupo 
de pessoas no mercado de 
trabalho, representa bandei-
ra a ser fortemente sustentada 
por esta Justiça social”, decla-
rou o ministro, ao citar o re-
sultado de uma pesquisa de 
2020 que apurou que ao me-
nos 38% das empresas brasi-
leiras têm alguma restrição à 
contratação de homossexuais 
e transexuais.

“E não para por aí. Mesmo 
quando vencido o primeiro 
obstáculo e efetivada a con-
tratação, há de ser enfrenta-
da a discriminação interna, 
ainda mais resiliente e contí-
nua”, destacou Pereira, apon-
tando que ações discrimina-

balho, a preocupação no 
combate à discriminação 
torna-se mais premente. Pri-
var alguém de oportunida-
des de acesso ao mercado 
significa negar seu direito 
fundamental à participa-
ção na sociedade e ao sus-
tento próprio de sua família. 
Mais do que isso, a inaces-
sibilidade configura, para-
doxalmente, um empurrão 
em direção à marginalida-
de”, argumentou o presi-
dente do TST.

A mesa-redonda Diversi-
dade e Pluralidade no Am-
biente de Trabalho foi trans-
mitida por meio do canal do 
TST no YouTube.

Presidente do TST, Emanoel Pereira: “Números não refletem ações”

Congresso Internacional de Odontologia ocorre em São Paulo

Foto: Alex Rodrigues/Agência Brasil

Foto: Secom-PB

Foto: FCJA
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No total, São Paulo tem 28, Rio de Janeiro, seis, Rio Grande do Sul aparece com dois e Minas Gerais, com um paciente

Número de casos sobe para 37 no país
varíola dos macacos

Vitor Abdala 

Agência Brasil

O número de casos de 
varíola dos macacos (mon-
keypox) no Brasil chega a 
37, segundo informações do 
Ministério da Saúde e da Se-
cretaria de Saúde do Rio de 
Janeiro. A secretaria con-
firmou ontem o sexto caso 
no estado. Agora, são cin-
co ocorrências na capital e 
uma na cidade de Maricá, no 
Grande Rio.

Já Minas Gerais confir-
mou o seu primeiro caso, um 
homem com 33 anos, que es-
teve na Europa no período 
entre 11 e 26 deste mês. Se-
gundo a Secretaria de Saúde 
mineira, trata-se de um caso 
importado.

“O paciente está estável, 
em isolamento domiciliar. 
Os contactantes estão sendo 
monitorados e, até o momen-
to, não houve identificação 
de caso secundário”, infor-
ma a nota.

Segundo o Ministério da 
Saúde, São Paulo tem 28 casos 
confirmados. Somando-se os 
dois registros do Rio Grande 
do Sul e os do Rio e de Minas, 
o Brasil chega a 37 casos.

Sequenciamento genético
A Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) informou que 
concluiu o sequenciamen-
to genético do vírus Mon-
keypox (MPXV), que causa 
a varíola dos macacos, cole-
tado de um paciente do Rio 
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A Fundação 
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(Fiocruz) 
informou que 
concluiu o 
sequenciamento 
genético do 
vírus Monkeypox 
(MPXV), que 
causa a varíola 
dos macacos

de Janeiro. Por meio de nota 
à imprensa, a instituição in-
formou que se trata de um ví-
rus do clado B.1 (grupo de or-
ganismos originados de um 
único ancestral comum ex-
clusivo), o que mais circula 
atualmente.

De acordo com a Fiocruz, 
sua Rede Genômica fez uma 
análise metagenômica, com 
o uso da tecnologia Illumi-
na. A amostra foi retirada de 
um paciente que foi atendido 
no Instituto Nacional de In-
fectologia Evandro Chagas, 
no Rio. 

“A técnica permite o de-
talhamento do DNA do pa-
tógeno, contribuindo para 
um melhor entendimento do 
atual surto – que já ultrapas-
sa 4,7 mil casos pelo mundo, 
segundo dados reunidos pe-
los Centros de Controle e Pre-
venção de Doenças dos Es-
tados Unidos (CDC/EUA)”, 
informa a nota.

Agentes da Força Nacio-
nal de Segurança Pública 
atuarão, por 90 dias, na Ter-
ra Indígena Alto Rio Guamá, 
no Pará, em apoio à Funda-
ção Nacional do Índio (Fu-

nai). Portaria que autoriza o 
emprego da Força Nacional 
foi publicada ontem no Diá-
rio Oficial da União. 

Os militares atuarão nas 
atividades de preservação 
da ordem pública e segu-
rança das pessoas e do patri-

mônio público. Eles cumpri-
rão o planejamento definido 
pela diretoria da Força Na-
cional e terão apoio logísti-
co da Funai.

A Terra Indígena Alto Rio 
Guamá está localizada na re-
gião dos municípios de Capi-

tão Poço, Nova Esperança da 
Piriá e Paragominas, no esta-
do do Pará. Ela é parte do ter-
ritório ancestral do povo in-
dígena da etnia Tenetehar, 
que vivia em grandes áreas 
de terras entre os estados do 
Pará e Maranhão.

Força Nacional vai apoiar a Funai no Pará
em terra indígena

Agência Brasil

Os militares atuarão nas atividades de preservação da ordem pública e segurança das pessoas e do patrimônio público

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Diretores da Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) aprovaram, 
ontem, a extensão do prazo 
de validade da resolução da 
própria agência que autoriza 
a importação e o uso de imu-
noglobulina humana sem re-
gistro no Brasil.

Publicada no fim de se-
tembro de 2021, no contexto 
de crise sanitária decorren-
te da pandemia da Covid-19 
e do consequente risco de 
falta do produto, a resolu-
ção da diretoria colegiada 
(RDC) 563 tinha validade 
inicial prevista até 31 de de-

zembro do ano passado. Em 
30 de março, os diretores da 
agência aprovaram a primei-
ra prorrogação das regras, 
estendendo a vigência da re-
solução até hoje. Com esta 
segunda prorrogação, a im-
portação excepcional e tem-
porária de imunoglobulina 
humana sem registro no Bra-
sil seguirão em vigor até o 
próximo dia 31 de julho.

Segundo a Anvisa, a am-
pliação da possibilidade de 
importação excepcional por 
mais 30 dias é uma tentativa 
de assegurar o abastecimen-
to do produto no mercado 
nacional, equacionando “dis-
torções do mercado”. A ex-
pectativa é que a produção e 

a distribuição do produto al-
cance a regularização a par-
tir do ajuste dos preços, por 
meio da disponibilização de 
produtos registrados no país.

Para os diretores da agên-
cia, os fatores que geraram 
o risco de desabastecimen-
to do produto, motivando a 
edição e as respectivas pror-
rogações da RDC 563, per-
manecem inalterados, mas 
já há perspectivas de restabe-
lecimento da oferta dos pro-
dutos registrados, motivada 
principalmente por uma re-
solução da Câmara de Regu-
lação do Mercado de Medi-
camentos (CMED), que, no 
começo deste mês, liberou 
os produtores de vários me-

dicamentos com risco de de-
sabastecimento no territó-
rio nacional da obrigatória 
observância dos critérios de 
preço. Ainda assim, a Anvi-
sa acredita que a medida não 
terá impacto imediato, sendo 
necessário ampliar a possibi-
lidade de importação excep-
cional por mais 30 dias.

Durante a reunião ex-
traordinária da diretoria co-
legiada, ontem, o relator da 
matéria, Alex Campos, des-
tacou que a importação de 
medicamentos sem registro 
não é uma situação desejá-
vel, mas um recurso do qual 
o Poder Público pode lançar 
mão para reduzir o risco de 
produtos essenciais.

Anvisa estende o prazo de importação
imunoglobulina humana

UFCG oferece 1.535 vagas em 35 cursos
sisu 2022.2

Alex Rodrigues 

Agência Brasil

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribu-
nal Federal, prorrogou até 31 
de outubro a ordem para sus-
pender despejos, remoções for-
çadas e desocupações da crise 
sanitária provocada pelo Sar-
s-Cov-2. “A pandemia da Co-
vid-19 ainda não acabou e as 
populações vulneráveis se en-
contram em situação de risco 
particular”, ponderou.

A decisão foi assinada na 
última quarta-feira e trata-se 
da terceira vez que o prazo da 
ordem concedida pelo STF é 
prorrogado. O ministro ressal-
tou que a nova data determina-
da evita qualquer superposi-
ção com o período eleitoral. A 
decisão foi remetida ao Plená-
rio Virtual do STF, para confir-
mação do colegiado.

No despacho, Barroso lem-
brou que, quando estendeu 
pela segunda vez o prazo da 
suspensão dos despejos, regis-
trou que se deveria aguardar 
a normalização da crise sani-
tária para a retomada da exe-
cução de ordens de desocupa-
ção. Nessa linha, o ministro 
ressalta que, após um perío-
do de queda nos números da 
pandemia, neste mês se verifi-
ca nova tendência de alta, sen-
do que entre os dias 19 e 25 de 
junho, o Brasil teve a semana 
epidemiológica com mais ca-
sos desde fevereiro, em todo o 
território nacional.

Além disso, o magistrado 
ressaltou o ‘aumento expres-
sivo do flagelo social’, sob o 

ponto de vista socioeconômi-
co. Segundo o ministro, ain-
da que sua ordem se justifique 
por conta da crise sanitária, ‘é 
preciso considerar que a reto-
mada das desocupações atinge 
parcela particularmente vul-
nerável da população e, por 
isso, é preciso especial caute-
la’. Fora isso Barroso ponderou 
que o país retrocedeu cerca de 
30 anos no combate à fome, re-
tornando a patamares próxi-
mos aos observados na déca-
da de 1990

“As 142.385 famílias que 
estão na iminência das deso-
cupações se encontram jus-
tamente na parcela mais po-
bre da população. Além disso, 
também é preciso levar em 
consideração que o perfil das 
ocupações mudou durante a 
pandemia. Com a perda da ca-
pacidade de custear moradia, 
tem-se notícia de famílias in-
teiras nessa situação, com mu-
lheres, crianças e idosos. Os 
números indicam haver mais 
de 97.391 (noventa e sete mil, 
trezentas e noventa e uma) 
crianças e 95.113 (noventa e 
cinco mil, cento e treze) ido-
sos (as) ameaçados (as) pelas 
desocupações neste momen-
to”, ressaltou. Nesse contex-
to, Barroso, considerou que os 
fundamentos que justificaram 
a suspensão dos despejos ‘se-
guem presentes e justificam a 
prorrogação da suspensão por 
mais um período’. Por outro 
lado, o ministro voltou a regis-
trar, como havia feito na pror-
rogação de prazo anterior, que 
a ‘suspensão não deve se es-
tender de maneira indefinida’.

STF prorroga suspensão 
de ordens de despejo

para depois das eleições

Pepita Ortega 
Agência Estado

Prazo
As inscrições 

para o SiSU 2022.2 
termimam hoje, 

no site do Sistema 
do Ministério 
da Educação

A Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
lançou, na última quarta-fei-
ra, o Edital do Processo Se-
letivo SiSU 2022.2, com as 
orientações relativas à ocu-
pação de vagas na Chama-
da Regular em seus cursos 
de graduação para ingresso 
no 2o período letivo do ano. 
Todos os procedimentos se-
rão realizados exclusivamen-
te de forma on-line.

Ao todo, são ofertadas 
1.535 vagas, sendo 760 na 
modalidade Ampla Concor-
rência e 775 reservadas para 
cotas, em 35 cursos de gra-
duação em cinco campi da 

instituição: Campina Gran-
de, Cajazeiras, Cuité, Patos e 
Pombal. Os campi de Sousa 
e Sumé só ofertam vagas no 
primeiro semestre. 

As inscrições para o 
SiSU 2022.2 termimam hoje, 
no site do Sistema do Minis-
tério da Educação (MEC). 
Pode se inscrever para vaga 
na UFCG o candidato que 
tenha participado da Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2021 e que tenha 
obtido nota acima de zero 
na prova de redação, bem 
como obtido média mínima 
de 400 pontos. O resultado 
da Chamada Regular será 

divulgado pelo SiSU no dia 
6 de julho.

 Cadastramento e matrícula
 Na terminologia oficial 

da UFCG, cadastramento e 
matrícula são procedimen-
tos diferentes. O cadastra-
mento (registro acadêmico) é 
o procedimento por meio do 
qual o candidato selecionado 
se torna aluno da UFCG. Já a 
matrícula é o procedimen-
to por meio do qual o aluno 
define as disciplinas que irá 
cursar em cada período leti-
vo. Os dois procedimentos 
são obrigatórios para garan-
tir a vaga na UFCG.
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Vinte e seis equipes estão inscritas para a competição, e o primeiro jogo será entre Escolinha do Flamengo e Grêmio

Abertura acontece na Vila Olímpica
copa paraíba sub -15

Mais uma com-
petição exe-
cutada pelo 
Governo do 

Estado volta ao cenário es-
portivo da Paraíba após dois 
anos sem realização devi-
do à pandemia. Trata-se da 
Copa Paraíba Raimundo 
Braga de Futebol sub-15, que 
terá a solenidade de abertu-
ra da fase do litoral neste 
sábado (2), às 8h, no campo 
principal da Vila Olímpica 
e contará com o desfile de 
26 equipes que compreen-
dem as cidades de João Pes-
soa, Bayeux, Pitimbu, Conde 
e santa Rita.

A Copa ocorrerá nas 14 
regiões e além do litoral, 
também será disputada em 
Itabaiana, Pombal, Guarabi-
ra, Campina Grande, Prince-
sa Isabel, Patos, sousa, Caja-
zeiras, Mamanguape, Cuité, 
Monteiro, Catolé do Rocha e 
Itaporanga. “Nesse primeiro 
momento será iniciado com 
as equipes litorâneas e daqui 
a alguns dias, a coordenação 
divulgará o calendário das 
demais regiões, visando con-
templar todo o Estado”, disse 
o professor Mineiro, coorde-
nador-geral do evento.

A fase da Grande João Pes-
soa será disputada em cinco 

chaves, onde a A será com-
posta pelas equipes do Ka-
dosh (Cristo Redentor), Pon-
te Preta (Mandacaru), Asesc 
(Geisel), Escolinha Passe Cer-
to (santa Rita) e União Fute-
bol Clube (Mangabeira). Já a 
chave B terá: a Escolinha do 
Flamengo (Bessa/Altiplano), 
Escolinha 13 de Maio, Grêmio 
Paulistano (Mangabeira), Me-
ninos de Cristo (Mangabeira) 
e Grêmio/Avaí (Geisel).

As equipes do Fluminen-
se (Cristo Redentor), Escoli-
nha Criança de Ouro (Conde), 
Unidos do Colinas do sul, For-
ça Comunitária (Engenho Ve-
lho) e Cruzeiro (Grotão), esta-

rão no grupo C. Os da chave 
D, estarão compondo: Despor-
tiva Marretinha (Vieira Diniz), 
VF4 (Muçumagro), Escolinha 
Hulk (Bayeux), Academy Es-
cola de Futebol (Muçumagro) 
e Pitimbuense. O grupo E fi-
cou com Guará (Funcionários 
II), Projeto JM (Mandacaru), 
Botafogo Futebol Clube, Es-
colinha do Cruzeiro (Man-
gabeira VIII), Grêmio Futebol 
Art (Bayeux) e Centro sporti-
vo Paraibano (CsP).

Após a solenidade de 
abertura, haverá, às 9h30, o 
primeiro jogo, que envolve-
rá as equipes da Escolinha 
do Flamengo e Grêmio Pau-

listano. Pelo regulamento, 
os campeões de cada região 
vão disputar, no mês de ou-
tubro, o campeão geral da 
Copa referente ao no de 2022. 
“Um momento muito espera-
do esse início da sub-15 por 
parte desses garotos que fi-
caram dois anos sem entrar 
em campo por essa compe-
tição. O Governo do Estado 
honrando compromisso em 
retomar o calendário espor-
tivo, movimentará toda a Pa-
raíba com esse evento que 
leva o nome de um saudoso 
e atuante desportista aqui da 
capital”, frisou Zezinho Bota-
fogo, titular da secretaria de 

Estado da Juventude, Espor-
te e lazer (sejel).

Histórico dos campeões
Em 2013, primeiro ano de 

disputa, o campeão foi a sele-
ção da cidade de Monteiro e no 
ano de 2014, o Nacional de Pa-
tos. Já em 2015, quem levantou 
a taça de campeão foi o CRA, 
de sousa e um ano depois, o 
Centro sportivo Emanuel, do 
município de Campina Gran-
de e 2017 foi a vez da Escolinha 
Hulk 12, de Bayeux. Em 2018, 
o campeão foi o Campinense 
e 2019, último ano de sua rea-
lização, o clube sousense CRA 
foi o vencedor.

A paradisíaca Praia de 
Coqueirinho, no municí-
pio de Conde, litoral Nor-
te do Estado, será palco do 
Torneio de Bodyboarding 
Ambiental. O evento, que 
acontece no próximo dia 
10 a partir das 8h, será rea-
lizado pela Associação dos 
Bodyboarders da Paraí-
ba (ABPB) e dividido em 
duas etapas com a segun-
da acontecendo no mês de 
novembro na Praia de In-
termares em Cabedelo. As 
inscrições seguem aber-
tas e podem ser feitas pelo 
www.abpb.alternativab.
com.br

Cerca de 70 surfistas da 
Paraíba e de estados vi-
zinhos, como Ceará, Per-
nambuco e Rio Grande do 
Norte, devem participar 
do evento, o primeiro a ser 
realizado após a pande-
mia. A expectativa é das 
melhores, com a participa-
ção não apenas dos atletas 
mas também do público 
que deve encher as areias 
da praia em um dos pontos 

mais bonitos da região, co-
nhecido como Cânions de 
Coqueirinho.

As disputas acontecem 
nas categorias Iniciante, 
Open, Drop-Knee, Femini-
no e Master, com destaque 
para apresentação da cate-
goria de Pessoas com Defi-
ciência. Fernando reforçou 
ainda o objetivo do torneio, 
que vai além do fomen-
to do esporte no estado. 
“A nossa entidade sempre 
se preocupou com o meio 
ambiente e entre as nossas 
ações realizamos limpeza 
na praia, a parte de educa-
ção em relação à preserva-
ção das bancadas de corais, 
os cuidados com as tarta-
rugas marinhas, entre ou-
tras ações”.

"Para esse retorno as ex-
pectativas são as melho-
res possíveis e temos certe-
za de que vai ser show de 
bodyboard dentro d’água. 
A ABPB foi criada há seis 
anos e nós já tínhamos rea-
lizado eventos nesse se-
guimento, mas devido à 
pandemia tivemos que 
parar.”, destacou Fernan-
do Oliveira, presidente da 

ABPB. Além da competi-
ção, o evento conta ainda 
com aulão de bodyboar-
ding, palestra de educação 
e conscientização ambien-
tal e mutirão de limpeza 
da praia.

Expectativa também 
para quem vai competir. 
O atleta Ricardo Pinto, que 
ficou em terceiro lugar na 
categoria Master no últi-
mo campeonato que parti-
cipou em Maceió, está an-
sioso para a disputa em 
águas paraibanas e adian-
tou o que espera do tor-
neio. “Grande participação 
de atletas experientes, com 
mais de 35 anos. A gale-
ra vem com gosto de gás 
para a disputa, tenho cer-
teza que não vai ser fácil”.

Torneio acontece na praia de Coqueirinho
bodyboarding ambiental

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba realiza, 
neste sábado (2), dentro da 
programação dos 105 anos 
da corporação, o Aquathlon 
Bombeiro Militar. A compe-
tição esportiva reúne atletas 
civis e militares na disputa 
composta pela prova de 1 km 
de natação e 5 km de corrida 
no asfalto, na orla do Cabo 
Branco, em João Pessoa.

A distribuição dos kits 
aos participantes ocorre no 
Batalhão de Busca e salva-
mento (BBs), nesta sexta-
feira (1º), das 9h às 18h, tam-
bém no Cabo Banco. No dia 

seguinte, em frente ao BBs, 
os competidores se reuni-
rão para iniciar a prova. A 
concentração ocorre às 5h, a 
largada às 5h30 e a premia-
ção às 7h30.

Os competidores podem 
acessar o Guia do Atleta e ou-
tras informações através do 
perfil do Instagram @bom-
beiromilitarpb.

O CBMPB busca oferecer 
à sociedade uma prestação 
de serviços pautada na exce-
lência e dedicação, ao passo 
em que promove e incentiva 
as boas práticas de saúde e 
atividade física.

Bombeiros vão realizar
mais uma edição amanhã

15o aquathlon

A competição terá 1 km de natação e 5 km de corrida no asfalto 

Foto: Ascom/CBMPB

“A nossa 
entidade 
sempre se 
preocupou 
com o meio 
ambiente 
e entre as 
nossas ações 
realizamos 
limpeza na 
praia, a parte 
de educação 
em relação à 
preservação 
das bancadas 
de corais, os 
cuidados com 
as tartarugas 
marinhas, 
entre outras 
ações

Fernando Oliveira

Laura Luna 

Lauraluna@epc.pb.gov.br
n 

Disputas nas 
categorias 
Iniciante, 
Open, 
Drop-Knee, 
Feminino e 
Master

A disputa 
mais 
importante 
da categoria 
sub-15 
está de 
volta com 
o objetivo 
de revelar 
novos 
valores no 
futebol
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Clube valoriza o associado com bilhetes mais baratos para tentar lotar o Amigão no jogo contra o Botafogo-SP

Diretoria faz promoção de ingressos
campinense

 Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

A expectativa para o dia da volta aos 
gramados consumia Carlos Alberto de cima 
a baixo, o dia inteiro, sem lhe deixar fazer 

nada que prestasse. O homem não comia, não 
dormia, sequer conseguia descansar nem mesmo 
balançando na rede que sua avó Benedita havia 
trazido de presente para ele lá de São Bento, no 
Alto Sertão da Paraíba. Dizia ela que a rede era 
boa para balançar os músculos e acalentar o 
juízo. Foi no primeiro mês distante da bola que ele 
ganhara o presente.

Carlos Alberto passou um ano sem poder atuar. 
Após cumprir toda a suspensão por indisciplina, 
determinada pela Justiça Desportiva, o atleta 
estava pronto para mostrar que não havia sido 
aposentado, como dizia a imprensa esportiva 
da Grande São Paulo. E se nenhum dos quatro 
grandes clubes acreditava mais em sua redenção, 
seria no Guarani de Campinas, time tradicional, 
onde ele reconstruiria sua história.

A pena foi dura, mas justa, tamanha a violência 
na entrada do meia que quase arruinou a carreira 
do atacante adversário. No primeiro mês é verdade 
que Carlos Alberto caiu em desgraça. Chorou 
muito, afundou-se no sofá da sala e por pouco não 
saiu mais de lá. Diziam que ele estava acabado, 
fosse pela mentalidade explosiva, ou pela falta de 
forma física que ali se instalava. 

No terceiro mês, ele reagiu. Havia sido 
abandonado por treinador, olheiro, preparador 
físico. Desacreditaram na sua volta por cima. Ele 
se entregou por conta própria, entrou com tudo 
na rotina de dieta e treinos. De jogador, logo virou 
marombeiro. No dia da volta, estava em forma, 
porém muito mais forte. Aproveitou para exibir 
o abdômen trincado. Na reestreia com gol, tirou 
a camisa sabendo que pagaria com um cartão 
amarelo, mas teria seu novo porte estampado em 
todos os jornais. 

Carlos Alberto voltava a ser aposta e receber 
sondagens de grandes clubes, mas em menos de 
15 dias o atleta sofreu uma grave lesão em campo. 
Uma pontada na lateral do joelho, parecia que 
lhe enfiavam uma adaga. Excruciante! Foi dor e 
choro. Ele sabia que a carreira teria que parar de 
novo. O médico do clube disse que o problema 
estava nos músculos estabilizadores. Ela gastara 
tempo demais na academia cuidando da estética, 
treinando grandes grupos musculares, e a falta 
de um preparo específico para o futebol fez com 
que ganhasse massa magra, tamanho, peso, 
porém seu corpo estava descompensado para a 
atividade profissional em campo, o que ocasionou 
uma sobrecarga nos pequenos grupos musculares, 
ligamentos e tendões.

Viria pela frente uma jornada de tratamentos 
e treinamentos específicos. O atleta, de tão 
desolado, não quis saber. Resolveu tirar um mês de 
férias e foi visitar sua avó. Calhou de ser em junho, 
justo no mês do São João. O fisioterapeuta do clube 
passou uma série de exercícios, mas ele não queria 
saber de nada, só chorar e se enfurnar de novo.

Já na Paraíba, foi na beira da fogueira que 
o banzo do jogador se abalou. Carlos Alberto 
escolhera se aquietar no sítio onde morava sua avó 
porque as lembranças que tinha de lá só remetiam 
a uma vida de quietude. Ele nunca havia pisado 
naquele chão batido de chuvinha em período de 
festa junina. 

Foi um mês inteiro de festa e quentura. 
Choro? Só o da sanfona do trio que toda noite 
se aprochegava para fazer a alegria daquele 
turista, encantado com ritmos, cores e sabores 
tão distintos, desde as comidas de milho ao suor 
da morena Isabel, que conhecera lá e dela não 
planejava separar-se nunca mais. 

Carlos Alberto não treinou como recomendou 
seu preparador físico. Não correu um quilômetro 
sequer, não levantou uma saca de cimento. Comeu 
fartamente da panela da sua avó, e para não 
dizer que não suou, dançou forró todo santo dia. O 
remexido dos quadris, os passos para lá e para cá, 
tanto de lado como de frente para trás, endureciam 
os joelhos e tornozelos do jogador de uma forma 
que ele nunca havia experimentado. 

Ao voltar para Campinas, Carlos Alberto 
estava mais magro, mais leve e mais forte. Casou-
se com Isabel, encurtou em seis meses o tempo 
de sua recuperação, estourou na carreira e em 
dois anos estava de volta à Série A do Brasileirão. 
A quem dizia que ele fora salvo pelo amor, ele 
respondia: - Amor, forró e São João!

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com

Amor de São João

Colunista colaborador

A diretoria do Campi-
nense anunciou, ontem, os 
valores e locais das vendas 
de ingressos para a partida 
contra o Botafogo-SP, válida 
pela sequência da 13ª roda-
da do Campeonato Brasilei-
ro da Série C. A ideia da di-
retoria rubro-negra é contar 
com o apoio máximo do tor-
cedor, já que precisa vencer 
para se livrar da zona do re-
baixamento.

Os ingressos para o con-
fronto contra o Botafogo-SP, 
com valores de R$ 20 Geral/
Sol (inteira) e R10 (meia); R$ 
40 Principal/Sombra (intei-
ra) e R$ 20 e R$ 10 (meia); R$ 
100 Cadeiras (inteira) e R$ 

50 (meia), podem ser adqui-
ridos na loja oficial do clube, 
localizada no Estádio Rena-
tão, em Campina Grande. 
Sócios torcedores pagam pe-
los ingressos os valores de 
R$ 15 (Geral); R$ 30 (Princi-
pal) e R$ 70 (Cadeiras).

Restando sete partidas 
para o término da primei-
ra fase do Campeonato Bra-
sileiro da Série C, o Campi-
nense vive a realidade de 
brigar pela permanência 
na terceira divisão do fute-
bol nacional, a Raposa soma 
apenas 12 pontos, ocupa a 
17ª colocação e está dentro 
da zona de rebaixamento. 

Para  o volante, Jefferson 
Lima, os próximos jogos serão 
fundamentais para o futuro 
do clube na competição. Con-

tra o Botafogo-SP, neste do-
mingo (3), às 18h, no Estádio 
Amigão, em Campina Gran-
de, o jogador de 25 anos, acre-
dita numa vitória, para ajudar 
o rubro-negro a se afastar do 
perigo do descenso.

“Nos preparamos para 
a partida contra o Botafo-
go-SP, tentando diminuir 
os erros que temos come-
tido ao longo do campeo-
nato. O treinador, Raniel-
le Ribeiro tem nos cobrado 
evolução, sabemos de nosso 
potencial, precisamos dar a 
resposta dentro de campo e 
com o apoio do torcedor ,va-
mos fazer um bom jogo para 
buscar os três pontos, no do-
mingo”, comentou. 

Antes do confronto do pró-
ximo domingo (3), com o Bota-

fogo-SP, os comandados de Ra-
nielle Ribeiro ainda realizam 
atividades até a tarde deste sá-
bado (2), com os treinos sendo 
realizados de portões fechados 
para a imprensa. 

A Série D está na reta fi-
nal, a apenas três rodadas do 
final da fase de classificação, 
e os clubes paraibanos na 
competição vivem momen-
tos totalmente diferentes. 
O Sousa é vice-líder com 20 
pontos, em 11 jogos, e tem a 
probabilidade de 98 por cen-
to de classificação para a fase 
seguinte, quando começará 
o mata-mata. Já o São Pau-
lo Crystal ocupa a sexta po-
sição com apenas 12 pontos 
conquistados. Atualmente, a 
probabilidade de classifica-
ção do time de Cruz do Es-
pírito Santo é de apenas 2,4 
por cento, porém tem um 
jogo a menos. A partida con-
tra o Icasa, que seria dispu-
tada no último final de se-

mana, foi transferida para o 
dia 6 de julho, atendendo a 
uma recomendação do Mi-
nistério Público. 

Na rodada do próximo 
final de semana, as duas 
equipes da Paraíba se en-
frentam, domingo, às 16h, 
no Marizão, em Sousa. Se 
o Dinossauro vencer, de-
pendendo de outros resul-
tados, já poderá garantir a 
sua classificação. Já para 
o time de Cruz do Espíri-
to Santo, uma derrota vai 
praticamente eliminar as 
chances de classificação, 
mesmo com um jogo a 
mais para disputar do que 
os concorrentes à última 
vaga do G4.

Para conseguir a faça-
nha de terminar a fase de 
classificação entre os qua-
tro primeiros colocados, 
a diretoria do São Paulo 
Crystal decidiu trocar de 
técnico. O clube demitiu 
Ederson Araújo e contratou 

Celinho Silva, de apenas 39 
anos, com licença tipo A da 
CBF e com passagens pelo 
Rio Claro, Itaberaí e Santa-
cruzense.

 Além do Sousa, o trico-
lor vai encarar ainda o Icasa, 
Globo e Afogados. Já o Di-
nossauro, além do São Paulo 
Crystal, vai encarar o Retrô e 
o América de Natal.

No grupo três, onde es-
tão os clubes paraibanos, o 
líder absoluto é o Retrô, já 
classificado por antecipa-
ção, com 24 pontos. Mes-
mo que perca os três jogos 
que restam, já está garan-
tido na próxima fase da 
competição, já que quatro 
clubes se classificam por 
chave e o clube pernam-
bucano não pode mais ser 
ultrapassado por qualquer 
equipe fora do G4.

Sousa e São Paulo vivem situações 
diferentes no Brasileiro da Série D

reta final

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Sete
Esse é o número de jogos 
que o Campinense tem 

para encerrar a primeira 
fase do Brasileiro da 

Série C e tentar escapar 
do rebaixamento

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Os jogadores do Campinense encerram, hoje, os preparativos para o jogo decisivo de domingo contra o Botafogo-SP, no Amigão

20 pontos
É o que o Sousa tem na 

segunda posição do 
Grupo 3 e com amplas 

possibilidades de 
classificação. Já o São 

Paulo só tem 12 e corre 
o risco de não chegar à 

segunda fase
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Ele cita até Lewis Hamilton para construir sua argumentação pelo fato de ter poupado atletas contra o Avaí

Técnico desabafa contra torcedores
abel ferreira

Ricardo Magatti 

Agência Estado

Abel Ferreira fez um cur-
to, mas enfático desabafo di-
recionado aos torcedores que 
têm criticado o Palmeiras, so-
bretudo após o empate com o 
Avaí no Brasileirão, competi-
ção que o time lidera com 29 
pontos. Em um discurso de 
pouco mais de três minutos, 
o treinador defendeu seus jo-
gadores, esbravejou contra os 
torcedores mais “cornetas” e 
deu a sua definição do que é 
ser palmeirense. Ele citou até 
mesmo Lewis Hamilton para 
construir sua argumentação.

Abel não gostou dos que 
criticaram o desempenho do 
time no empate por 2 a 2 em 
Florianópolis no último do-
mingo. Na ocasião, o centroa-
vante Rafael Navarro foi um 
dos mais questionados. Até 
o próprio treinador, unani-
midade entre os torcedores, 
recebeu críticas por ter pre-
servado atletas no jogo do 
Brasileirão. Mas ele estava 
pensando na Libertadores e a 
estratégia se mostrou acerta-
da, uma vez que o Palmeiras 
atropelou o Cerro Porteño no 
Paraguai e deu grande passo 
rumo às quartas da competi-
ção em que busca o tetra. Ga-
nhou por 3 a 0.

“Quero dizer que esse jogo 
começou a ser ganho na par-
tida contra o Avaí, porque o 
treinador do Palmeiras acre-
dita em todos os jogadores. O 
treinador do Palmeiras pede a 
todos os torcedores e agrade-
ce os que apoiam nossos joga-
dores em todos os momentos”, 
iniciou o técnico. “O que peço 
é para acreditarem nos jogado-
res mesmo quando o treinador 
faz asneiras ou eles jogam mal. 

Curtas
Santos mais reforçado 
para enfrentar Flamengo

Depois de jogar cheio de desfalques durante 
o empate por 1 a 1 com o Deportivo Táchira, na 
Venezuela, pela rodada de ida das oitavas de final 
da Copa Sul-Americana, o Santos deve ter mais 
opções para o jogo contra o Flamengo, amanhã. 
De acordo com o técnico Fabián Bustos, a tendên-
cia é que boa parte dos jogadores que ficaram no 
litoral paulista esteja à disposição para enfrentar 
o time rubro-negro na Vila Belmiro. “Três joga-
dores não viajaram porque estavam suspensos e 
voltarão a ficar à disposição para o Campeonato 
Brasileiro Dois ou três estão em plena recuperação 
física, saindo de lesões. Devemos contar com sete 
ou oito que ficaram em Santos. Acredito que, sim, 
vamos ter os jogadores recuperados”, respondeu 
o argentino em coletiva depois da partida pelo 
torneio continental. O trio suspenso é formado por 
John, Léo Baptistão e Lucas Barbosa. Bauermann e 
Ricardo Goulart também podem retornar.

Marcos relembra conversa
com Kahn após o penta

Na véspera do aniversário de 20 anos da con-
quista do pentacampeonato mundial de futebol 
pela seleção brasileira - completados ontem -, o 
ex-goleiro Marcos usou as redes sociais para re-
lembrar um momento curioso daquela final diante 
da Alemanha, no estádio de Yokohama, no Japão. 
O ídolo do Palmeiras publicou uma foto em que 
ele aparece, em meio à comemoração pelo título, 
falando com o goleiro alemão Oliver Kahn. Com 
seu humor ímpar, Marcos disse não saber o que 
falou na conversa: "eu não tenho a mínima noção 
do que falei para o Kahn. Não falo inglês nem ale-
mão", escreveu o ex-goleiro. Marcos foi nome deci-
sivo na campanha que consagrou o quinto título do 
Brasil em Copas do Mundo. Com diversas defesas 
espetaculares ao longo do torneio, como contra a 
Bélgica e a Turquia. Mas foi na final do Mundial 
que o arqueiro brilhou ainda mais, salvando a se-
leção brasileira de ver os alemães comemorarem.

Ana Marcela ganha outra
medalha de ouro nos 25 km

Ana Marcela Cunha não passou um dia sem 
subir ao pódio no Mundial de esportes Aquáticos 
de Budapeste. A medalha de ontem foi de ouro, a 
quinta da nadadora baiana nos 25 km de águas 
abertas em disputas de mundiais e a terceira dela 
na atual edição do evento. Antes, já havia venci-
do outro ouro, nos 5 km, e um bronze, nos 10 km. 
Única pentacampeã dos 25 km, a brasileira de 30 
anos atingiu o total de 15 medalhas em mundiais 
e se igualou à holandesa edith van Dijk como a 
maior medalhista das provas femininas de águas 
abertas. Van Dijk tem seis medalhas conquista-
das em ocasiões nas quais o mundial da modali-
dade foi disputado separadamente e nove em dis-
putas dentro do Mundial de esportes Aquáticos, o 
que não muda o fato de ela ser considera oficial-
mente 15 vezes medalhista mundial. Levando em 
consideração apenas participações no evento, 
Ana já tinha mais medalhas que a holandesa.

ex-chefão da F-1 minimiza
a fala racista de Piquet

O termo racista usado por Nelson Piquet para 
se referir a Lewis Hamilton continua repercutin-
do no universo do automobilismo. Ontem, Bernie 
ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1, minimizou o 
fato do tricampeão brasileiro ter chamado o piloto 
britânico de “neguinho”, alegando que a fala não 
lhe parece tão terrível a ser dita no Brasil.“Não é 
apropriado para nós, mas provavelmente não é 
algo terrível que acontece se você disser isso no 
Brasil. As pessoas dizem coisas, e falam sobre as 
outras se estão um pouco acima do peso, ou um 
pouco abaixo do tamanho como eu. Tenho certeza 
de que as pessoas fizeram comentários sobre isso. 
Se eu tivesse ouvido, seria capaz de lidar com isso 
sozinho sem muitos problemas”, disse ecclestone 
ao programa “Good Morning Britain”. ecclestone, 
de 91 anos, ainda polemizou ao comentar a guerra 
entre Rússia e Ucrânia. Amigo próximo de Putin, 
criticou Zelenski por não ter evitado a guerra.

Ricardo Magatti 

Agência Estado

Isso é um verdadeiro torcedor, 
isso é ser palmeirense. Quem 
critica não lhe corre nas veias 
o que é ser palmeirense”, adi-
cionou o português.

Fã de automobilismo, Abel 
mencionou Lawis Hamilton 
em seu discurso. “Aos que 
acreditam somente quando 
ganhamos, aos que só nos cri-
ticam, como diz o Hamilton: 
‘é preciso mudar a mentalida-
de’ Os que já estão com isso na 
veia nos apoiam sempre”, dis-
se. O piloto britânico da Mer-
cedes fez essa afirmação como 
resposta ao comentário racista 

de Nelson Piquet, que o cha-
mou de “neguinho”.

Abel voltou a dizer que 
seus atletas nem sempre vão 
ganhar, mas fazem o melhor 
que podem, por isso têm de 
receber apoio da torcida, não 
questionamentos. “Os jogado-
res são gente séria, gente de 
caráter e que entregam tudo 
o que têm em cada momen-
to. Esses jogadores merecem 
que acreditem em todos”, jus-
tificou. “Agradeço o apoio, as 
críticas, mas precisamos estar 
todos juntos em todos os mo-
mentos”, pediu. “Quem não 

faz asneiras? Quem é perfei-
to no trabalho? Não conheço 
ninguém perfeito. Dou a mi-
nha palavra de honra que to-
dos trabalham e dão o máxi-
mo”, disse o técnico.

Com os 3 a 0 no Paraguai, o 
time jogará tranquilo daqui a 
uma semana na volta da Liber-
tadores, no Allianz Parque. Por 
isso, é provável que Abel escale 
força máxima no sábado, dian-
te do Athletico-PR, pela 15ª ro-
dada do Brasileirão. Será uma 
oportunidade para a equipe 
aumentar sua vantagem na 
ponta contra o time de Felipão.
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Técnico poupou jogadores no empate com o Avaí pensando exatamente no Cerro Porteño

Embora ainda seja critica-
dos por alguns, Rony melho-
ra seus números e continua 
sendo um dos principais jo-
gadores do Palmeiras. Com 
os dois gols que marcou na 
vitória sobre o Cerro Porteño 
nesta quarta-feira, o cami-
sa 10 voltou a ser o artilhei-
ro do clube na história da Li-
bertadores. Com 16 gols, ele 
se igualou a duas lendas do 
futebol mundial: Pelé e Zico.

Rony fez o primeiro e se-
gundo gols do Palmeiras no 

triunfo no Paraguai. Ao ir às 
redes duas vezes, ele soma, 
agora, 16 gols e retomou a ar-
tilharia histórica da equipe 
no torneio continental. An-
tes, estava empatado com Ra-
phael Veiga. Pelé, pelo Santos, 
e Zico, pelo Flamengo, fize-
ram a mesma quantidade nos 
anos 60 e 80, respectivamente.

“Rony tem caráter. Técni-
cas conseguimos aprimorar 
no treino”, afirmou Abel Fer-
reira sobre o atacante, antes 
de dizer, mais uma vez, que 
é intransigente quanto a crí-
ticas aos seus atletas.

“Ninguém é perfeito, ne-

nhum jogador é. Portanto, 
fico muito feliz pelo recorde 
dele. E faço como ele, agrade-
cendo a todos os companhei-
ros. Rony superou números 
de Pelé e Zico porque é um 
trabalhador, de um grupo, 
uma equipe, que joga jun-
to”, sentenciou o português.

O maior goleador brasi-
leiro na Libertadores é Lui-
zão, com 29 gols. Gabigol, 
com 26, e Fred e Palhinha, 
com 25, figuram no pódio. 
Na artilharia geral, o líder é 
o equatoriano Alberto Spen-
cer, autor de 54 gols, a maior 
parte deles com a camisa do 

Peñarol, do qual era ídolo. 
Os uruguaios Fernando Mo-
rena e Pedro Rocha, ambos 
com 37, aparecem na sequên-
cia. Fecha o top 3 o argentino 
Daniel Onega (31).

Recordes
O triunfo tranquilo em 

Assunção fez do Palmeiras 
um time ainda mais copeiro 
na Libertadores. O atual cam-
peão chegou à marca de oito 
vitórias seguidas, aumentou 
para 15 partidas a invencibi-
lidade e para 19 jogos a série 
invicta como visitante no tor-
neio no qual busca o tetra.

Rony iguala Pelé e Zico na Libertadores

Rony marcou dois gols contra o Cerro Porteño e passa a ser o maior artilheiro do Palmeiras na Copa Libertadores
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Confesso, sempre gostei de visitar 
cemitérios. Me justifico: sou um fiel 
leitor de Poe e Augusto dos Anjos. 

Hein, Hildeberto Barbosa, será que isso não 
explica a minha costela de prata macabra?

Leitor, não lhe falarei das minhas 
inúmeras idas ao Cemitério Senhor da Boa 
Sentença (Varadouro) quando era jovem, 
onde comi os jambos mais saborosos de toda 
a minha vida. Ah, aqueles jambeiros do Boa 
Sentença!!!

Hoje, vou lhe falar de outros cemitérios, de 
outras terras, onde andei por muitos e muitos 
anos, na conturbada Europa do século 20.

Em Berlim (Alemanha), aos domingos, 
religiosamente, visitava o Cemitério do 
Dahlem, fica ao lado da Igreja de St.’Annen, 
igreja de estilo gótico, do século 14. É 
um cemitério de classe média, bastante 
higiênico – túmulos belos, bem conservados. 
Viúvas, viúvos e cuidadores sempre alertas: 
limpando, limpando, limpando as lápides.

Pouco tempo antes da queda do Muro de 
Berlim (1989), me mudei com toda a minha 
família para a cidade de Hamburgo.

Assim que cheguei lá, um mês depois, 
fui visitar o cemitério dos judeus. Cemitério 
histórico, ouviu professor Edvaldo Lira? Já 
tinha visitado o antigo cemitério judeu (Alter 
Jüdischer Friedhof) de Berlim, então?...

Vale a pena lembrar que em 1654, logo 
após a rendição das tropas da Companhia 
das Índias Ocidentais (WIC), muitos judeus 
portugueses (safardins) que estavam no 
Brasil holandês voltaram aos Países Baixos e 
alguns foram para Hamburgo.

No cemitério dos judeus vi várias lápides 
escritas em português. Muitos e muitos 
Abraão da Silva jazem naquele cemitério. 
Nem os nazistas ousaram violar o campo 
santo dos safardins. Hoje, é um lugar de 
memória.

Em Paris, fui duas ou três vezes ao Père 
– Lachaise. Visitei os túmulos de Balzac, 
Flaubert e Heine – é, com certeza, um 
cemitério tristemente belo.

No ensolarado Ticino (Suíça italiana), 
num daqueles dias de verão escaldante, fui 
a Sant Abbondio. Do alto da Collina d’Oro 
já avistava os ciprestes chorões que montam 
guarda àquela morada da paz. Assim, visitei 
o túmulo de Hermann Hesse, escritor que 
me ajudou a atravessar os dias inquietos da 
adolescência.

Leitor, você permite um epílogo nesta 
crônica? Sim? Pois é, sou materialista, mas 
penso muito na morte, na minha morte. 
Afinal, tenho 81 anos. Por isso já escolhi o 
meu epitáfio. Tirei-o de um texto do saudoso 
e querido antropólogo Darcy Ribeiro. Ei-
lo (não gostei desse “ei-lo”, mas vá lá...): 
“Vivi sempre pregando e lutando, como um 
cruzado, pelas causas que me comovem 
(...) Na verdade, somei mais fracassos que 
vitórias em minhas lutas, mas isso não 
importa. Horrível seria ter ficado ao lado dos 
que nos venceram nessas batalhas”.

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Cemitérios 
europeus

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

(Valéria de Almeida)

Obituário
Flávio Leonardo Silva
28/6/2022 – Aos 39 anos, em 
Alhandra (PB), assassinado. Foi 
perseguido e morto com mais de 
dez tiros no quintal de uma casa no 
bairro Caixa D’Água. Ele era ex-
presidiário.

Foto: Reprodução

Aforismo
“Dia de velório é, portanto, 

dia de vida. Dia da vida. Pelo 
menos, para mim e para meu 
jeito heterodoxo de apalpar 
as coisas do mundo. Não 
que o sofrimento sincero 

de alguns não me comova, 
porém, insisto, no âmago 

da comoção mais profunda, 
é ainda a veia da vida que 

pulsa com vigor e vitalidade.”

Hildeberto 
Barbosa Filho
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Aluízio Ferreira da Silva
28/6/2022 – Aos 69 anos, no Sítio 
Salgadinho, zona rural de Campina 
Grande (PB), assassinado. Seu 
corpo foi encontrado no dia 29, no 
interior da residência onde morava, 
com perfurações provocadas por 
arma branca.

Foto: Reprodução

Heloísa Jahn
27/6/2022 – Aos 74 anos, em São 
Paulo (SP), de causa não divulgada. 
Gaúcha, considerada uma das mais 
destacadas editoras da literatura 
brasileira. Teve papel relevante 
na formação de diversos editores 
que estão no mercado atualmente. Trabalhou 
quase 40 anos em editoras como Brasiliense, 
Companhia das Letras e Cosac Naify. Após se 
aposentar, passou a se dedicar à tradução, área 
em que também tinha grande prestígio, tendo 
traduzido obras de Jorge Luis Borges, Mario Vargas 

Foto: Facebook

Mauro Zacher
26/6/2022 – Aos 46 anos, na Praia do 
Futuro, em Fortaleza (CE). Vereador 
de Porto Alegre (RS) pelo PDT morreu 
de um mal súbito quando participava 
de uma prova de natação. Estava 
em seu quinto mandato.

Foto: Rádio Pampa

Weliton Carvalho da Silva
26/6/2022 – Aos 32 anos, em Juara 
(MT). Piloto de motocross morreu 
durante um acidente na 4ª Etapa do 
Campeonato Estadual de Motocross.

Foto: Facebook
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Tragédias ambientais im-
pactam de forma mais dura ne-
gros e indígenas. A constatação 
foi compartilhada por parti-
cipantes de audiência pública 
realizada no Senado, em Brasí-
lia, sobre os impactos das mu-
danças climáticas em territórios 
negros e indígenas no Brasil e o 
racismo ambiental realizada na 
última segunda-feira (27).

O termo racismo ambiental 
é utilizado para se referir à for-
ma desproporcional que a de-
gradação ambiental recai sobre 
etnias vulnerabilizadas. Duran-
te a reunião promovida pelas 
comissões de Direitos Huma-
nos (CDH) e de Meio Ambiente 
(CMA), pesquisadores e repre-
sentantes de comunidades qui-
lombolas criticaram o descaso 
do poder público com os im-
pactos das mudanças climáticas 
nas periferias e em territórios 
indígenas e quilombolas. Tam-
bém apontaram um desmonte 
do governo na área ambiental.

Segundo Thaís Santos, co-
fundadora da Comunidade Cul-
tural Quilombaque e que faz 
parte da equipe ambiental do 
Instituto de Referência Negra 

Peregum, quilombolas, indíge-
nas e populações que vivem nas 
periferias são os mais afetados 
pelo desmatamento, queima-
das e outras ações provocadas 
pelo homem.

“As mortes são recorrentes, 
as mortes são naturalizadas. 
Famílias inteiras da beirada do 
morro para debaixo da terra. 
Incontáveis são as expectati-
vas soterradas, afogadas. Quan-
tos deslizamentos? Quantas en-
chentes? Quantas e até quando, 
para que o estado assuma a sua 
responsabilidade legal e tome 
providências e ações efetivas 
nesses territórios?”, apontou.

Denildo Rodrigues de Mo-
raes, da Coordenação Nacional 
de Articulação de Quilombos 
(Conaq), afirmou que a situação 
de negros e indígenas piorou no 
atual governo com o desmonte 
do Ibama, da Funai e do Incra. 
“Nossos territórios são locais 
estratégicos onde ainda existe 
água, mata e minérios. Temos 
pagado muito caro por sermos 
os guardiões da floresta, inclu-
sive com sangue e a vida”, dis-
se Denildo.

Para Dulce Pereira, ambien-
talista, pesquisadora e integran-
te do Movimento Negro Uni-

ficado, os governos federal e 
dos estados, as prefeituras e os 
poderes legislativos de todos 
os níveis não têm demonstra-
do preocupação suficiente com 
o racismo ambiental. A razão 
principal, de acordo com Dul-
ce, é que a composição dos espa-
ços de poder é majoritariamente 
formada por homens brancos.

“É preciso fazer uma revi-
ravolta, mas não adianta eleger 
negros, mulheres, indígenas e 
quilombolas que não tenham 
compromisso com essa trans-
formação. A eleição de ban-
cadas em todos os níveis que 
seja responsável pelo comba-
te ao racismo é fundamental”, 
acrescentou.

Diosmar Filho, da Associa-
ção de Pesquisa Iyaleta, e Ber-
nadete Lopes, coordenadora de 
Gestão Fundiária do Complexo 
Industrial Portuário (Suape), 
também depositaram esperan-
ças em uma mudança no per-
fil do Congresso e de outras 
casas legislativas nas eleições 
de outubro. Diosmar enxerga 
esse movimento como neces-
sário para colocar em evidência 
a pauta do racismo ambiental. 
“As leis não estão sendo cum-
pridas. A gente precisa fazer le-

gislação para a maioria da po-
pulação”, disse Diosmar.

A iniciativa do debate foi do 
senador Humberto Costa (PT
-PE), que preside a CDH, e do 
senador Jaques Wagner (PT-BA), 
que comanda a CMA.  A pedido 
do senador Paulo Paim (PT-RS), 
que comandou a reunião, parti-
cipantes ficaram em silêncio por 
um minuto em homenagem a 
todos ativistas ambientais.

“Faremos um minuto de 
silêncio para todas as vítimas, 
para as lideranças ambientais 
que defendem os seus territó-
rios e o ecossistema, nas pes-
soas de dois guerreiros que 
tiveram suas vidas ceifadas re-
centemente, o jornalista inglês 
Dom Phillips e o indigenista 
brasileiro Bruno Araújo Perei-
ra. O estado brasileiro preci-
sa agir e proteger o nosso am-
biente. Não nos podemos calar. 
Os povos originários são os que 
mais sofrem com o descaso do 
estado”, disse Paim.

Jaques Wagner assinalou 
que as comissões cumpriram 
a missão de dar espaço para 
debater o racismo ambiental e 
afirmou que os colegiados vão 
seguir trabalhando em prol do 
meio ambiente.

Pesquisadores e representantes de comunidades criticam descaso do poder público e apontam racismo ambiental

Negros e indígenas: os mais afetados 
CATÁSTROFES AMBIENTAIS E MORTES

Agência Senado

Llosa, Ricardo Piglia e Julio Cortázar. Também era 
tradutora da língua inglesa. Carioca, viveu em 
Montenegro, interior do Rio Grande do Sul, depois 
Porto Alegre e São Paulo.

Célio de Oliveira Borja
28/6/2022 – Aos 93 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ). Ex-ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
e ex-presidente da Câmara 
dos Deputados. Também foi 
ministro da Justiça no governo 
de Fernando Collor e uma das lideranças da 
Aliança Renovadora Nacional (Arena) e do Partido 
Democrático Social (PDS).

Foto: Estadão Conteúdo

Pablo Allon Oliveira da Silva 
(Koala Loko)
28/6/2022 – Vítima de um ataque 
cardíaco. Rapper potiguar, que 
ajudou a criar o Time de Patrão, em 
2013, formado por ele, Breno Slick 
(MC), Mano Edu (MC), S Black (vocal) 
e Dj Nego (DJ), sendo remanescente dos grupos 2 
Drão, Família Alcateia e Quadrilha da Rima.

Foto: Divulgação

Jadson Estevão (Jadson Neiff)
29-06-2022 – Aos 22 anos, em Recife 
(PE), em acidente de motocicleta na 
BR-232, em Vitória de Santo Antão, 
na Zona da Mata de Pernambuco. 
Dançarino de brega-funk. Fazia 
parte do grupo Os Neiffs, de jovens 
de comunidades da capital pernambucana que 
cantam e dançam brega-funk na periferia.

Foto: Instagram



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 00001/2022

Torna sem efeito as publicações do aviso de licitação em epígrafe, realizadas no Jornal A União, 
página 25 e no Diário Oficial do Estado – DOE, página 30, edição de 22/06/2022.

Alcantil - PB, 29 de Junho de 2022
Cícero José Fernandes do Carmo

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022
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: Contratação para execução de serviços 
de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino e universitários, atendendo demandas 
da Secretaria de Educação do Município de Alcantil–PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 14 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 14 de Julho 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, 29 de Junho de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 14 de Julho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aqusição parcelada de Material 
de Higiene Pessoal, destinado a Secretaria de Educação 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 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no en-
dereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 30 de Junho de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Julho de 2022, licitação modali-
dade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE UMA CRECHE TIPO B NO MUNICÍPIO DE ARARA–PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. 
E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Arara - PB, 30 de Junho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Aquisições Parcelada 
de Medicamentos de A a Z da linha farma referência, através da oferta de maior porcentagem 
de desconto sobre a tabela da ABCFarma referência, última edição e atualizada, com pronta 
entrega, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde deste Município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de Julho 
de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 13 de Julho 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 refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 30 de Junho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
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 
IN00006/2022, que objetiva: Realização de show artístico (SAMYA MAIA), em via pública, no 32º 
São Pedro de Assunção–PB, no dia 10 de julho de 2022; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA (MAIS SHOWS) portadora do CNPJ 
nº 26.551.493/0001-41 - R$ 30.000,00 (trinta  mil reais).

Assunção - PB, 30 de junho de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de Computadores e Notebooks para Educação. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 
de Julho 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) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Assunção - PB, 30 de Junho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00019/2022
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 DV00019/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa do ramo para fornecimento e instalação de baias em MDF 
estilo LAN HOUSE, para serem colocados no Laboratório de Infomática da E M E F M Jaime 
Ferreira Tavares; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EMILLY 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 23.720,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo para fornecimento e instalação de baias em MDF 
estilo LAN HOUSE, para serem colocados no Laboratório de Infomática da E M E F M Jaime 
Ferreira Tavares. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00019/2022. DOTAÇÃO: 
02.060–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02060.12.361.0400.2119 – MANUTENCAO DAS ATIV.DO 
ENSINO FUNDAMENTAL–FEB 30% 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-
NENTE 540 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Assunção e: CT Nº 00892/2022 - 27.06.22 - EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA - R$ 23.720,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para execução de projetos complemen-
tares para construção de Creche Municipal no Municipio de Assunção. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00015/2022. DOTAÇÃO: 02.060–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 
02060.12.122.0400.2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA; 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA; FONTE 500 – Recursos não Vinculados 
de Impostos. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00083/2022 - 07.06.22 - R & S ENGENHARIA E CON-
SULTORIA EIRELI - R$ 22.000,00.

SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Julho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
04 (quatro) motocicletas 0km, destinadas atender as necessidades do SAAE – SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO – Baia da Traição/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 06/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99385–3266. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Baia da Traição - PB, 30 de Junho de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE RIGISTRO DE PREÇO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES, MASSAS, 
EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E LATICINIOS DE FORMA PARCELADA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00011/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 02501/2021 - J 
Ivanildo Comercio de Panificacao - CNPJ: 20.071.840/0001-52 - 1º Aditivo - prorroga o prazo até o 
final do exercício financeiro de 2022. ASSINATURA: 31.05.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
PRORROGAÇÃO PRAZO

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e IZAEL SILVA DOS SANTOS CPF N° 
055.091.794-22. Ref. PP 00033/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA ATENDER 
A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PB. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 
00100/2021, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 6 (seis) meses, 
passando sua vigência perdurar de 30.06.2022 até 30.12.2022, sob a dotação orçamentária: 02.01 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETA-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  43.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  44.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE  500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
211.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 212.3.3.90.39.01 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE  
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. Assinaturas da prorrogação contratual em: 30/06/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00023/2022
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 DV00023/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (ANGELIM OU MASSARANDUBA) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES NO REPARO DO TELHADO DO PRÉDIO DO CEO/SAMU DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TEIXEIRA 
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 11.914,00.

Belém - PB, 30 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELÉM/PB e CLAUDEMIRO SANTOS DA SILVA - CPF N° 069.549.654-99. Ref. PP 
00033/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM-PB. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00095/2021, correspondente a PRORRO-
GAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 6 (seis) meses, passando sua vigência perdurar de 30.06.2022 até 
30.12.2022, sob a dotação orçamentária: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCU-
LADOS DE IMPOSTOS  43.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  
44.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  07.01 SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE  500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 211.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FÍSICA 212.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  01.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE  10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DA SAÚDE  500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. Assinaturas da prorrogação contratual em: 30/06/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e MARCIO RODRIGO GOUVEIA SILVA E SANTOS CPF 
N° 013.385.944-43. Ref. PP 00033/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA ATENDER 
A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PB. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 
00106/2021, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 6 (seis) meses, 
passando sua vigência perdurar de 30.06.2022 até 30.12.2022, sob a dotação orçamentária: 02.01 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETA-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  43.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  44.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE  500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
211.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 212.3.3.90.39.01 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE  
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. Assinaturas da prorrogação contratual em: 30/06/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA CPF nº 
001.810.624-29. Ref. PP 00033/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA ATENDER 
A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PB. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 
00107/2021, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 6 (seis) meses, 
passando sua vigência perdurar de 30.06.2022 até 30.12.2022, sob a dotação orçamentária: 02.01 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETA-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  43.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  44.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE  500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
211.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 212.3.3.90.39.01 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE  
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. Assinaturas da prorrogação contratual em: 30/06/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS EM ESPECIALIDADES JUNTO A REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DE SAÚDE PARA 
CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍ-
PIO DE BELÉM/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2022. DOTAÇÃO: 01.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA 
POLICLINICA MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 483.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 489.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FISICA 490.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00142/2022 - 06.06.22 
até 06.06.23 - SORRISO - SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA E SAÚDE LTDA - R$ 97.200,00; CT Nº 
00141/2022 - 27.06.22 até 27.06.23 - POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA - R$ 238.380,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

ITEM REMANESCENTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS EM ESPECIALIDADES JUNTO A REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DE SAÚDE PARA 
CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍ-
PIO DE BELÉM/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2022. DOTAÇÃO: 01.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA 
POLICLINICA MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 483.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 489.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FISICA 490.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA JURIDICA. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00157/2022 
- 30.06.22 até 30.06.23 - MAIS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS - R SEVERINO ISMAEL, 175- CEN-
TRO - BELÉM - PB, CNPJ nº 27.380.620/0001-50 - R$ 55.200,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e ELMAR – PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI CNPJ Nº 
09.164.369/0001-04. Ref. PP 00031/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO 
DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO, TAIS QUAIS: LOCAÇÃO 
DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, LOCAÇÃO DE 
SISTEMA DE TESOURARIA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, 
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. Extrato do 
2º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00092/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente 
a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 6 (seis) meses, passando sua vigência perdurar de 
28.06.2022 até 28.12.2022 sob a dotação orçamentária: 01.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  45.3.3.90.40.01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) 03.01 SECRETARIA DA FINANÇAS  
04.123.0021.2007 MANTER AS ATIVIDADES DDA SECRETARIA DE FINANÇAS 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  56.3.3.90.40.01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA). Assinaturas da prorrogação contratual em: 28/06/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 
CNPJ nº 38.503.987/0001-30. Ref. PE 00004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA 
PARA O MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO DO CONVÊNIO N° 890669/2019. Extrato do 7º. TERMO 
ADITIVO ao Contrato n.º 00193/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente a PROR-
ROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (dias), passando sua vigência perdurar 15.06.2022 até 
14.07.2022 sob a dotação orçamentária: 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
20.606.0078.1020 ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 246.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 
247.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 248.4.4.90.52.01 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da prorrogação contratual em: 15/06/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - CNPJ nº 27.636.436/0001-28. Ref. PE 00004/2021. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO 
DO CONVÊNIO N° 890669/2019. Extrato do 7º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00192/2021, com 
a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 
30 (dias), passando sua vigência perdurar 15.06.2022 até 14.07.2022 sob a dotação orçamentária 
08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0078.1020 ADQUIRIR MÁ-
QUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
246.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 247.4.4.90.52.01 EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 248.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. Assinaturas da prorrogação contratual em: 15/06/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00069/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais de construção em gerais 
destinados a atender as unidades de Ensino. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de 
Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 13 de Julho de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-
-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 30 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00070/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de equipamentos, materiais e 
ferramentas de trabalho para atender as necessidades da Defesa Civil. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 14 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 14 de Julho de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 30 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00071/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Gêneros Alimentício – Café e Açucar, 
visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município, exceto as Secretarias de 
Educação, Saúde e Assistência Social (SEMAS). Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
15 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 15 de Julho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 30 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00072/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sis-
tema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa para 
aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis (Batata inglêsa, Laranja e Bandeja de Ovo Branca) 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Abertura da sessão pública: 
11:00 horas do dia 15 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 11:15 horas do dia 15 de Julho de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 30 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00073/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de uma 
máquina retroescavadeira, visando atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da 
Prefeitura Municipal de Cabedelo. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de Julho 
de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 18 de Julho de 2022. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 30 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DO EDITAL

CHAMADA PUBLICA Nº 002/2022
O Senhor prefeito constitucional, do município de Caldas Brandão – PB, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, torna público, a chamada pública N.º 002/2022, 
através da comissão permanente de licitação, Para credenciamento de fornecedores de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar Rural para alimentação escolar, com dispensa de licitação, 
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, Informa ainda 
que a abertura das propostas acontecerá no dia 27 de Julho de 2022 as 10:00 horas, na sala de 
licitações, Cajá - Caldas Brandão – PB, CEP: 58.350-000.

CALDAS BRANDÃO/PB, 30 de Julho de 2022
FABIO ROLIM PEIXOTO 
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00003/2022
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº 00003/2022 – cujo 

Objeto é: “CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A INTEGRA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNCIO 
129/2022”. Decisão: PROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa CONCRETISA CONS-
TRUTORA EIRELI - CNPJ: 09.913.177/0001-53, reformando a decisão anteriormente prolatada, 
passando a mesma a condição de HABILITADA no certame. As razões de julgamento se encontram 
disponibilizadas no Setor de Licitações da Prefeitura de Caraúbas/PB, à Rua Expedicionário Luiz 
Tenório Leão, 791, Centro - Caraúbas – PB, no horário de expediente. Referência legal: Lei nº 
8.666/93. Data do Julgamento do Recurso: 27/06/2022. Vistas do processo poderão ser obtidas 
perante a Comissão Permanente de Licitação. Desta forma, fica marcada a sessão pública para 
abertura das propostas preços para o dia 05/07/2022, às 09h30min, Setor de Licitações da 
Prefeitura de Caraúbas/PB.

Caraúbas – PB, 30 de junho de 2022.
SONILDO HÓSTIO DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA DE CARAÚBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATO: 10601/2021/CPL / OBJETO: 1ª PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 

CONTRATO ORIGINAL LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO PARA A 
ATENÇÃO PRIMÁRIA / CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS - PB 
/ CONTRATADO: SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 20.750.009/0001-27 
/ PERÍODO: 23/06/2022 A 23/06/2023 / VALOR DO ADITIVO: R$ 30.460,00 (TRINTA MIL E 
QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) / RECURSO: TESOURO MUNICIPAL - RUBRICA: 
3.3.90.39. / DATA DA ASSINATURA: 22/06/2022 / AMPARO LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21.06.93. 
ART. 57, INCISO IV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00012/2022, para o dia 14 de Julho de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 14 de Julho de 2022 às 10:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, na Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - 
Centro - Conde - PB. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Conde - PB, 22 de Junho de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: MEDICAMEN-
TOS DE CONTROLE ESPECIAL. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 14 de Julho 
de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 14 de Julho 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 Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: 
www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 21 de Junho de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO

DE VALOR AO CONTRATO Nº 405/2021
Pregão Presencial Nº 025/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB.Contratada: DB 

CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ Nº 42.312.300/0001-56; Considerando que a vigencia do 
contrato vai até 15 de dezembro de 2022; que o serviço prestado é de natureza continuada 
e que atende às demandas da Secretaria de Agricultura e demais essenciais da municipa-
lidade diariamente, sendo assim, fica justificado o acréscimo de 25% ao prazo inicialmente 
contratado; considerando cláusula décima do contrato e o inciso II do Art. 57 da Lei Federal 
8.666/93. Assim, deverá ser acrescentado o valor total contratado a quantia total de R$ 
183.450,00 (Cento e oitenta e três mil quatrocentos e cinqüenta reais), ficando o acréscimo 
de 25% ao valor inicialmente contratado nos itens 01, 02 e 04, no valo de R$ 45.862,50 
(Quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos), com isso o 
valor total contratado passou para R$ 229.312,50 (Duzentos e vinte e nove mil, trezentos e 
doze reais e cinqüenta centavos), que será pago de acordo com a execução dos serviços. 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Partes:Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. José Danilo 
Dantas Braga (Pela contratada).

Coremas-PB, 26 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO

DE PRAZO AO CONTRATO Nº 096/2021
Pregão Presencial Nº 007/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Posto Santa 

Maria Combustiveis e Conveniencias Ltda, CNPJ: 08.932.269/0001-18. Justificativa: Justificamos 
o pedido da prorrogação da vigência do contrato em tela de 18/05/2021 a 18/05/2022, para a nova 
vigência que de 18/05/2022 a 18/05/2023, para utilização do saldo contratual, fundamentado na 
cláusula sétima - dos prazos. Desta forma, como essas são as únicas alterações solicitados ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram solicitadas. Partes: Irani A. da Silva 
(Pela contratante) e Sr. José Gualberto Filho (Pela contratada). 

Coremas-PB, 13 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO
E DE VALOR AO CONTRATO Nº 122/2021

Processo Administrativo Nº 074/2021. Inexigibilidade Nº 007/2021. Contratante: Prefeitura 
de Coremas-PB. Contratada: Gledston Machado Viana Sociedade Individual de Advocacia-
-Demais, CNPJ: 41863.031/0001-53. Considerando, o serviço objeto da avença, ora aditado, 
fica acrescido por mais 12 (Doze) meses o presente contrato, fundamentado na cláusula quarta. 
Desta forma fica justificada a prorrogação da vigência de 01/06/2021 a 01/06/2022 para a 
nova vigência de 01/06/2022 a 01/06/2023, por se tratar de serviços de natureza continuada, 
assim sendo, com a prorrogação da vigência o valor total que deve ser aditivado será de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), para o período de 12 (Doze) meses. Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. 
Partes contratantes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. Gledston Machado 
Viana (Pela contratada).

Coremas-PB, 27 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva 

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 1º de julho de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.085/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de 
uma creche padrão tipo A para o programa Paraiba primeira infância/Integra PB, com capacidade 
de atendimento para 100 crianças no município de Desterro-PB. Conforme planilha orçamentaria   
anexo I e edital, e convenio nº Nº. 0142/2022 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA 
CIENCIA E TECNOLOGIA 

O Prefeito Constitucional da Desterro-PB, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
na Lei Orgânica do Município, com base no artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/1993; R E S O L V 
E: HOMOLOGAR, e ADJUDICAR a empresa vencedora: 

- CONSTRUTORA E LOCADORA MEDONÇA & SILVA, inscrita no CNPJ nº 31.094.999/0001-
09, pelo valor global R$ 1.175.194,86 (Hum milhão, cento e setenta e cinco mil, cento e noventa e 
quatro reais e oitenta e seis centavos),

Publique-se e cumpra-se;
Desterro-PB, 28 de junho de 2022.

Valtecio de Almeida Justo
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.085/2022
TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022

CONTRATO Nº. 01.161/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Desterro-PB
CONTRATADO: CONSTRUTORA E LOCADORA MEDONÇA & SILVA,CNPJ Nº. 31.094.999/0001-09
VALOR GLOBAL: R$ 1.175.194,86 (Hum milhão, cento e setenta e cinco mil, cento e noventa 

e quatro reais e oitenta e seis centavos),
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, 

COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, conforme convenio nº 0142/2022 – 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA 

DOTAÇÕES: 
Unidade orçamentaria: 
05.000 SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Classificação Funcional: 12 361 1010 1008 CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR 

UNIDADES ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos Total
Fonte: 1571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 

vinculados á Educação
CONVENIO Nº. 0142/2022 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E 

TECNOLOGIA 
Elemento de despesas: 185 4.4.90.51 00 1571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 29 DE MARÇO DE 2023.
DATA DA ASSINATURA: 29 DE JUNHO DE 2022

Valtecio de Almeida Justo
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: AQUSIÇÃO PAR-
CELADA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DESTE MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB; ADJUDICO o seu objeto a: DAIANE PRISCILA ARAUJO 
NASCIMENTO EIRELI - R$ 218.122,35; ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE - R$ 285.710,00; 
G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR - R$ 216.413,10.

Esperança - PB, 28 de Junho de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: AQUSIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE 
MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: DAIANE PRISCILA ARAUJO NASCIMENTO EIRELI - R$ 218.122,35; ERITON CARLOS 
DA COSTA DUARTE - R$ 285.710,00; G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL 
DE CONSTRUCAO EIR - R$ 216.413,10.

Esperança - PB, 28 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00014/2022
Aos 28 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio 
Verde - Esperança - PB, nos termos da Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 2019; Decreto 
Municipal nº 2028, de 02 de Março de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00014/2022 que objetiva o registro de preços para: AQUSIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE 
MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: DAIANE PRISCILA ARAUJO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 09.065.199/0001-00
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 BASE RELÊ FOTOELÉTRICO 
COM HASTE EM ALUMINIO UNIDADE 1000 13,99 13.990,00

4 BOCAL PORCELANA E40 UNIDADE 200 9,79 1.958,00

13

CABO FLEXÍVEL 750V 2,5mm 
AMARELO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 40 214,99 8.599,60

14

CABO FLEXÍVEL 750V 2,5mm 
AZUL, ROLO COM 100 ME-
TROS, NORMATIZADO DE 
ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 35 214,99 7.524,65

15

CABO FLEXÍVEL 750V 2,5mm 
BRANCO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 35 214,99 7.524,65

16

CABO FLEXÍVEL 750V 2,5mm 
PRETO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 35 214,99 7.524,65

17

CABO FLEXÍVEL 750V 2,5mm 
VERDE, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 25 214,99 5.374,75

18

CABO FLEXÍVEL 750V 2,5mm 
VERMELHO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 25 214,99 5.374,75

28

CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 
mm PRETO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 15 558,00 8.370,00

29

CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 
mm VERDE, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 15 558,00 8.370,00

30

CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 
mm VERMELHO, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

UNIDADE 15 558,00 8.370,00

32

CABO RIGIDO 750V 10,00mm 
PRETO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–2

UNIDADE 6 977,00 5.862,00

42 LÂMPADA FLUORESCENTE 
LED 20 W 220 V UNIDADE 100 19,98 1.998,00

43 LÂMPADA FLUORESCENTE 
LED 40 W 220 V UNIDADE 150 26,99 4.048,50

45 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 
400 W E–40 220 V UNIDADE 200 99,00 19.800,00

46 LUMINÁRIA EM LED 100 
W 220 V UNIDADE 150 324,99 48.748,50

52 PLAFON COM SOQUETE DE 
PORCELANA UNIDADE 150 6,00 900,00

53 REATOR METÁLICO 2.000 W UNIDADE 5 712,00 3.560,00

54 REATOR METÁLICO 400 W UNIDADE 150 138,50 20.775,00

57 REFLETOR EM LED 50 W 
220 V UNIDADE 70 64,99 4.549,30

60 RELETOR EM LED 180 W 
220 V UNIDADE 150 166,00 24.900,00

TOTAL 218.122,35

VENCEDOR: ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE
CNPJ: 19.774.828/0001-25
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
3 BOCAL PORCELANA E27 UNIDADE 400 4,80 1.920,00

5 BRAÇO PARA POSTER EM 
FIBRA UNIDADE 500 69,00 34.500,00

7

CABO FLEXÍVEL 750V 1,5mm 
AMARELO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 40 168,00 6.720,00

8

CABO FLEXÍVEL 750V 1,5mm 
AZU , ROLO COM 100 ME-
TROS, NORMATIZADO DE 
ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 40 168,00 6.720,00

9

CABO FLEXÍVEL 750V 1,5mm 
BRANCO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO, 
NORMA NBR NM 247–3

UNIDADE 40 164,00 6.560,00

10

CABO FLEXÍVEL 750V 1,5mm 
PRETO, ROLO COM 100 ME-
TROS, NORMATIZADO DE 
ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 40 164,00 6.560,00

11

CABO FLEXÍVEL 750V 1,5mm 
VERDE, ROLO COM 100 ME-
TROS, NORMATIZADO DE 
ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 40 164,00 6.560,00

12

CABO FLEXÍVEL 750V 1,5mm 
VERMELHO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 40 164,00 6.560,00

25

CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 mm 
AMARELO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 15 558,00 8.370,00

26

CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 
mm AZUL, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 15 558,00 8.370,00

27

CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 mm 
BRANCO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 15 558,00 8.370,00

31

CABO FLEXÍVEL PP 2,5mm, 
ROLO COM 100 METROS, 
NORMATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–2

UNIDADE 25 598,00 14.950,00

33

CABO RIGIDO 750V 6,00mm 
AMARELO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–2

UNIDADE 15 650,00 9.750,00

34

CABO RIGIDO 750V 6,00mm 
AZUL, ROLO COM 100 ME-
TROS, NORMATIZADO DE 
ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–2

UNIDADE 15 650,00 9.750,00

38 CONECTOR DERIVAÇÃO 
PERFURANTE CDP 70 UNIDADE 1200 10,00 12.000,00

44 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 
2.000 W 220 V UNIDADE 10 790,00 7.900,00

47 LUMINÁRIA EM LED 150 W 
220 V UNIDADE 150 359,00 53.850,00

49 LUMINARIA EM LED 200 W 
220 V UNIDADE 100 569,00 56.900,00

56 REFLETOR EM LED 200 W 
220 V UNIDADE 100 194,00 19.400,00

TOTAL 285.710,00

VENCEDOR: G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR
CNPJ: 25.426.464/0001-95
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
2 BOCAL COM RABICHO E27 UNIDADE 300 3,98 1.194,00

6
CABO DE ALUMINIO MUL-
TIPLEX DUPLEX 10,00mm, 
ROLO COM 500 METROS

UNIDADE 5 2.259,00 11.295,00

19

CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 
mm AMARELO, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

UNIDADE 15 344,99 5.174,85

20

CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 
mm AZUL, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 15 344,99 5.174,85

21

CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 
mm BRANCO, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

UNIDADE 15 344,99 5.174,85

22

CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 
mm PRETO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 15 344,99 5.174,85

23

CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 
mm VERDE, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–3

UNIDADE 15 344,99 5.174,85

24

CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 
mm VERMELHO, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

UNIDADE 15 344,99 5.174,85

35

CABO RIGIDO 750V 6,00mm 
PRETO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–2

UNIDADE 15 649,00 9.735,00

36

CABO RIGIDO 750V 6,00mm 
VERDE, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–2

UNIDADE 15 649,00 9.735,00

37

CABO RIGIDO 750V 6,00mm 
VERMELHO, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZADO 
DE ACORDO COM A NORMA 
TÉCNICA NBR NM 247–2

UNIDADE 15 649,00 9.735,00

39 FITA ISOLANTE 20 MT UNIDADE 50 5,49 274,50

40 LÂMPADA BULBO LED 15W 
E27 220 V UNIDADE 400 11,99 4.796,00

41 LÂMPADA BULBO LED 40W 
E27 220 V UNIDADE 1000 34,99 34.990,00

48 LUMINARIA EM LED 180 
W 220 V UNIDADE 150 422,90 63.435,00

50 LUMINÁRIA EM LED 50 W 
220 V UNIDADE 50 158,00 7.900,00

51

PARAFUSO PARA POSTER 
12x300 COM CABEÇA QUA-
DRADA, COM PORCA E 
ARRUELA

UNIDADE 350 12,50 4.375,00

55 REFLETOR EM LED 100 
W 220 V UNIDADE 50 112,99 5.649,50

58
REFLETOR LED 10 W BI-
VOLT BRANCO FRIO PROVA 
D’ÁGUA 220 V

UNIDADE 50 29,00 1.450,00

59 RELÊ FOTOCÉLULA UNIDADE 1000 20,80 20.800,00

TOTAL 216.413,10
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00014/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00014/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00014/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- DAIANE PRISCILA ARAUJO NASCIMENTO EIRELI.
CNPJ: 09.065.199/0001-00.
Item(s): 1 - 4 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 28 - 29 - 30 - 32 - 42 - 43 - 45 - 46 - 52 - 53 - 54 - 57 - 60.
Valor: R$ 218.122,35.
- ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE.
CNPJ: 19.774.828/0001-25.
Item(s): 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 25 - 26 - 27 - 31 - 33 - 34 - 38 - 44 - 47 - 49 - 56.
Valor: R$ 285.710,00.
- G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR.
CNPJ: 25.426.464/0001-95.
Item(s): 2 - 6 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 48 - 50 - 51 - 55 - 58 - 59.
Valor: R$ 216.413,10.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
 Esperança - PB, 28 de Junho de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00027/2022
Aos 30 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Centro 
- Esperança - PB, nos termos da Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto 
Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico nº 00027/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de pneus e 
acessórios novos de primeira linha de fabricação, de forma parcelada, destinados a manutenção 
dos veículos e máquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de Esperança – PB; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
CNPJ: 34.277.779/0001-09
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
2 CAMARA DE AR 12.4–24 MAGNUM UND 10 250,00 2.500,00

3 CAMARA DE AR 1400–24und MAGNUM UND 20 400,00 8.000,00

4 CAMARA DE AR 18.4–30 MAGNUM UND 10 500,00 5.000,00

5 CAMARA DE AR 18.4–34 MAGNUM UND 10 550,00 5.500,00

6 CAMARA DE AR 19.5–24 MAGNUM UND 10 517,00 5.170,00

9 CAMARA DE AR 900–20 MAGNUM UND 60 190,00 11.400,00

11 PNEU 12.4–24 10 LONAS WESTLAKE UND 10 2.295,00 22.950,00

12 PNEU 12–16,5 10 LONAS WESTLAKE UND 12 1.850,00 22.200,00

13 PNEU 1400–24 12 LONAS WESTLAKE UND 10 4.350,00 43.500,00

14 PNEU 175/70R13 WESTLAKE UND 20 385,00 7.700,00

16 PNEU 18.4–30 10 LONAS WESTLAKE UND 6 5.080,00 30.480,00

19 PNEU 195/65R15 WESTLAKE UND 10 465,00 4.650,00

20 PNEU 195/75R16C WESTLAKE UND 10 810,00 8.100,00

22 PNEU 205/70R15 WESTLAKE UND 20 575,00 11.500,00

23 PNEU 205/75R16C WESTLAKE UND 20 795,00 15.900,00

25 PNEU 215/75R17,5 WESTLAKE UND 40 980,00 39.200,00

26 PNEU 215/80R16 WESTLAKE UND 12 885,00 10.620,00

29 PNEU 900–20 WESTLAKE UND 20 1.650,00 33.000,00

TOTAL 287.370,00

VENCEDOR: RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI
CNPJ: 31.569.229/0001-75
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1 CAMARA DE AR 1000–20 MAGNUM UND 40 234,00 9.360,00

8 CAMARA DE AR 750–16 MAGNUM UND 60 99,00 5.940,00

10 PNEU 1000R20 RADIAL WESTLAKE UND 15 2.175,00 32.625,00

15 PNEU 175/70R14 ROSAVA UND 20 415,00 8.300,00

17 PNEU 18.4–34 12 LONAS WESTLAKE UND 6 6.100,00 36.600,00

18 PNEU 19.5L–24 10 LONAS WESTLAKE UND 6 5.600,00 33.600,00

21 PNEU 20.5–25 16 LONAS AEOLUS UND 6 10.800,00 64.800,00

24 PNEU 215/75R16C AUSTONE UND 20 1.198,00 23.960,00

27 PNEU 275/80R22,5 MAGNUM UND 60 2.350,00 141.000,00

28 PNEU 750–R16 DIRECIO-
NAL JK UND 60 890,00 53.400,00

30 PROTETOR ARO 16 ECOBOR UND 60 59,00 3.540,00

31 PROTETOR ARO 20 ECOBOR UND 100 69,00 6.900,00

TOTAL 420.025,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00027/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00027/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00027/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI.
34.277.779/0001-09 
Valor: R$ 287.370,00
- RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI.
31.569.229/0001-75 
Valor: R$ 420.025,00
Total: R$ 707.395,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Esperança.
Esperança - PB, 30 de Junho de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

4º (QUARTO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - CNPJ 07.750.950/0001-82
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANES-

CENTE DA CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 06 (seis) meses, cuja vigência fica estendida até 

o dia 06/08/2022.
Processo licitatório: CONCORRÊNCIA 00001/2019.
Recursos: DIVERSOS
Fundamento legal: Art. 57, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 07/02/2022
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

7º (SÉTIMO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00181/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 01.084.111/0001-96
Objeto contratual: EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS 

COBERTAS COM VESTIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 09 (nove) meses, cuja vigência fica estendida até 

o dia 27/12/2022.
Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 00003/2019.
Recursos: DIVERSOS
Fundamento legal: Art. 57, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 28/03/2022
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO COBERTO NA COMU-
NIDADE DE CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB, CONFORME TERMO DE 
CONVÊNIO N° 396/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB 
E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONCRENOR 
CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA – ME - R$ 738.481,97.

Gado Bravo - PB, 27 de Junho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:30 horas do dia 14 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. 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 0325/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 01 de Julho de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO COBERTO NA 
COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB, CONFORME TERMO 
DE CONVÊNIO N° 396/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – 
PB E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Gado Bravo: RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE CONVÊNIO N° 396/2021, 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB E A SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA: 02.010 – SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA – 02010.15.451.1003.1011 – CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS 
PUBLICOS – 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 28/09/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 05201/2022 - 28.06.22 - CON-
CRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA - ME - R$ 738.481,97.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00015/2021
OBJETO : Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de   Pavimentação em 

paralelepípedos das ruas : Júlia Lucena (Bairro Novo) ; Dr José Tavares ( Bairro Dona Adália ); Rua He-
lena Lucena de Barbosa ( Bairro Sol Nascente ) conforme Contrato de Repasse n° 1072287-02/20020

CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI – ME I, CNPJ: 42.179.361/0001-97 – Valor: 

R$ 427.393,49 (Quatrocentos e vinte e sete Mil trezentos e noventa e três reais e quarenta e nove 
centavos)

2º lugar – DIT CONSTRUÇÕES, IMOB E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ: 18.547.219/0001-
70– Valor: R$ 482.227,44 (Quatrocentos e oitenta e dois Mil duzentos e vinte Mil e quarenta e 
quatro 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.

29 de Junho de  2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2022
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 AD00006/2022, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022, 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 – REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAAPORÃ–PB, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS 
PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO; RATIFICO o cor-
respondente procedimento em favor de: MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - R$ 264.206,76.

Gurinhém - PB, 27 de Junho de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
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 13 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (Um) veículo, 
Tipo: Caminhão Caçamba para atender as necessidades da Prefeitura de Gurinhém PB, nos 
termos da proposta n.º 032016/2021, conforme especificações no termo de referência. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 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, 30 de Junho de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 1º de julho de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 10:00 horas do dia 13 de julho de 2022 licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais e equipamentos de informática 
destinados ao atendimento das necessidade das Secretarias e Fundos Municipais, conforme es-
pecificações do termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto 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, 30 de junho de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

para credenciamento de Organizações da Sociedade Civil para O FOMENTO DE PROJETOS E/OU 
PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM SAÚDE. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até as 09:00 horas do dia 03 de agosto de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua 
Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada 
a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; no Decreto Municipal de n° 020/2022 e legislação per-
tinente, 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. 

Gurinhém - PB, 30 de junho de 2022
DIOGO FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022, DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 008/2022 – REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ–PB, PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMEN-
TO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A 
DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a 
Registro de Preços nº AD00006/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00006/2022, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00008/2022, realizado pelo PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAAPORÃ. DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DO PREFEITO – 02.061.0015.2003 
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA – 04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO 
GABINETE DO PREFEITO – 02.02 SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO 
E FINANCAS – 04.123.0015.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 
04.123.0015.2005 PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO – 02.03 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 04.122.0015.2006 GERENCIAMENTO 
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 02.04 SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO CULTURA E ESPORTE – 12.361.0005.2008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL ( – 12.361.0005.2039 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO 
ENSINO BÁSICO–FUNDEB 40% – 12.361.0005.2041 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRA-
MAS DO FNDE – 12.361.0009.2009 OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 
12.364.0005.2053 PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – 12.365.0013.2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – 12.366.0005.2011 MANUTENÇÃO 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 12.366.0005.2012 EXECUCAO DO PROGRAMA 
BRASIL ALFABETIZADO – 12.367.0005.2052 ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECES-
SIDADES EDUCACIONAIS – 13.813.0008.2027 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 
E ARTÍSTICOS – 02.05 SECRETARIA DE SAUDE – 10.301.0006.2055 GERENCIAMENTO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS 
DE SAÚDE – PAB FIXO – 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS 
DE SAÚDE – FMS – 10.301.0006.2021 OPERACIONALIZAÇÃO D/ CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSOCIAL CAPS – 10.301.0006.2035 Operacionalização DO NASF – 10.301.0006.2043 
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO – 10.302.0006.2036 
OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL – SAMU – 10.305.0006.2046 
PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA – 02.07 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA – 04.122.0015.2025 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA –15.452.0016.2024 MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – 
26.782.0014.2049 MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS – 02.08 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL – 08.122.0010.2022 GERENCIAMENTO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL – 08.241.0017.2034 ATENÇAO ASSITENCIAL AO 
IDOSO – 08.243.0010.2051 MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
– FEAS/ – 08.243.0018.2017 ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR – 08.243.0018.2020 
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – 08.243.0018.2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO 
PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) – 08.243.0018.2040 DESENVOLVIMENTO DAS 
AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA – 08.244.0010.2050 MANUNTEÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08.244.0017.2029 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A 
FAMÍLIA – (SERVIÇOS PSB/CRAS) – 08.244.0017.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) – 08.244.0017.2044 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS – 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Gurinhém e: CT Nº 00074/2022 - 29.06.22 - MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - R$ 
264.206,76.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 

04 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE IBIARA- PB, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 
204/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNO-
LOGIA DO ESTADO DA PARAÍBA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 996.224,79. 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 Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, no horário das 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. 

Ibiara - PB, 29 de junho de 2022
LETÍCIA HELEN MARQUES RODRIGUES 

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS 
DE AULA NO MUNICIPIO DE IBIARA- PB, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 204/2021, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
ESTADO DA PARAÍBA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 996.224,79.

Ibiara - PB, 30 de Junho de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 
04 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE IBIARA- PB, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 
204/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO ESTADO DA PARAÍBA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Ibiara: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 06.000 – 12 
361 1010 1019 – 4490.51, até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00051/2022 – 30.06.2022 - SERRA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - R$ 996.224,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DIVERSAS SE-
CRETARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00019/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 02.000 – 04.122.0004.2003, 
03.000 – 04.122.0004.2005, 04.000 – 04.123.0004.2008, 05.000 – 15.452.0004.2011, 06.000 
– 12.361.1010.2019 – 12.361.1010.2025, 12 361 1010 2026, 12 122 0004 2104, 07.000 – 10 
122 0004 2080, 07.001 – 10.301.1011.2032 – 10.302.1011.2041 – 10 302 0004 2045, 08.000 
– 08 122 0004 2081, 08 244 1012 2125 – 08.122.0004.2081, 08.001 – 08.244.1012.2054 – 
08.244.1012.2056 – 08.244.1012.2097, 08.002 – 08.243.1012.2127, 09.000 – 20.606.0004.2060, 
10.000 – 13.392.0004.2062, 12.000 – 23 695 1007 2107, 13.000 – 04 122 0004 2086, 3390.30. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Ibiara e: CT Nº 00051/2022 - 30.06.22 - GALVAO MAGAZINE LTDA - R$ 52.011,66; CT 
Nº 00052/2022 - 30.06.22 - INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 - R$ 111.456,50; 
CT Nº 00053/2022 - 30.06.22 - JOANA DARC COSTA AFREU - R$ 5.442,50; CT Nº 00054/2022 
- 30.06.22 - NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - R$ 17.114,00; CT Nº 00055/2022 - 
30.06.22 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - R$ 26.992,38; CT Nº 00056/2022 - 30.06.22 - VIVA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 6.938,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de patrulha mecanizada 
- dois tratores agrícolas de pneus, duas grades aradoras e uma plaina dianteira agrícola. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 19 de Julho de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: Tesouro Federal e Ordinários, 
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 278/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: 
www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 30 de Junho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, 305 - Centro - Juazeirinho - PB, por meio do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANS-
PORTE DE EQUIPE DE SAÚDE DO PROGRAMA SÁUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA 
DE SAÚDE, VISANDO FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS FUTURAS. 
Abertura da sessão pública: 09H30MIN HORAS DO DIA 13 DE JULHO DE 2022. Início da fase de 
lances: 09h31min HORAS DO DIA 13 DE JULHO DE 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-
-mail: licitajuazeirinho2021@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Juazeirinho - PB, 30 de Junho de 2022.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, 305 - Centro - Juazeirinho - PB, por meio do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Abertura da sessão 
pública: 11H30MIN HORAS DO DIA 13 DE JULHO DE 2022. Início da fase de lances: 11h31min 
HORAS DO DIA 13 DE JULHO DE 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: 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) 3382–1234. E-
-mail: licitajuazeirinho2021@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juazeirinho - PB, 30 de Junho de 2022.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
EXTRATO DO CONTRATO

PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB.
CNPJ: 08.865.933/0001-53
Secretaria Solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AM-

BIENTE.
Modalidade: Tomada de Preços Nº 002/2022. 
Processo: 039/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada visando à Construção de uma Creche Municipal 

com capacidade para 100 (cem) crianças, em conformidade com o Programa Paraíba Infância e 
Termo de Convênio nº 0150/2022, que foi celebrado entre o Município de Juripiranga e o Governo 
do Estado da Paraíba e conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.

CONTRATO Nº 039/2022.
Contratada: GR CONSTRUTORA EIRELI, Inscrita no CNPJ sob o nº 27.450.426/0001-01.
VALOR DO CONTRATO: o valor total de R$ 1.105.609,54 (Um milhão cento e cinco mil seiscentos 

e nove reais e cinquenta e quatro centavos).
PRAZO DO CONTRATO: 12 (Doze) meses
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 02.050 – Secretaria Municipal de Educação
 12 365 0011 1048 – Construção, reforma e ampliação de unidade de educação infantil
 – Creche
 4.4.90.51 Obras e Instalações....................................................... 1.116.745,22
 Fonte de recursos: 15710000

Juripiranga, 30 de Junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

O Prefeito do Município de Juripiranga-PB, Antônio Maroja Guedes Filho, no uso de suas 
atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 039/2022, nos seguintes termos:
- Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2022.
- Objeto: Contratação de empresa especializada visando à Construção de uma Creche Municipal 

com capacidade para 100 (cem) crianças, em conformidade com o Programa Paraíba Infância e 
Termo de Convênio nº 0150/2022, que foi celebrado entre o Município de Juripiranga e o Governo 
do Estado da Paraíba e conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.

- Proponente(s) Vencedora(s): 
* GR CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.450.426/0001-01.
- Valor total: R$ 1.105.605,54 (Um milhão cento e cinco mil e seiscentos e cinco reais e cinquenta 

e quatro centavos).
Juripiranga (PB), 28 de junho de 2022.

ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00022/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00022/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços no fornecimento de Links de 
Acesso à Internet banda larga via fibra ótica, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
e demais Órgãos da Administração Municipal de Logradouro/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - R$ 13.200,00 
– Treze Mil e Duzentos Reais.

Logradouro - PB, 30 de junho de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços no fornecimento de Links de 
Acesso à Internet banda larga via fibra ótica, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
e demais Órgãos da Administração Municipal de Logradouro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispen-
sa de Licitação nº DP00022/2022. RECURSOS PRÓRIOS / OUTROS - Dotação consignada no 
orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LOGRADOURO e MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - R$ 13.200,00 – Treze Mil e Duzentos 
Reais - CT Nº 00123/2022 – 30.06.2022.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 05.2022 (REALINHAMENTO DE PREÇOS)
REF: PREGÃO PRESENCIAL 01.2022.
REF: TERMO DE CONTRATO 00009/2022
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CONTRATADO: LG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA
CNPJ: 31.920.977/0001-50.
OBJETO DO TERMO: Acréscimo para o litro de óleo diesel S-500, passando para o preço de 

R$ 7,76 (Sete Reais e Setenta e Seis Centavos) e acréscimos para o litro de óleo diesel S-10, 
passando para o preço de R$ 7,98 (Sete Reais e Noventa e Oito Centavos).

DATA RATIFICAÇÃO: 30.06.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 05.2022: 30.06.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00015/2022
OBJETO: Contratação de Veículos, destinados ao Transporte Escolar do Município de Manaíra 

– PB, conforme o Edital e seus anexos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00015/2022
20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA - 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE; 12 361 

1005 2021 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR; 12 361 1005 2023 MANUTENÇÃO DO 
FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 30%; 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - MDE; 12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE- MDE; 12 367 1005 2108 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE – MDE. ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.35 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA; OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS/PESSOA;

JURÍDICAVIGÊNCIA: até 31/12/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e; CT Nº 91501/2022 - ADELMO 

DA SILVA ALVES – CPF Nº 219.618.518-30, VALOR: R$ 39.600,00; CT Nº 91502/2022 - ALDECY 
ALVES RABELO - CPF Nº 051.014.994-47 - VALOR: R$ 27.960,00; CT Nº 91503 - BIANCA DE 
AQUINO BATISTA DA SILVA – CPF Nº 563.284.658-07 – VALOR: $ 21.960,00; CT Nº 91504/2022 
- EVERALDO SITONIO DOS SANTOS – CPF N° 065.281.254-65 – VALOR: R$ 34.560,00; CT 
Nº 91505/2022 - JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES – CPF N° 090.472.724-63 – VALOR: R$ 
32.400,00; CT Nº 91506 - RICARDO MESSIAS TAVARES DE SOUSA - CPF Nº 708.157.074-79 
– VALOR: R$ 39.780,00.

Manaíra/PB, 29 de junho de 2022. 
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO N°. 90304/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Manaíra, CNPJ nº 09.148.131/0001-95.
CONTRATADA: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n° 

07.187.827/0001-03, 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração de quantitativos, tendo em vista 

saldo insuficiente para cumprimento das atividades administrativas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VIGÊNCIA - A alteração contratual de que trata este instrumento 

é baseada no art. 65, § 1º da Lei nº. 8.666/93. E com previsão no Contrato Original em sua clausula 
décima quinta: 15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. O presente termo Aditivo terá vigência até o final do exercício financeiro.

DO(S) VALOR(ES) - Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço unitário 
permanece inalterado sendo aditivada as quantidades em 25% que corresponde ao valor total 
de R$ 18.709,34 (dezoito mil setecentos e nove reais e trinta e quatro centavos, que somado ao 
contrato Original de R$ 74.837,35 (setenta e quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e trinta e 
cinco centavos), importará o valor total de R$ 93.546,69 (noventa e três mil quinhentos e quarenta 
e seis reais e sessenta e nove centavos) portanto dentro do acréscimo de 25%, do limite previsto 
na Lei nº 8.666/93. 

Manaíra/PB, 20 de junho de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO 

Prefeito constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 005/2022 AO CONTRATO N.º 98/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2019
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA -  CNPJ nº 09.148.131/0001-95 e a empresa 

FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 30.233.033/0001-42.
DO OBJETO: O presente Instrumento tem por objetivo a Prorrogação do Prazo do Contrato nº 

98/2019, de 01.06.2021 nos termos do art. 57 da lei 8.666/93, haja vista a necessidade alteração 
do prazo inicialmente celebrado.

DA PRORROGAÇÃO -  Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 
12 (doze) meses, sendo iniciado o presente aditivo no dia 01 de  junho de 2022 e tendo seu termino 
no dia 01 de junho de 2023.

DOTAÇÃO -  As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento 
vigente: RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 1052264-78/2018 E DO ORÇAMENTO 
DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA – PB, ATRAVÉS DA SEGUINTE RUBRICA: UNIDADE ORÇAMEN-
TÁRIA: 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 451 1014 1018 PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS E CONSTRUÇÃO EM PARALELÉPIPADO/ IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS – ELEMENTO 
DE DESPESA 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

Manaíra - PB, 01 de Junho de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Julho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de água 
mineral em garrafões de 20 litros para atender as secretarias e fundo municipal de saúde deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
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. Tele-
fone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.marcacao.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 30 de Junho de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00114/2019, em 02.12.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água - PB e a empresa CONSULTORIA E CONSTRU-

ÇÕES SANTA LUZIA LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para construção de uma escola com 06 salas 

de aula, com quadra coberta, localizada na Rua Projetada 19, s/nº, loteamento Yaya Carvalho no 
município de Olho D´agua-PB, através do Termo de Compromisso PAR nº 201804503-1/FNDE.

OBJETO DO ADITIVO:  Reequilíbrio de preços.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 30 de Junho de 2022
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO

DE RATIFICAÇÃO
Ratifico, a Dispensa nº 00034/2022, em favor de LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAÚJO – CPF: 

054.282.774-32, tendo como objeto Locação de imóvel localizado a Rua Gov. João Agripino, s/n°, 
Bairro: Centro, CEP: 58.765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento da Se-
cretaria de Saúde do Município de Piancó-PB, com Valor Mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais) e com o Valor Global de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em consequência fica a (o) mesma 
(o) convocada (o) a assinar o termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, sob as 
penalidades legais. 

Piancó-PB, em 30 de junho de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA N° 00034/2022

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
LOCADOR:  LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAÚJO – CPF: 054.282.774-32
OBJETIVO: Locação de imóvel localizado a Rua Gov. João Agripino, s/n°, Bairro: Centro, CEP: 

58.765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde do 
Município de Piancó-PB. 

VALOR MENSAL: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
VALOR GLOBAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais). 

Piancó-PB, em 30 de junho de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.0003/2022, em 01.02.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E SER-

VIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Pavimentação e drenagem em ruas do bairro ouro branco do município 

de Piancó-PB, atendendo o Contrato de Repasse nº 903070/2020/MDR/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB,30 de Junho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00115/2021, em 19.11.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa PUMA COMERCIAL EIRELIOBJETO 

CONTRATUAL: Aquisição de patrulha mecanizada para o município de Piancó-PB, atendendo A 
PROPOSTA 020694/2021-PLATAFORMA+BRASIL-MAPA.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor e de vigência.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 30 de Junho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00118/2021, em 14.12.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa OSAKA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para aquisição de um trator para o Município 

de Piancó-PB, atendendo a Proposta 020694-PLATAFORMA+BRASIL-MAPA.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor e de vigência.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 30 de Junho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.0004/2022, em 01.02.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E SER-

VIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Pavimentação e drenagem em ruas dos bairros ouro branco e pianco-

zinho do município de Piancó-PB, atendendo o Contrato de Repasse nº 906285/2020/MDR/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB,30 de Junho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 19 de 
Julho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-
PAL DE ENSINO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. 
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 21 de Junho de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB - FMS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 003/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR 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 nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 
de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços 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 Pilar, 
no dia 13 de Julho de 2022 as 10:30, tendo como objetivo: Eventual Aquisição de Nedicamentos 
diversos; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Pilar; 
Para maiores informações na Praça João José Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB - CEP: 58338000. 

Pilar - PB, 30 de Junho de 2022.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 0001/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção 

de uma passagem molhada no sítio Lages, no município de Pilõezinhos-PB. EMPRESA QUE 
INGRESSOU COM RECURSO: ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA Maiores informações e 
vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede 
da Prefeitura no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: 
joaofilho_85@hotmail.com.  

Pilõezinhos - PB, 30 de junho de 2022.
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 18 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA JOSÉ HONÓRIO SILVA, 
TRAVESSA JOSÉ HONÓRIO SILVA, LINDOLFO FRANCISCO BARROS, TRAVESSA AURELIANO 
TROVÃO E SEVERINO BEZERRA CABRAL, NO LOTEAMENTO CORREIA LIMA II, QUEIMADAS 
/ PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 30 de junho de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
REPUBLICAÇÃO
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE USO PERMANENTE. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 19 de julho de 2022. Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 19 de julho de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 30 de junho de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
15 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 15 de Julho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 30 de Junho de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento e instalação de Sistema de Segurança Eletrônico conforme termo 
de referência AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO TERMO 
DE REFERÊNCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ERIC 
RICARDO DA SILVA 10082641480 - R$ 17.605,40.

Riacho de Santo Antônio - PB, 21 de Junho de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE RECISÃO CONTRATUAL 

AO CONTRATO N.º 00106/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADO: WS SHOWS LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.188.896/0001-59.
OBJETO: O presente Termo tem como objetivo não só a rescisão (distrato) do contrato, referente 

à contratação do Artista WESLEY SAFADÃO para realização de Show Artístico, em 26/06/2022, 
com duração de 01h20mim, para o Tradicional São João no município de Santa Luzia-PB, uma 
vez que o Artista WESLEY SAFADÃO encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades por 

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 1º de julho de 2022     27Publicidades



determinação médica, haja vista a lesão em sua coluna (= documentação já apresentada e arquivada 
pela municipalidade nos autos do processo administrativo), bem como formalizar a restituição de 
valores porventura já pagos pela municipalidade à CONTRATADA de forma imediata.

FUNDAMENTO: O presente Termo de Rescisão (Distrato) tem como fundamento legal a CLÁU-
SULA DÉCIMA do contato ora distratado e o disposto no artigo 79, inciso II, da Lei n° 8.666/93. 
Os recursos devolvidos a CONTRATANTE serão realocados para pagamento do novo contrato 
emergencial que fora feito em substituição ao Artista WESLEY SAFADÃO.

DO PRAZO RECURSAL: Fica assegurada à contratada o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis à 
presente rescisão, previsto na alínea “e” do inciso I do art. 109 da Lei 8.666/93, a contar da sua publicação.

Santa Luzia - PB, 29 de junho de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 079/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 079/2022, cujo 

objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PÃES (HOT DOG) a serem for-
necidos aos alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Santa Rita – PB, para às 9h00m do dia 
14 de Julho 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, 30 de Junho de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 062/2022, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA SEM MOTORISTA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA/PB, para às 09h00m do dia 14 de Julho de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.
pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclareci-
mentos: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 30 de Junho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO 

RAPOSO EM VÁRZEA NOVA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que a empresa NOVO RUMO SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI, CNPJ 05.141.222/0001-48, impugnou o Edital 
da Licitação em epígrafe. Em vista disso, o instrumento será analisado e a licitação fica adiada para o 
dia 20 de julho de 2022, às 09:30 horas, na Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio 
Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita – PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicita-
publica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita. pb.gov.br/categoria/e ditais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 30 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PEDAL E COLETORES 
PERFUROCORTANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS SALAS DE VACINAÇÃO DAS UNI-
DADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 29/06/2022, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 066/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PEDAL E COLETORES PERFU-
ROCORTANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS SALAS DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES 
BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.327.075/0001-29
Valor R$: 66.400,00

Santa Rita - PB, 30 de junho de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) 
VEICULOS 0KM, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU 
PELO PRÓPRIO FABRICANTE PARA USO NA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE – PB. CONFORME CONVÊNIO 036/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO 
DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOÃO DO TIGRE – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

São João do Tigre - PB, 30 de Junho de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00068/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de medicamentos, equipamentos e material de uso médico-hospitalar, destinados à Secretaria 
Municipal de Saúde, SAMU e Hospital Municipal de São José De Piranhas-PB. Abertura das 
propostas: marcada para o dia 07 de Julho de 2022 às 09h00, foi remarcada para a data de 12 de 
Julho de 2022 às 09h00, em virtude de alteração do nas quantidades dos itens e a retirada dos 
itens 57 e 58, o restante do edital republicado permanece inalterado. A licitação ocorrerá através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br.  Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 30 de Junho de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00007/2022
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projetos de Engenharia 

e Arquitetônico referente a Canal de Macrodrenagem, Quadra Poliesportiva, Auditório Municipal e 
Campo de Futebol para o Município de São José de Espinharas/PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas –PB.
PROPONENTES: EDBERG NOBREGA DE MEDEIROS MARTINS, CPF: 054.020.554-08, 

VALOR TOTAL: R$ 8.000,00 (itens 1 e 3); APSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 
40.306.939/0001-01, VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (itens 2 e 4); 

FUNDAMENTO: Arts. 75, inciso I da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

São José de Espinharas, 29 de junho de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE DISTRATO

Distrato do Contrato Nº 00005/2022 oriundo Tomada de Preços nº 00007/2021– Celebrado em 
17.01.22, entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e Construprime Cons-
trução e Eventos EIRELI, no valor de R$ 321.547,79 - Que objetiva Contratação empresa técnica 
especializada para Pavimentação de Diversas Ruas na zona urbana do Município de São Sebastião 
de Lagoa de Roça PB – Transferência Especial 09032021–011379.Ministerio da Economia, Fica 
o contrato distratado a partir de 30/06/2022, em virtude do não atendimento ao cronograma de 
execução do objeto, conforme parecer técnico e jurídico, aplica-se a penalidade tornado a Empresa 
Construprime Construção e eventos EIRELI, Inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública deste Município pelo período de 02 (dois) anos. Bem como a execução do título do seguro 
garantia conforme clausula nona do contrato nº00055/2022, apólice de seguro Garantia: Nº Apólice 
Seguro Garantia: 11-0775-0356483.

SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO
Prefeito Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2022, para o dia 04 

de Julho de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Orcine Fernandes, 
S/Nº - Centro - Sapé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. E-mail: cplsape1@gmail.com. 

Sapé - PB, 01 de Julho de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Medicamentos Diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA–ME - R$ 144.273,00; NNMED DISTRI-
BUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 31.878,00; ODONTOMASTER 
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - R$ 21.783,00.

Serra da Raiz - PB, 22 de Junho de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATOS

Objeto: Aquisição parcelada de Medicamentos Diversos. Fundamento Legal: Pregão Presencial 
nº 00004/2022. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos Próprios: 
FUS/Recursos do SUS) Dotação Orçamentária: 02040 – 10.301.0009.2013 – 3.3.90.30.09.00 / 
10.301.0009.2014 – 3.3.90.30.09.00 / 10.301.0009.2021 – 3.3.90.30.09.00. Vigência: até o final 
do exercício financeiro de 2022. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT 
Nº 00041/2022 - 23.06.22 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - R$ 
144.273,00; CT Nº 00042/2022 - 23.06.22 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS LTDA - R$ 31.878,00; CT Nº 00043/2022 - 23.06.22 - ODONTOMASTER COMÉRCIO 
DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - R$ 21.783,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
ATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022
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 IN00007/2022, que objetiva: Contratação de Profissional(ais) do Setor Artístico: PEDRINHO 
PEGAÇÃO E BANDA, que tem como objetivo, abrilhantar [apresentar–se] a(s) Festividade(s) 
de Santana deste Município, através de apresentação aberta ao grande público, programada(s) 
[previsão do evento] para o dia 31 de julho de 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: LCS DA SILVA EVENTOS - R$ 55.000,00.

Sertãozinho - PB, 30 de Junho de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Profissional(ais) do Setor Artístico: PEDRINHO PEGAÇÃO E BANDA, 
que tem como objetivo, abrilhantar [apresentar–se] a(s) Festividade(s) de Santana deste Município, 
através de apresentação aberta ao grande público, programada(s) [previsão do evento] para o 
dia 31 de julho de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sertãozinho: 02.13.13.392.2015.2.054.3.3.90.3
9.00.00.00.00.0501 02.13.13.392.2015.2.054.3.3.90.39.00.00.00.00.0700 02.13.13.392.2015.2.0
54.3.3.90.39.00.00.00.00.0701. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00048/2022 - 30.06.22 - LCS DA 
SILVA EVENTOS - R$ 55.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2022. OBJETO: Contratação de Profissional(ais) 

do Setor Artístico: PEDRINHO PEGAÇÃO E BANDA, que tem como objetivo, abrilhantar [apresen-
tar–se] a(s) Festividade(s) de Santana deste Município, através de apresentação aberta ao grande 
público, programada(s) [previsão do evento] para o dia 31 de julho de 2022. FUNDAMENTO LE-
GAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Governo. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 30/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo técnica e preço, para: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços técnicos de consultoria, organização e execução de concurso 
público para provimento de cargos efetivos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: ; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 28 de Junho de 2022
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022
PROCESSO Nº 19.000.015125.2021

OBJETO/ÓRGÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, destinado à POLICIA 
CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA - PCPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 22/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publi-

ca, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 
10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites:  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01242-2
João Pessoa, 30 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2022
PROCESSO Nº 19.000.016720.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS 
METÁLICAS AUTOADESIVAS, destinadas à Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e 
Tecnologia – SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 19/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01238-2  
João Pessoa, 30 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022
PROCESSO Nº 19.000.036155.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
E HOSPITALAR (INSUMOS DIVERSOS) destinado aos HOSPITAIS: HRWL, HMSC, HINL, HGT, 
HRQ, HEM, HRCR, HDFBC, HDDJGS, HRPSRC, HRETCG, CPJM, HRS, HRP, HMSF, HRG, CSCA, 
HRC, CHCF, CPAM e HPMGER conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 14/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 900722022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  22-00842-7
João Pessoa, 30 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 050/2022

REGISTRO Nº 22-01259-8
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA EM TAPEROÁ/PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 19 de julho de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 30 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

CONCORRÊNCIA  Nº 14/2022
Registro CGE Nº 22-00885-8

ADIAMENTO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 

José Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 14/2022 (Contratação de empresa 
de engenharia especializada para Serviços de Supervisão, Fiscalização e Controle de Obras de 
Implantação, Pavimentação, Restauração e Ambiental e Construção e Restauração de Obras de 
Arte Especial das Rodovias Integrantes do Programa Rodovias/PB em execução pelo Governo do 
Estado), estamos adiando a referida licitação para o dia 17/08/2022 às 10:00 hs, para adequação 
do Edital e seus anexos.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 30 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 13/2022
Registro CGE Nº 22-00858-6

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA  Nº 13/2022 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia   PB-028, Trecho: Fábrica de Cimento Elizabeth/entr. Pb-008, com aproximadamente 
7,80 km), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão 
considerando habilitadas as empresas: CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, POTIGUAR CONS-
TRUTORA LTDA, CLPT CONSTRUTORA EIRELI e CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA e 
marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 04/07/2022   às 10: 00 horas.

João Pessoa, 30 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 15/2022
 Registro CGE Nº 22-00942-5

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 15/2022 (Obras de Implantação e Pavimentação da 
Rodovia   PB-033, Trecho: Praia de Campina/Entr. PB-035/Rio Tinto,  com aproximadamente 20,83 
km), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da 
licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA e IDE-
AL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA e inabilitada a empresa CONPASA CONSTRUTORA 
PARAIBANA LTDA por não cumprir o exigido no edital no item: 10.4.subitem 10.4.1. “b” alinea “c” 
(não apresentou Atestado(s) de capacidade técnico-operacional para  CONCRETO ESTRUTURAL 
FCK 30Mpa (Pontes e/ou Viaduto). Para quantidade  de . 685,0 m³)

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 30 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A empresa T&J EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ: 19.813.758/0002-58, torna público 
que requereu da SESUMA – Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura de 
Campina Grande/PB a LO – Licença de Operação, da construção de um galpão comercial, situado 
na Av. Deputado Raimundo Asfora, 1822, Velame, Campina Grande/PB. CEP: 58.420-000. (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986) 

FELIPE LACET SILVA FERREIRA, CPF: 074.169.854-47 TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SE-
MAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO À LICENÇA 
DE OPERAÇÃO( LO)  DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, SITUADO NO CONDOMINIO 
ALAMOANA, LOTE 202, QUADRA 17, BAIRRO AMAZÔNIA PARK, CIDADE DE CABEDELO PB.

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE VINTE (VINTE) DIAS.
FAZ SABER a todos quanto virem, dele conhecimento tiverem ou interessar possa, queperante 

este Cartório e Juízo se processa os autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TITULO0845612-EXTRA-
JUDICIÁRIO, PROCESSO CÍVEL Nº 86.2016.8.15.2001, promovido porUNICRED JOÃO PESSOA 
– COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DEASSOCIADOS DE JOÃO PESSOA 
LTDA., contra NN CALÇADOS LTDA., pessoa jurídica dedireito privado, portadora de CNPJ/MF no.: 
11.071.349/0001-30, estabelecida na Rua ManoelArruda Cavalcanti, no. 805, Loja 0308B, Manaíra, 
João Pessoa - PB, CEP 58.038-680;NISELIO BARROS GARCIA JUNIOR, brasileiro, portador de 
CPF/MF no.: 826.433.774-00,estabelecido na Rua Manoel Arruda Cavalcanti, no. 805, Loja 5308B, 
Manaíra, João Pessoa -PB, CEP 58.038-680; e TATIANA VALÉRIA RIBEIRO BATISTA, brasileira, 
portadora de CPFno.: 024.098.544-35, residente e domiciliada na Rua Candelária, no. 25, apto 2101, 
Manaíra,João Pessoa – PB, CEP 58.038-620, dados por estarem em lugar incerto e não sabido, 
naqual o MM. Juiz mandou publicar o presente EDITAL, para CITAÇÃO com o prazo de 20(vinte)
dias da Promovida acima citada. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, aos 22 deMARÇO 
de 2022. Eu, Antonio Reginaldo Patriota, Técnico Judiciário, o digitei e assino. Dr.Ricardo da Silva 
Brito, Juiz de Direito da 10ª. Vara Cível da Comarca de João Pessoa-PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O SINSIASS/PB, Sindicato dos Servidores do Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do 

Estado da Paraíba, comunica a todos os servidores que são beneficiários de Precatórios das ações 
judiciais movidas por este Sindicato ou delas decorrentes, que entre os dias 1º e 22 de julho de 2022 
estará em curso o prazo para adesão dos interessados aos termos do Edital nº 02/2022 do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, que convocou “titulares de precatórios cujo ente devedor seja o Estado da 
Paraíba, expedidos perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, qualquer que seja o ano de inscrição, 
para, querendo, manifestarem interesse na realização de acordo direto” com o deságio legal de 40% 
(quarenta por cento). Este Sindicato comunica ainda que disponibilizará todos os equipamentos e 
pessoal necessários ao auxílio dos servidores todos os dias no auditório da PBPREV, localizado 
na Av. Rio Grande do Sul, s/n, Bairro dos Estados, nesta Capital, para o protocolo dos respectivos 
requerimentos, inclusive em atendimento ao item 3.4 do referido Edital.

João Pessoa, 30 de Junho de 2022.
IRANALDO SOARES DA SILVA

Presidente do SINSIASS/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: 2103139 CPF: 804942504XX, CONTRATO: 2222046 CPF: 103647934XX, 
CONTRATO: 2112421 CPF: 075376444XX, CONTRATO: 2610165 CPF: 004243660XX, 
CONTRATO: 4100967 CPF: 364633534XX, CONTRATO: 2207485 CPF: 030453284XX, 
CONTRATO: 0501668 CPF: 042571664XX, CONTRATO: 2149990 CPF: 071048594XX, 
CONTRATO: 2612889 CPF: 162682714XX, CONTRATO: 2215974 CPF: 048127594XX, 
CONTRATO: 2178676 CPF: 115970224XX, CONTRATO: 2203982 CPF: 123922944XX, 
CONTRATO: 1200151 CPF: 033648404XX, CONTRATO: 2145227 CPF: 104650284XX, 
CONTRATO: 2138988 CPF: 733477524XX, CONTRATO: 2145235 CPF: 368101694XX, 
CONTRATO: 0501229 CPF: 062668164XX, CONTRATO: 2160921 CPF: 704288264XX, 
CONTRATO: 2146593 CPF: 033696624XX, CONTRATO: 6201589 CPF: 079627107XX, 
CONTRATO: 2237949 CPF: 710115234XX, CONTRATO: 2139044 CPF: 007510454XX, CON-
TRATO: 2141211 CPF: 044177794XX, CONTRATO: 2402594 CPF: 123406984XX, CONTRA-
TO: 0500134 CPF: 206401104XX, CONTRATO: 2150256 CPF: 105789344XX, CONTRATO: 
2122956 CPF: 106330564XX, CONTRATO: 2114174 CPF: 009571254XX, CONTRATO: 2107799 
CPF: 094333254XX, CONTRATO: 0221373 CPF: 139211694XX, CONTRATO: 0215076 CPF: 
109937464XX, CONTRATO: 2239902 CPF: 052065864XX, CONTRATO: 2205621 CPF: 
380517024XX, CONTRATO: 0506252 CPF: 011075864XX, CONTRATO: 2167643 CPF: 
031120344XX, CONTRATO: 2602272 CPF: 137949274XX, CONTRATO: 0500179 CPF: 
552420814XX, CONTRATO: 0200279 CPF: 468432804XX, CONTRATO: 2188595 CPF: 
059449854XX, CONTRATO: 1209459 CPF: 414625644XX, CONTRATO: 1200377 CPF: 
078751184XX, CONTRATO: 2111292 CPF: 121197004XX, CONTRATO: 4101434 CPF: 304647494XX, 
CONTRATO: 2198239 CPF: 058489004XX, CONTRATO: 2217199 CPF: 138458174XX, 
CONTRATO: 2612350 CPF: 145455934XX, CONTRATO: 2164515 CPF: 107499324XX, 
CONTRATO: 2133760 CPF: 009834914XX, CONTRATO: 2211603 CPF: 004025674XX, 
CONTRATO: 2169687 CPF: 804651884XX, CONTRATO: 2116402 CPF: 096526014XX, 
CONTRATO: 2232956 CPF: 023927204XX, CONTRATO: 0501065 CPF: 225390502XX, 
CONTRATO: 2192634 CPF: 107095554XX, CONTRATO: 4101468 CPF: 526230764XX, 
CONTRATO: 4102563 CPF: 518831394XX, CONTRATO: 4100066 CPF: 841156884XX, 
CONTRATO: 2615287 CPF: 180663124XX, CONTRATO: 4102582 CPF: 937911941XX, 
CONTRATO: 2220868 CPF: 103605714XX, CONTRATO: 6101626 CPF: 064947768XX, 
CONTRATO: 2197260 CPF: 071437434XX, CONTRATO: 0246906 CPF: 673938104XX, 
CONTRATO: 2165293 CPF: 394855794XX, CONTRATO: 2178622 CPF: 089785154XX, 
CONTRATO: 2228840 CPF: 138975114XX, CONTRATO: 2700080 CPF: 114765534XX, CON-
TRATO: 2241451 CPF: 133993264XX, CONTRATO: 2113557 CPF: 715391054XX, CONTRA-
TO: 0503531 CPF: 132067534XX, CONTRATO: 2217218 CPF: 135572654XX, CONTRATO: 
2147444 CPF: 012884544XX, CONTRATO: 6103390 CPF: 077619784XX, CONTRATO: 
2219259 CPF: 034098694XX, CONTRATO: 2176173 CPF: 112862944XX, CONTRATO: 
4104006 CPF: 276436704XX, CONTRATO: 0501644 CPF: 084333384XX, CONTRATO: 
2168397 CPF: 718824844XX, CONTRATO: 2163127 CPF: 106111234XX, CONTRATO: 
2401945 CPF: 060458844XX, CONTRATO: 4200820 CPF: 788320634XX, CONTRATO: 
2202775 CPF: 594060204XX, CONTRATO: 2128413 CPF: 700349194XX, CONTRATO: 
2199348 CPF: 951309504XX, CONTRATO: 0504876 CPF: 030964554XX, CONTRATO: 
0505828 CPF: 160608144XX, CONTRATO: 2151624 CPF: 069691544XX, CONTRATO: 
2220873 CPF: 700478154XX, CONTRATO: 2182709 CPF: 085080554XX, CONTRATO: 
2109311 CPF: 137024574XX, CONTRATO: 2142948 CPF: 711117064XX, CONTRATO: 6106215 
CPF: 288306794XX, CONTRATO: 0505858 CPF: 096696084XX, CONTRATO: 2702021 
CPF: 123530095XX, CONTRATO: 2183546 CPF: 387325748XX, CONTRATO: 2109730 
CPF: 106808044XX, CONTRATO: 2162382 CPF: 308721894XX, CONTRATO: 1209587 
CPF: 007487024XX, CONTRATO: 2202921 CPF: 753593404XX, CONTRATO: 2228665 
CPF: 034567154XX, CONTRATO: 2104334 CPF: 106834414XX, CONTRATO: 2216290 
CPF: 116252544XX, CONTRATO: 2105475 CPF: 023896904XX, CONTRATO: 1211300 CPF: 
977645314XX, CONTRATO: 2134664 CPF: 112020514XX, CONTRATO: 0503290 CPF: 
101044294XX, CONTRATO: 6202317 CPF: 218411284XX, CONTRATO: 2134424 CPF: 
102758014XX, CONTRATO: 2603642 CPF: 113971244XX, CONTRATO: 2167052 CPF: 
133887874XX, CONTRATO: 2100832 CPF: 870140174XX, CONTRATO: 0200407 CPF: 
715285554XX, CONTRATO: 0504997 CPF: 075653414XX, CONTRATO: 2219687 CPF: 
034889784XX, CONTRATO: 6201979 CPF: 482672367XX, CONTRATO: 4103924 CPF: 
039729124XX, CONTRATO: 2156262 CPF: 155058264XX, CONTRATO: 2218937 CPF: 
028995024XX, CONTRATO: 2125204 CPF: 118257994XX, CONTRATO: 2118115 CPF: 705204034XX, 
CONTRATO: 2126117 CPF: 010065874XX, CONTRATO: 2189093 CPF: 132221924XX, CON-
TRATO: 2112871 CPF: 035280984XX, CONTRATO: 2239674 CPF: 177817704XX, CONTRA-
TO: 2124167 CPF: 473234001XX, CONTRATO: 2132243 CPF: 032264824XX, CONTRATO: 
2609521 CPF: 011240864XX, CONTRATO: 2131941 CPF: 066461684XX, CONTRATO: 
1202355 CPF: 238081014XX, CONTRATO: 0502686 CPF: 594282284XX, CONTRATO: 
2179717 CPF: 265471557XX, CONTRATO: 2225589 CPF: 113417844XX, CONTRATO: 0247119 
CPF: 218422214XX, CONTRATO: 2170283 CPF: 129962994XX, CONTRATO: 2608958 
CPF: 173016094XX, CONTRATO: 2232865 CPF: 873298754XX, CONTRATO: 2700739 
CPF: 085541634XX, CONTRATO: 2133223 CPF: 059510214XX, CONTRATO: 2500432 
CPF: 056485034XX, CONTRATO: 1200045 CPF: 601281784XX, CONTRATO: 2178521 
CPF: 685838934XX, CONTRATO: 2199556 CPF: 073225974XX, CONTRATO: 2188538 
CPF: 149449054XX, CONTRATO: 2191406 CPF: 137191204XX, CONTRATO: 2609510 
CPF: 711190824XX, CONTRATO: 2133107 CPF: 012450714XX, CONTRATO: 2110907 CPF: 
107076674XX, CONTRATO: 2181457 CPF: 789938904XX, CONTRATO: 2121589 CPF: 
130139734XX, CONTRATO: 6201537 CPF: 020494514XX, CONTRATO: 2174460 CPF: 
032858034XX, CONTRATO: 2157897 CPF: 061668214XX, CONTRATO: 2117345 CPF: 
179579664XX, CONTRATO: 2207687 CPF: 109831924XX, CONTRATO: 2198536 CPF: 
708328904XX, CONTRATO: 0500094 CPF: 893829514XX, CONTRATO: 2131035 CPF: 
038794054XX, CONTRATO: 21103131 CPF: 204483764XX, CONTRATO: 1214560 CPF: 
204332204XX, CONTRATO: 0247166 CPF: 441556894XX, CONTRATO: 2231873 CPF: 
116083854XX, CONTRATO: 2216491 CPF: 009789664XX, CONTRATO: 0502368 CPF: 
061319084XX, CONTRATO: 0500316 CPF: 132462914XX, CONTRATO: 2242218 CPF: 
106229314XX, CONTRATO: 2140757 CPF: 132566224XX, CONTRATO: 2198776 CPF: 
701155824XX, CONTRATO: 2186730 CPF: 071048724XX

BRP SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 28.235.494/0001-02 torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para 
Comércio e Serviços Situado àAV 03 (LTO PQ ESPERANCA), n°377 – Renascer – Cabedelo PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2022-002224/TEC/LI- 8490, 
Conjunto Habitacional, com 180 unidades, no município de PATOS -PB. 

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 1º de julho de 2022 Publicidades

Processo Nr: 64097.005497/2021-46
O Comandante do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado informa que será 
realizado, no contexto da Operação Carro-Pipa, o sorteio de lotes no dia 08 
de julho de 2022, às 09:00h, para os lotes remanescentes pertencentes aos 
municípios de: BOQUEIRÃO-PB, CAMPINA GRANDE-PB e RIACHO DE 
SANTO ANTÔNIO-PB. O credenciamento e mudança de município será aberto 
aos interessados já credenciados para a 2ª fase do edital vigente, e ocorrerá 
até o dia 07 de julho de 2022, referente ao EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nr 
01/2021 – Credenciamento de Pipeiros, em audiência pública a ser realizada 
na sede do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizada na rua XV de 
Novembro, Nr 100, Bairro Conceição, Campina Grande – PB.

WELLINGTON JUNIO MATHEUS PIRES - Cel
Ordenador de Despesas do 31º BIMtz

AVISO DE SORTEIO

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
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