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Realizada na capital, cerimônia contou com participação popular, prestação de contas e assinatura de ordens de serviço. Página 4

ODE: 14 cidades contempladas na última plenária

Diário Oficial 
traz MP que 
cria PCCR da 
Polícia Civil

Força-tarefa 
apreende 
400 cigarros 
eletrônicos

 Plano de Cargos, Carrei-
ras e Remuneração define, 
por exemplo, critérios de 
progressões e promoções.
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Lei estadual pune esta-
belecimentos que permi-
tem o uso do produto em 
recintos de uso coletivo.  
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Covid: aumento 
dos casos faz 
órgãos exigirem 
uso de máscara

Com vacinação 
em dia, idosos 
voltam ao Ponto 
de Cem Réis

Sub-20: definidos 
times que irão 
disputar as 
quartas de final

Somente ontem,  foram 
registrados 1.975 novos 
casos da doença na Paraí-
ba, além de dois óbitos.
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Espaço de convivência 
no coração da capital atrai 
público para bater papo 
ou jogar xadrez.  
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Botafogo, Nacional de 
Patos, Atlético de Cajazeiras, 
Sousa, Confiança, Treze, Ser-
rano e CSP estão no páreo.  
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Estado limita em 18% alíquota 
do ICMS para os combustíveis

no diário oficial

Medida tem caráter excepcional e extraordinário; PB tenta derrubar lei que impõe teto no STF. Página 14

Em horários de 
pico, rotatórias ficam 

congestionadas em João 
Pessoa, com motoristas 

que, impacientes, 
aumentam o riscode 

acidentes. 

Página 5

Trânsito: giradores causam 
transtornos e irritam motoristas

n “Andei pela Floriano Peixoto, 
pela Vasco da Gama, pela 
Aderbal Piragibe e ainda me 
rendi ao fato de que, por ali, o 
progresso não chegou e, ao que 
parece, jamais chegará”. 

Carlos Pereira
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

620.577

32.434.200

545.455.677

10.256

671.764

6.332.579
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.004.500

441.780.846

12.107.619.239

A 34a edição do evento acontece no MAC, no bairro 
do Catolé, com a participação de 400 artesãos.
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Salão do Artesanato de 
CG termina amanhã

n “Pouca gente sabe, mas o 
cantor Jackson do Pandeiro foi 
um apaixonado pelo futebol. 
Não só gostava como também 
jogou, chegando a ser goleiro 
do Treze Futebol Clube”.

Francisco Di Lorenzo Serpa
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Peça baseada em 
Augusto Cury 

traz Myrian Rios 
a João Pessoa

Ela e Nizo Neto (ao 
centro) falam sobre ‘Nunca 

Desista dos Seus Sonhos’, que 
tem única apresentação hoje. 
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Há uma espécie de consenso acerca da importância da leitura na 
formação intelectual e criativa das pessoas, processo que terá maior 
ou menor sucesso a partir de fatores variados, incluindo a faixa etária. 
O ideal, para alguns pensadores, é começar a ler o mais cedo possível, 
embora a leitura assuma importância vital também na vida adulta.

A leitura de livros, como não poderia deixar de ser, sofre a 
influência das novas tecnologias, tendo em conta a mudança de hábitos 
provocada, por exemplo, pelos suportes digitais. O fundamental é que 
tanto a família como o Poder Público estejam empenhados na formação 
de leitores. Incentivem o contato entre pessoas e livros, em prol da 
sabedoria.

Um dos aspectos positivos da pandemia de Covid-19, no Brasil, foi 
um aumento na venda de livros e no índice de leitura. Uma pesquisa 
recente do Painel do Varejo de Livros no Brasil, veiculada pelo 
Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e realizada pela 
Nielsen BookScan, trouxe boas notícias acerca do mercado editorial do 
país, no ano passado.

Em 2021, de acordo com o estudo citado, foram vendidos mais de 55 
milhões de livros no país. O acréscimo, quando comparado ao de dois 
anos atrás, foi de 9,7% no comércio de títulos novos. Já o faturamento 
das editoras subiu de R$ 1,76 bilhão para R$ 2,28 bilhões em 2021. Um 
alento para o mercado, que ressentia-se da queda de 8,8% em 2020. 

A união de pais, mães e professores é salutar para o 
desenvolvimento da cultura livresca. Por meio de pesquisa intitulada 
“Retratos da Leitura no Brasil”, o Instituto Pró-Livro já havia constado 
que professores, mães e pais, nesta ordem, figuram entre os maiores 
influenciadores da leitura por prazer. Casa e escola, portanto, são 
espaços essenciais.

Na Paraíba, entre outras ações recentes de idêntica natureza, a 
reforma da Biblioteca Estadual Augusto dos Anjos e a ampliação do 
horário de atendimento da Biblioteca Estadual Juarez da Gama Batista, 
ambas localizadas na cidade de João Pessoa, demonstram o sempre 
bem-vindo compromisso do Poder Público em prol do livro e da leitura. 

Livros e leitura
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

O amor que nos faz dar a nossa vida 
A Solenidade dos Apóstolos Pedro e 

Paulo nos coloca diante da necessária fi-
delidade que nos propõe o Evangelho de 
Nosso Senhor. O chamado apostólico pas-
sou pelo total comprometimento de ho-
mens que foram capazes de derramar o 
sangue por causa de Cristo. Faz parte do 
DNA dos apóstolos a entrega irrevogá-
vel de suas vidas. A perseguição religiosa 
sempre acompanhou a história da Igreja 
no mundo, mas vale lembrar que, a res-
posta dos cristãos sempre partiu do amor. 
Não somos chamados a uma ingênua pre-
sença no mundo, mas existe uma respos-
ta de amor que sabe suportar a prova e 
até mesmo a disponibilidade do martírio.

Na passagem do Evangelho de São Ma-
teus 16, 16-19, Pedro nos revela sua confis-
são de fé em Jesus, acolhe-O como Messias 
e Filho de Deus; tal confissão é solidária, 
ele faz também em nome do grupo dos 
apóstolos. O nosso apóstolo é apresenta-
do como rocha, ele não se autodenomina 
assim, mas recebe essa missão do próprio 
Senhor. Esta confissão de Pedro, que diz 
que o Senhor é o Messias, não foi mérito 
de um conhecimento humano, mas veio 
de Deus. Ele carrega a missão especial de 
conduzir a Igreja de Cristo, chamado a go-
verná-la com o serviço da caridade. A mis-
são de Pedro continua na história com o 
serviço prestado pelo papa. O papado é 
um dom para a humanidade, Deus esco-
lhe homens fracos para manifestar sua 
força e desconcertar a lógica das socieda-
des marcadamente secularizadas, que a 
tanto custo tentam expulsar Deus para 

a margem da existência humana. Agem 
como se Deus fosse inimigo dos homens e 
mulheres. Nosso testemunho cristão deve 
declarar que Deus é o centro, de que exis-
timos no amor Dele.

E Paulo? O testemunho das Sagradas 
Escritura o apresenta como um homem 
cheio de ardor pela evangelização. Faz da 
sua vida, depois de encontrar o Senhor 
Ressuscitado na estrada de Damasco, um 
pleno serviço em favor dos homens e mu-
lheres. O apóstolo das gentes não se pou-
pou, não reteve sua vida, mas foi até às úl-
timas consequências do martírio. Que o 
convincente testemunho de Pedro e Pau-
lo ajude sempre a Igreja deste tempo a 
não poupar-se e não temer o caminho da 
cruz de Jesus.

Será que já vinha seco e eu não pres-
tara atenção? Falo do Rio Mamanguape, 
que deu nome à cidade do poeta Carlos 
Dias Fernandes e fortuna usineira aos 
irmãos Fernandes, remanescentes da 
aristocracia rural e do comércio atraí-
dos pelas várzeas do rio, exportando 
açúcar e algodão pelo seu próprio por-
to, o Salema. 

Rio Mamanguape, que supriu de 
águas constantes a agricultura e, par-
ticularmente, o poder político do meu 
circunspecto e saudoso amigo José Fer-
nandes de Lima, um radical do seu par-
tido que conteve a caneta diante de meu 
nome (“Esse, não!”) quando, interino no 
governo, levaram-lhe a lista de demis-
são dos “queremistas”, partidários de 
Pedro na rancorosa campanha de 1960. 
Eu no meio. 

“Esse não” se referia a um jovem par-
do com quem o deputado e presidente 
da AL vinha conversar na bancada de 
imprensa sobre as nossas experiên-
cias paraibanas de leitura. Ajudou-me 
a investigar, completando pesquisa de 
Eduardo Martins, sobre nascimento e 
formação do negro José Maria dos San-
tos, um paraibano notável que emigrou 
para o sul, fez-se historiador de referên-
cia obrigatória, completamente desco-
nhecido dos nossos letrados de então.

Foi agora de quem me lembrei, pas-
sados tantos anos, encontrando um en-
velope com telegrama de parabéns dos 
meus anos em 1978, ano, para mim, de 
angustiante incerteza. 

Não me lembro, agora, de que obra, 
de que estrada, de que referência em pe-
dra e cal deixou esse militante cativo da 
política partidária do seu Estado. Era do 
PSD fundado na redemocratização de 
1946. Vestia branco, só abrindo exceção, 
nos dias de gala, para um terno azul-es-
curo de casimira inglesa, obra-prima de 
Adonias, alfaiate da elite endinheirada 
de João Pessoa; êmulo de Bento, o Al-
faiate, imigrante de Campina. 

Quando, em 1967, me escolheram 
para saudar José Américo numa festa 
exultante do Santa Rosa pelo ingresso 
do ministro na Academia Brasileira, o 
deputado José Fernandes teve a preo-

cupação de me chamar a um canto da 
sede central do clube para perguntar se 
eu dispunha da veste adequada para 
o momento. O cuidado se justificava 
porque, nem na bancada de imprensa 
da Assembleia nunca fui visto de pale-
tó. No máximo, uma camisa de man-
gas compridas, dobrados os punhos. 
E cheio de atenções, o usineiro apres-
sou-me a tirar as medidas em Adonias, 
onde deixara o corte de tropical escuro 
com discretas listras brancas. Guardei 
esse testemunho de desvelo amigo até 
quando descobri, avançada, a iniquida-
de das traças. 

Sim, que obra pública marcante terá 
deixado esse homem ora lembrado?  
Que Liceu, que grande estrada, que 
palácio faz lembrar José Fernandes de 
Lima? 

Simplesmente o Homem. E não pre-
cisou mais que duas linhas em lin-
guagem telegráfica, num “meio” que 
não funciona mais, para lembrar intei-
ro esse militante radical do seu parti-
do e de sua classe. Fazendo oposição 
ao governo de Burity, arredio ao palá-
cio, surpreendeu pequenos e grandes 
ao afrontar o ambiente palaciano para  
cumprimentar-me ao ser escolhido se-
cretário de estado. 

Um telegrama velho encontrado a 
esmo não chega a ser notícia. Mas pode 
ser crônica, um momento de vida, e até 
justificá-la. 

Chega de novo telegrama de 1978

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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“É a vaga mais
 disputada”  

O candidatO  
ideal dO psB  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

mpF tenta alterar decisãO dO enviO 
de prOcessO da calváriO para O tre 

“Quem É O vice de lula?” 

dOis nOmes na lista dO pl 

deFiniçãO atÉ O dia 15 de julhO 

Em declaração à imprensa, o governador João 
Azevêdo (PSB) considerou natural a presença 
de Lula em seu palanque, com uma justificativa 
plausível: “Quem é o vice de Lula? É do PSB 
[Geraldo Alckmin]. Então, a lógica é que Lula 
esteja unido ao PSB também nos estados. Essa 
questão de palanque exclusivo é muito peque-
na”, afirmou. 

Há uma decisão definida no PL do pré-candidato 
a governador Nilvan Ferreira: o pré-candidato 
a vice de sua chapa será de Campina Grande. 
Mas o martelo ainda não foi batido no tocante 
ao nome escolhido: estão na lista o empresário 
Arthur Bolinha, que já foi, por duas vezes, candi-
dato a prefeito da cidade, e Geovana Fernandes, 
esposa do deputado Moacir Rodrigues (PL).     

A escolha dos nomes que serão candidatos 
a vice-governador é uma demanda comum à 
maioria das chapas majoritárias dos partidos 
mais competitivos. O MDB, de acordo com o 
pré-candidato a governador, Veneziano Vital do 
Rêgo, porém, já tem uma data para anunciar o 
nome escolhido. “Acredito que até o dia 15 de 
julho deveremos ter essa definição”, afirmou o 
senador.  

No PSB, a pauta vi-
gente também é a es-
colha do candidato a 
vice – dois partidos da 
base, Progressistas e 
Republicanos, reivin-
dicam essa indicação. 
Ao presidente do PSB 
da Paraíba, deputa-
do Gervásio Maia, foi 
indagado qual seria 
a característica ideal 
para o nome a ser es-
colhido: “Precisa ser 
um nome que tenha 
identidade com o pro-
jeto do governador. O 
nome será escolhido 
com esse perfil”, disse.  

Gervásio Maia não 
quis citar nomes que 
poderão ocupar a vaga 
de vice na chapa majo-
ritária, explicando que 
essas tratativas estão 
sendo conduzidas in-
ternamente. “Estrategi-
camente é até melhor 
que os nomes sejam 
tratados nos bastido-
res. É assim que tem 
que ser. Eu disse que 
a vaga de vice seria 
a mais disputada e 
acertei”, afirmou, refe-
rindo-se à ‘disputa’ que 
envolve Progressistas e 
Republicanos.    

O Ministério Público Federal (MPF) tenta alterar 
decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, que 
determinou o envio de processo contra o ex-go-
vernador Ricardo Coutinho (PT), no âmbito da 
Operação Calvário, da Justiça comum para o 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB). 
Para isso, ingressou com recurso na corte. O MPF 
sustenta que o TRE não tem competência para 
julgar o processo, porque não teria havido crime 
de natureza eleitoral. 

reuniãO dO repuBlicanOs cOm O 
gOvernadOr deverá dar um nOrte 
sOBre indicaçãO dO candidatO a vice  

A definição quanto à indica-
ção do pré-candidato a vice-
governador na chapa gover-
nista poderá estar próxima 

de ter um desfecho. Em 
tese, o Progressistas 
teria a prioridade de 
fazer essa indica-
ção. Pelo menos foi 
isso que se divul-
gou quando Agui-

naldo Ribeiro, em 
entrevista coletiva de 

imprensa, oficializou a 
aliança do partido com o governador João Azevêdo 
(PSB) e anunciou sua desistência de disputar cadei-
ra no Senado, no dia 15 do mês passado. Inclusive, 
por meio do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, 
foi antecipado que o nome indicado seria o do vice
-prefeito de Campina Grande, Lucas Ribeiro. Nos úl-
timos dias, porém, lideranças do Republicanos ma-
nifestaram, publicamente, a intenção de reivindicar 
a indicação do vice, ressaltando que o partido, além 
de ser um aliado de primeira hora, tem tamanho e 
densidade eleitoral para fazer tal postulação. Hoje, 
está marcada reunião do governador com lideranças 
do Republicanos, entre as quais Hugo Motta (foto), 
Adriano Galdino e Wilson Santiago. A expectativa é 
que desse encontro saia uma resolução sobre quem, 
de fato, indicará o nome do vice. E com a paz sela-
da entre as partes.   

Apenas ontem, foram registrados 1.975 novos casos de Covid-19 na Paraíba

Órgãos públicos voltam a 
cobrar uso de máscaras

pandemia

Nalim Tavares 

Especial para A União

A Paraíba registrou 1.975 
novos casos de Covid-19 en-
tre a quinta-feira e ontem, 
sendo 1.955 leves e 20 mo-
derados ou graves. Houve 
registro de novas infecções 
em 134 municípios, sendo a 
maioria nas cidades de  João 

Pessoa (348), Campina Gran-
de (172), Cajazeiras (154), 
Pombal (85) e Cabedelo (74). 
Ao todo, a Paraíba totaliza 
620.577 casos confirmados da 
doença nos 223 municípios. 

Conforme a última atua-
lização do painel epidemio-
lógico da SES, também foram 
registrados, no mesmo pe-
ríodo, dois óbitos em decor-

rência da doença. As vítimas 
são dois homens, residentes 
nos municípios de Campina 
Grande e Mogeiro. Um deles 
estava com o esquema vaci-
nal completo e o outro não 
havia sido vacinado.

Segundo informações 
da SES, as vítimas tinham  
63 e 81 anos. Apenas um ti-
nha histórico de hiperten-

são, o outro não apresen-
tava comorbidade. Outros 
cinco óbitos estão sendo in-
vestigados. O total de mor-
tes por Covid-19 no estado é 
de 10.256. O boletim aponta, 
ainda, que 451.303 pessoas 
se recuperaram da doença, 
e 678.704 casos foram des-
cartados desde o início da 
pandemia.

PB registra 1.975 novos casos de Covid-19
com  dois óbitos

A Secretaria de Estado da 
Cultura (SecultPB) divulgou, 
ontem, as regras para preen-
chimento de três vagas no Li-
vro de Mestres e Mestras da 
Arte – Canhoto da Paraíba 
(Rema). O Edital 001/2022, 
que está publicado na edição 
do Diário Oficial do Estado, 
orienta instituições a reque-
rerem instauração de proces-
so para esse registro.

Estão aptas a participarem 
do edital a própria Secult, a 
Assembleia Legislativa e enti-

dades sem fins lucrativos que 
estejam localizadas na Paraí-
ba há pelo menos um ano.

O Edital vai orientar o 
preenchimento das três vagas 
existentes e de outras que sur-
girem durante a sua vigência, 
até 30 de julho de 2023. Se-
gundo o texto, “(...) serão con-
siderados, para fins desta con-
vocatória, Mestres ou Mestras 
das Artes Canhoto da Paraí-
ba, pessoas que tenham co-
nhecimentos e técnicas ne-
cessárias para a produção e a 

preservação da cultura tradi-
cional do estado da Paraíba”.

Os objetivos são reconhe-
cer, proteger e valorizar os 
conhecimentos, fazeres e ex-
pressões das culturas tradi-
cionais da Paraíba, por meio 
da titulação de ‘Mestre ou 
Mestra das Artes - Canhoto 
da Paraíba’, com vistas à pre-
servação da cultura tradicio-
nal popular do estado da Pa-
raíba e transmissão de seus 
saberes e fazeres artísticos e 
culturais.

Secult lança edital no DOE para três vagas 
mestres e mestras das artes

O número de casos de Co-
vid-19 voltou a crescer na Pa-
raíba. Foram 1.975 novos casos 
registrados no primeiro dia de 
julho e, ao longo da semana an-
terior, 10 óbitos foram confir-
mados. Por esse motivo, o uso 
de máscara, recomendado pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES-PB), voltou a ser indicado 
e até obrigatório em alguns ór-
gãos e estabelecimentos.

Na Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), o uso de 
máscara passou a ser obrigató-
rio em todos os campi, em lo-
cais abertos e fechados, a par-
tir do dia 1º de julho. A decisão 
foi tomada em reunião do Con-
suni, que ocorreu no dia 30 de 
junho. O Comitê Gestor da Co-
vid da Universidade conside-
rou a crescente no número de 
casos da doença, bem como os 
dados da Secretaria de Saúde 
do Estado e do setor de acom-
panhamento interno da UEPB.

“A Universidade tomou 
essa decisão baseada em da-
dos epidemiológicos, do au-
mento do número de casos na 
Paraíba e na própria institui-
ção, e também pelas recomen-
dações que a gente vem obser-
vando nas notas técnicas da 
Secretaria de Estado da Saú-
de, ressaltando a importância 
da máscara como uma forma 
eficaz de prevenção da trans-
missibilidade da Covid-19”, diz 
a presidente do comitê, a pro-
fessora Nadja Oliveira. “Há 
também a recomendação do 
Ministério Público, para que 
as repartições estaduais e pú-
blicas retornassem o uso obri-
gatório. Dessa forma, a gente, 
mais uma vez, pensa na se-
gurança, na biossegurança da 
nossa comunidade acadêmi-
ca, para que a gente mantenha 
esse controle da pandemia na 
nossa instituição.”

A obrigatoriedade de más-
cara protetora também foi de-
terminada por outros órgãos 
do Estado: a Agência Paraibana 
de Comunicação (EPC), o Insti-
tuto Federal da Paraíba (IFPB), 
o Tribunal de Justiça da Paraí-
ba (TJPB), a Defensoria Públi-
ca do Estado (DPE-PB), e tam-
bém pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT), que flexi-
biliza o uso apenas para públi-
co externo. 

Segundo a procuradora-
chefe do MPT-PB, Andressa 
Coutinho, “diante do recen-
te aumento do número de ca-
sos de Covid no estado, bem 
como da taxa de transmissão, 
o MPT decidiu renovar a obri-
gatoriedade de máscaras den-
tro de suas dependências para 
o público interno, ou seja, para 
os nossos servidores e procu-
radores, e recomendar o uso 
de máscaras para o público ex-
terno.” Para ela, “é sabido que 
a máscara é considerada uma 
barreira contra a transmissão 
viral, então, nesse momento, 
onde a gente está vendo a reto-
mada da transmissibilidade do 
vírus, é de extrema importân-
cia que a máscara seja utiliza-
da, para que a gente contenha 
a disseminação da Covid-19.” 

A SES-PB recomenda o uso de máscara, principalmente para 
os seguintes casos:
nImunossuprimidos;
nPessoas com comorbidades;
nIdosos, especialmente acima dos 70 anos;
nGestantes;
nPessoas não vacinadas ou com vacinação incompleta;
nNos estabelecimentos e serviços de saúde, como hospitais, 
clínicas, consultórios, laboratórios e farmácias;
nEm locais fechados e com aglomeração de pessoas.

Serviço

No Tribunal Regional do 
Trabalho da Paraíba (TRT-PB), 
desde o dia 20 de junho, o uso 
de máscara também é obriga-
tório para o público interno. 
A decisão, publicada no Diá-
rio Administrativo Eletrônico 
do Tribunal, disposta no Ato 
TRT13 SGP Nº 083, de 16 de ju-
nho de 2022, levou em conta o 
agravamento da contaminação 
pelo vírus da Covid-19 e a ne-
cessidade de manter o controle 
das infecções, a fim de promo-
ver um ambiente de trabalho 
seguro, para que as instalações 
do Tribunal possam continuar 
funcionando.

Já a Justiça Federal da Pa-
raíba (JFPB) passou a recomen-
dar o uso de máscara no âmbi-
to de suas instalações no dia 15 
de junho, mas este não é obri-
gatório. Para tomar a decisão, a 
JFPB considerou o aumento das 
síndromes respiratórias nesta 
época do ano, quando a disse-
minação e circulação do vírus 
se torna mais propícia. O tra-
balho, realizado em local ma-
joritariamente fechado, com 
utilização de ar condicionado, 
também foi um fator determi-
nante. A recomendação foi di-
vulgada pela Direção do Foro 
da Justiça Federal da Paraíba.
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Houve uma 
recomendação 
do Ministério 
Público para 
que as 
repartições 
estaduais 
e públicas 
retomassem o 
uso obrigatório 
da máscara

A máscara é uma forma eficaz de redução da transmissibilidade da Covid-19

Ítalo Arruda 
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Medida Provisória que estrutura e valoriza as carreiras é uma antiga reivindicação da categoria

Publicado PCCR da Polícia Civil
diário oficial do estado

O Diário Oficial do Es-
tado publicou, ontem, em 
edição suplementar, Medi-
da Provisória que institui o 
Plano de Cargos, Carreiras 
e Remuneração da Polícia 
Civil da Paraíba. O PCCR, 
uma antiga reivindicação 
da categoria, entre outros 
pontos, estrutura as carrei-
ras com progressões hori-

zontal com cinco níveis de 
referências e cinco classes 
de promoção na vertical.

Avanço
A secretária da Admi-

nistração, Jacqueline Gus-
mão, considera o PCCR da 
Polícia Civil um avanço 
para a categoria, numa de-
monstração de que o Gover-

no do Estado continua va-
lorizando estes servidores 
e revendo as defasagens re-
muneratórias, bem como re-
conhecendo a importância 
do trabalho deles. “Desde o 
início, a gestão já tinha as-
sumido o compromisso de 
renovar e reestruturar, re-
conhecer a importância da 
Polícia Civil dentro do sis-

tema de Segurança Pública 
do Estado da Paraíba”, afir-
mou, adiantando que esse é 
mais um passo com o com-
promisso de continuar dia-
logando com a categoria.

Pontos
Outros pontos que o 

PCCR da Polícia Civil con-
templa são: Definição dos 

critérios de progressões e 
promoções; desvincula-
ção de existência de vagas 
para as promoções e pro-
gressões; avaliação de de-
sempenho para todas pro-
moções criando incentivos 
nas carreiras; e equiparação 
de remuneração das carrei-
ras investigativas e técnica 
científica.

Chegou ao fim ontem a 
caravana da democracia, por 
meio do Orçamento Demo-
crático Estadual, com a úl-
tima plenária, que contem-
plou a 1a Região, no Espaço 
Cultural José Lins do Rêgo, 
em João Pessoa. A ocasião 
foi uma soma de participa-
ção popular com prestação de 
contas do Governo do Esta-
do, além da assinatura de or-
dens de serviço e de licitação 
para obras, reformas e conces-
são de créditos relacionadas à 
capital paraibana e os demais 
13 municípios inclusos na re-
gião geoadministrativa em 
questão, sendo eles: Alhan-
dra, Bayeux, Caaporã, Cabe-
delo, Conde, Cruz do Espírito 
Santo, Lucena, Mari, Pitimbu, 
Riachão do Poço, Santa Rita, 
Sapé e Sobrado. 

No primeiro momento do 
ODE 2022 em João Pessoa, o 

Governo do Estado entregou, 
por meio de diversas secre-
tarias, como de Segurança e 
Defesa Social, da Educação, 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, de Habitação, entre ou-
tras, totalizando R$ 104 mi-
lhões em investimentos. Esse 
valor foi distribuído entre as-
sinaturas que contemplarão, 
em João Pessoa, a criação do 
Parque Linear Parahyba 4, a 
Escola de Ensino Médio In-
tegral da Polícia Militar da 
Paraíba, a reforma e amplia-
ção do Batalhão de Opera-
ções Especiais (Bope), manu-
tenção do prédio da Agência 
Estadual de Vigilância Sani-
tária (Agevisa), manutenção 
do prédio da Loteria (Lotep).

Os investimentos tam-
bém foram destinados à re-
forma de escolas estaduais 
em Alhandra e Sapé, além da 
construção de um reservató-
rio de abastecimento de água 
dos tipos inferior, superior e 
uma subestação também na 
terra de Augusto dos Anjos. 
O valor também serviu para a 
concessão de créditos a partir 
do Programa Empreender Pa-
raíba para mulheres e para a 

juventude paraibana, soman-
do cerca de 860 mil reais.

Para a área da seguran-
ça pública, o Governo ofer-
tou mais de 60 mil reais que 
serviram para a qualificação 
e capacitação dos servidores 
a partir de cursos, além da 
aquisição de equipamentos, 
reformas estruturais, aqui-
sição de viaturas, coletes ba-
lísticos novos para a Polícia 
Militar, dentre outros itens. 
Equipamentos para o Corpo 
de Bombeiros Militar da Pa-
raíba, reforçando o combate 
a incêndios, os salvamentos 
e também os resgates.

Em relação à habitação, o 
Estado entregou escrituras 
para a regularização da si-
tuação de diversos morado-
res do Conjunto Habitacio-
nal Colinas do Sul, que possui 
410 casas. 

No Espaço Cultural, du-
rante a plenária do ODE, es-
tavam expostos estandes das 
múltiplas secretarias esta-
duais com aplicação de vaci-
nas tanto contra a Covid-19 
quanto a Influenza, realiza-
ção de testes de glicemia, a 
Patrulha Maria da Penha e 
também uma área com in-
formações acerca do Centro 
de Referência de Igualdade 
Racial João Balula e da Casa 
de Acolhimento à População 
LGBTQIAP+ Cris Nagô.

Antes do momento de 
prestação de contas, o gover-
nador João Azevêdo comen-
tou a importância do ODE 
enquanto instrumento da de-
mocracia, destacando o diálo-
go como principal caminho. 
“O orçamento democrático 
é uma ferramenta extrema-
mente importante de demo-
cracia participativa. Nós fa-
zemos isso por todo o estado, 
são 15 plenárias. Essa é a dé-
cima quinta e nós sabemos 
muito bem que, para ter a mí-
nima possibilidade de ter um 
diálogo, é importante que a 
gente escute”, disse.

Prestação de contas
No balanço dos últimos 12 

meses, o Governo do Estado 
investiu 1,91 bilhão entre 2021 
e 2022 na 1a Região Geoadmi-
nistrativa. Desse total, mais 
de 50 milhões foram destina-
dos à Educação, com a distri-
buição de 150,6 mil cestas bá-
sicas, reformas em 10 escolas 
em quatro municípios, quatro 
novos ginásios em João Pes-
soa, um ginásio em Alhan-
dra, a reforma de uma biblio-
teca na capital, dentre outros 
equipamentos.

No setor de Recursos Hí-
dricos, cerca de 86,7 milhões 
de reais possibilitaram a re-
cuperação de reservatórios 
e barragens, além da manu-
tenção de redes e aquisição de 
hidrômetros. Também foram 
investidos 30 milhões de reais 
voltados, dentre outras coisas, 

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com
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A secretária da 
Administração, 
Jacqueline 
Gusmão, 
considera o 
PCCR da Polícia 
Civil um avanço 
para a categoria

João Pessoa sedia última plenária do Orçamento Democrático
participação popular

ao abastecimento na primeira 
região, com a ampliação con-
templando bairros da capital 
paraibana como Centro, Ja-
guaribe, Tambiá, Varadouro, 
Roger, Alto do Céu, Padre Zé, 
Bairro dos Estados, Tambau-
zinho, Torre, Mandacaru, Pe-
dro Gondim, Rangel, Cristo, 
Boa Esperança, Vale das Pal-
meiras, entre outros que são 
cobertos pelos reservatórios 
R-1, R-2, R-6 e R-11.

Para as melhorias nas es-
tradas, mais de 28 quilôme-
tros foram pavimentados em 
10 municípios com as traves-
sias urbanas, com investi-
mentos que ultrapassaram 
os 21 milhões de reais. Na ha-
bitação, 12,9 milhões de reais 
foram destinados à constru-
ção de moradias para os ido-
sos, com a entrega de 80 casas 
no Cidade Madura – esse to-
tal distribuído entre Bayeux e 
Monteiro. Ainda nessa área, 
com 143 milhões em investi-
mentos o Governo entregou 
2.192 moradias, sendo 128 em 
Bayeux, 28 em Conde, 960 em 
João Pessoa e outras 1.076 em 
Santa Rita, na Região Metro-
politana da capital.

Na Saúde, dentre os in-
vestimentos, destacam-se a 
realização de 885 cirurgias 
na primeira região a partir 
do programa Opera Paraí-
ba e a injeção de 494,2 mi-
lhões de reais na rede hospi-
talar que envolve o Hospital 
de Trauma de João Pessoa, 
o Hospital Metropolitano 

ATP
O novo prédio do 
ATP foi uma das 
ações que teve a 
sua importância 

ressaltada

O governador João Aze-
vêdo esteve, na tarde de on-
tem, no Hospital de Emer-
gência e Trauma de João 
Pessoa, ocasião em que en-
tregou diversos equipa-
mentos para ampliar e mo-
dernizar o atendimento na 
unidade, como o Centro 
Cirúrgico, destinado às ci-
rurgias eletivas do Progra-
ma Opera Paraíba, área de 
enfermaria, além do novo 
prédio do Ambulatório de 
Traumatologia da Paraí-
ba (ATP).

As ações, que receberam 
investimentos da ordem 
de R$ 3,8 milhões, contem-
plam, ainda, a entrega de 
um tomógrafo 64 canais 
— fundamental na preci-
são de exames radiológicos, 
por exemplo — e equipa-
mentos de videolaparos-
copia, videoendoscopia e 
ultrassonografias. O novo 
Centro Cirúrgico recebeu 
o nome de Roberto Vaz de 
Medeiros Filho, bombeiro 
lotado na Saúde, que mor-
reu vítima da Covid-19.

 Na ocasião, João Azevê-
do destacou a importância 

das ações para a população 
paraibana. “Nós estamos 
entregando um bloco cirúr-
gico, uma área de enferma-
ria, onde os pacientes que 
passarem pelo processo de 
cirurgia terão sua recupe-
ração, um tomógrafo de 64 
canais — um equipamen-
to único na saúde pública 
desse Estado. São ações que 
farão uma grande diferen-
ça, pois estamos trazendo o 
Opera Paraíba para dentro 
do Trauma em todas as es-
pecialidades possíveis, am-
pliando cada vez mais esse 
programa que já é um su-
cesso”, afirmou.

 “A gestão que temos 
hoje está colocando a saú-
de pública da Paraíba num 
nível impensável até há 
bem pouco tempo — eu di-
ria em outro patamar. Na 
Paraíba, eu sempre digo, 
o SUS funciona, porque 
em Campina Grande, por 
exemplo, estamos implan-
tando hemodinâmica; em 
Patos, estamos distribuin-
do equipamentos para ci-
rurgias videolaparoscó-
pia. Estamos implantando 

uma rede de tomógrafos, 
enfim, investindo e muito 
em equipamentos de últi-
ma geração”, continuou o 
governador. 

Uma das ações que teve 
a sua importância ressal-
tada por profissionais do 
Hospital de Emergência 
e Trauma de João Pessoa 

foi a construção do novo 
prédio do Ambulatório de 
Traumatologia da Paraíba 
(ATP). Com isso, os pacien-
tes não vão mais precisar 
se deslocar do Hospital de 

Emergência e Trauma, que 
fica no bairro Pedro Gon-
dim, até o bairro de Jagua-
ribe, em busca de exames 
ambulatoriais. 

 A secretária de Estado 
da Saúde, Renata Nóbre-
ga, afirmou que as ações do 
Governo do Estado no Hos-
pital de Trauma da Capital 
representam um marco na 
história da saúde pública 
paraibana.

 O diretor-geral do Hos-
pital de Trauma, Laécio 
Bragante, também desta-
cou a importância dos equi-
pamentos para a unidade 
hospitalar. “No contexto 
de um Hospital de Trauma, 
um tomógrafo moderno 
como o que recebemos ago-
ra há pouco é um adendo 
significativo, não só na qua-
lidade da imagem como na 
segurança do diagnóstico. 
Esse equipamento, dado o 
volume de tomografias do 
Hospital de Trauma, que 
ultrapassa as quatro mil 
por mês, tendo esse equipa-
mento ajuda enormemente 
a decisão das equipes pro-
fissionais”, comentou.

Centro cirúrgico e outros equipamentos

de Santa Rita, o Complexo 
Hospitalar Clementino Fra-
ga, o Hospital Edson Rama-
lho, o Hospital Infantil Ar-
linda Marques, o Hospital 
Psiquiátrico Juliano Morei-
ra, o Centro Especializado 
de Diagnóstico do Câncer, a 
UPA de Santa Rita, entre ou-
tras unidades.

Ainda em relação à Saúde, 
hospitais foram construídos, 
como a Maternidade Frei Da-
mião II, em João Pessoa, e ou-
tros foram aprovados, como 
o Hospital da Mulher, tam-
bém na capital. Outras unida-
des entregues e/ou aprovadas 
foram o Centro de Coman-
do e Controle de João Pessoa, 

o Centro de Igualdade Ra-
cial João Babula e a Casa de 
Acolhimento Cris Nagô vol-
tada para a população LGB-
TQIAP+.

O Governo do Estado en-
tre 2021 e 2022 também in-
vestiu 9,7 mi de reais em cul-
tura, distribuindo esse total 
entre o Museu do Artesana-
to Paraibano Janete Costa, 
Museu Casa de José Amé-
rico, Museu da Cidade de 
João Pessoa, na capital; Tea-
tro Santa Catarina, em Ca-
bedelo; e em outras unida-
des fora da 1ª Região. 

Por fim, o Turismo da 1a 
Região, mais precisamente 
em João Pessoa, recebeu pou-

co mais de 1 bilhão de reais 
associado ao Polo Turístico 
de Cabo Branco.

No que tange o momen-
to de plenária, de fato aber-
to ao público, reivindicações 
para a educação, cultura e 
saneamento foram mencio-
nadas, além de outros tópi-
cos. Com o fim das rodadas 
do Orçamento Democrático, 
as prioridades do ciclo pas-
sarão por avaliações e deba-
tes dentro da fase chamada 
Planejamento Democrático, 
onde os conselheiros do ODE 
se unem às secretarias esta-
duais para viabilizar o que 
for possível de ser realizado 
em cada região.

Foto: Francisco França/Secom-PB

Plenária no Espaço Cultural contemplou a 1ª Região, composta pela capital e mais 13 municípios

Casas
Em relação à habitação, 

o Estado entregou 
escrituras para a 
regularização da 

situação de diversos 
moradores do Conjunto 
Habitacional Colinas do 
Sul, que possui 410 casas
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Em vários trechos, o fluxo de veículos fica congestionado, os condutores se irritam e o risco de acidentes aumenta

Giradores desafiam os motoristas
trânsito na capital

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Os motoristas e trabalha-
dores das áreas próximas a al-
guns giradores em João Pes-
soa relatam várias dificuldades 
nestes locais, como risco de aci-
dentes, demora para atraves-
sar devido ao grande conges-
tionamento, além de conflitos 
no trânsito. A situação nestes 
espaços geralmente piora nos 
chamados horários de pico no  
início da manhã e final de tar-
de, quando a circulação de ve-
ículos aumenta. 

Entre estes locais está o gira-
dor do bairro do Bessa (ao lado 
do Bessa Shopping) onde o flu-
xo de carros e motos é grande e 
a travessia é complicada, sobre-
tudo, para quem trafega vindo 
da BR-230. “O risco de aciden-
tes é grande nesse girador por-
que a passagem é desorgani-
zada, apertada, muitos acabam 
tentando passar de uma vez. 
A partir das 17h o movimen-
to cresce e o trânsito para to-
talmente”, conta Edvaldo Nas-
cimento que trabalha em uma 
loja na frente desse girador. 

Ele lembra que nos dias de 
chuva a situação piora, exigindo 
atenção redobrada dos condu-
tores, pois além dos congestio-
namentos existem os buracos e 
alagamentos. “Vejo muitas bati-
das, principalmente nas trasei-
ras e laterais dos carros”, com-
pleta.

Para o motoboy Gilderson 
Santana, o pior horário nesse 
girador é no final da tarde, ge-
ralmente entre 16h e 18h, perí-
odo em que a passagem se tor-
na praticamente impossível: 
“Demora bastante para os car-
ros e as motos passarem. Aí, 
a gente tem que esperar para 
não acontecer acidentes. Temos 
que prestar atenção nos pedes-
tres também que podem ten-
tar passar quando o movimen-
to está maior”

Quem trafega no sentido 
Jardim Oceania em direção à 
BR-230 também enfrenta pro-
blemas, conforme relata Suza-
na Bravo. Para ela, o girador do 
Bessa representa um desafio 
para qualquer condutor. “Não é 
fácil passar nesse girador. Tem 
que ser um bom motorista para 
enfrentar. Fizeram algumas al-
terações aqui e percebi que o 
fluxo ficou ainda mais aperta-
do”, opinou.

Outro ponto considerado 
crítico é o girador entre o Cam-
pus I da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB) e o bair-
ro Castelo Branco. Geralmente 
no início da manhã ou da tarde 
tem um alto fluxo de veículos 
em direção à instituição de en-
sino, mas principalmente para 
o Centro de João Pessoa. 

Porém, em qualquer horário 
do dia o risco de acidentes exis-
te. Sérgio Rodrigues relata que 
a passagem ao lado da UFPB 
em horários de pico se tornou 
mais difícil do que antes, in-
clusive para quem sai do Caste-
lo Branco em direção aos Ban-
cários. “O receio é grande para 
passar nessa pista porque já vi 
muitos acidentes com ônibus e 
carros. Além do espaço tem a 
grande velocidade. Essa parte 
é muito importante para quem 
sai dos Bancários indo ao Cen-
tro da cidade”.
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Semob-JP 
monitora o 
tráfego e 
informou que 
obras ocorrem 
no Bessa e 
que planeja 
reformar 
o acesso a 
Mangabeira

Horários
Conflitos entre 

motoristas aumentam 
na mesma proporção 
do fluxo de veículos, 
principalmente no 
início da manhã e 

final de tarde

No girador do antigo Caic, 
no bairro de Mangabeira, o 
espaço é considerado estreito 
para o grande fluxo de veícu-
los em direção ao Mangabei-
ra Shopping, praias (Seixas e 
Cabo Branco, por exemplo), José 
Américo, Água Fria e Valentina 
de Figueiredo. Mas, um outro 
problema relatado é a impaci-
ência dos motoristas que tam-
bém pode prejudicar o trânsito. 

Rommel Alves vende arti-
gos em madeira ao lado do gi-
rador e observa a incompreen-
são dos condutores mesmo nas 
situações em que dá para fa-
zer a travessia com tranquilida-
de. “É muito buzinaço e muita 
reclamação, falta de paciência 
mesmo. O girador já é aperta-
do e o fluxo intenso, aí no horá-
rio de pico, as pessoas se estres-
sam porque o engarrafamento 
é maior”, comenta. 

Segundo o comerciante, pela 
manhã o fluxo é maior descen-
do para o José Américo e no fi-
nal do dia todos os lados se in-
terrompem. Outra questão é 
quando algum carro quebra ou 
ocorre acidentes e todos os mo-
toristas não têm outra alterna-

tiva senão parar até o problema 
ser solucionado. “Fica totalmen-
te interrompido o acesso” 

Já Eleudo Gomes, que tam-
bém trabalha nas proximida-
des desse girador há pelo menos 
cinco anos, acredita que a maior 
quantidade de acidentes ocor-
re entre aqueles que se dirigem 
para Mangabeira: “Quase nin-
guém respeita a sinalização, os 
motoristas não dão a preferên-
cia quando tem que dar. Os aci-
dentes são constantes  porque o 
pessoal é apressado demais, não 
respeita as placas. Depois do aci-
dente percebem o erro”.

Porém, ele percebe que exis-
tem possibilidades do trânsito 
ser mais organizado se houves-
se mais entradas para os bairros 
ao redor, principalmente nos 
finais de tarde quando as pes-
soas estão retornando do tra-
balho. “Entre 12h e 13h o mo-
vimento aumenta, mas não é 
tanto. Quando dá 17h fica bem 
agitado. Seria bom ter um outro 
acesso, outra forma de chegar a 
Mangabeira ou Valentina sain-
do por dentro do José Américo 
para que o trânsito ficasse me-
lhor distribuído”, ressalta. 

Atitude dos motoristas 
amplia risco de acidentes

 De acordo com o diretor 
de Operações da Superinten-
dência Executiva de Mobili-
dade Urbana de João Pessoa 
(Semob-JP), Sanderson Cesá-
rio, o cruzamento da UFPB/
Castelo Branco tem um trân-
sito intenso visto que con-
templa o fluxo da Zona Sul 
de João Pessoa em direção 
ao Centro.

O volume de tráfego, in-
clusive, aumenta com as vá-
rias rotas de transporte pú-
blico. No entanto, o parecer 
técnico do órgão aponta que 
a fluidez no local é considera-
da constante e dentro da nor-
malidade, salvo se tiver outro 
impedimento, como um aci-
dente na Avenida Pedro II. 

Esse tipo de ocorrência 
causa transtornos na região, 
mas conforme o diretor é 
algo considerado fora da ro-
tina. “A Semob-JP monitora 
diariamente o local. Foi veri-
ficado que a vazão do trânsito 
está sempre em uma deman-
da constante. Então, o con-
dutor na rotatória da UFPB/
Castelo Branco perde dois 
minutos no máximo para se-
guir seu destino”.

Em relação ao girador do 
Bessa, o diretor observa que 
ele já não comporta o fluxo de 
veículos. Por isso, atualmen-
te ocorre uma obra de alarga-
mento do girador e de criação 

das faixas livres. Este traba-
lho está previsto para encer-
rar nos próximos 15 dias.

Com a obra, ele explicou 
que a via vai passar de duas 
para três faixas, como tam-
bém a rotatória. Porém, a ter-
ceira faixa vai ser livre. As-
sim, quem desejar convergir 
à direita na rotatória não vai 
ser obrigado a parar e dar a 
preferência. 

“São três fluxos que con-
vergem nessa rotatória do 
Bessa. Com a obra, vai exis-
tir uma faixa livre, protegida 
com disciplinadores de trân-
sito onde o condutor não vai 
perder tempo se desejar do-
brar a direita. Se ele desejar 
fazer a rotatória, vai ficar na 
faixa do meio ou da esquerda 
(porque foi criada essa tercei-
ra faixa)”, detalhou Sander-
son Cesário.

Segundo o gestor, essa al-
teração vai desafogar o trân-
sito na região e dar maior 
vazão ao trafego de veícu-
los. “Essa obra vai ampliar 
a vazão e minimizar consi-
deravelmente os engarrafa-
mentos nos horários de pico”, 
completa.

Por último, no girador do 
antigo Caic, em Mangabeira, 
também foi observado que 
nos horários de pico, o trânsi-
to fica bastante intenso e con-
forme a Semob-JP, os condu-

Monitoramento e alargamento da avenida

“Esse girador 
(o da entrada 
de Mangabeira) 
já pede uma 
intervenção

Sanderson Cesário

tores perdem em média entre 
cinco e 10 minutos neste pe-
ríodo do dia, pois ele liga o 
José Américo ao maior bair-
ro de João Pessoa (Mangabei-
ra) e vice-versa. É portanto, 
uma das rotatórias mais ob-
servadas pelo órgão, pois é 
onde registra um dos maio-
res engarrafamentos da capi-
tal. Para melhorar o tráfego, 
a prefeitura planeja a triplica-
ção da Avenida Hilton Sou-
to Maior. 

A proposta é criar uma 
terceira faixa e a rotatória 
também passará a ter três 
faixas para girar o trânsito e 
corrigir a vazão no local. 

Além da terceira faixa, 
a expectativa é revitalizar 
todo o corredor Hilton Sou-
to Maior, incluindo o passeio 

público e a ciclofaixa. “Esse 
girador já pede uma inter-
venção. A prefeitura está em 
planejamento e tentando con-
seguir verbas federais, pois 
é um investimento grande 
para todo o corredor da ave-
nida”, destacou o represen-
tante da Semob-JP. 

Segundo o diretor, nes-
tes e em outros pontos da 
cidade existem câmeras de 
monitoramento que acom-
panham diariamente a flui-
dez do trânsito e caso ocorra 
acidentes, as equipes fazem a 
retirada dos veículos. 

Sanderson Cesário obser-
va ainda que o girador é um 
instrumento da engenharia 
de trânsito para disciplinar 
cruzamentos com grandes 
volumes de tráfego. Então, 
quando o volume de tráfe-
go está intenso, sai de cruza-
mento e cria-se uma rotató-
ria como forma de disciplinar 
melhor e dar prioridade a to-
dos os sentidos.  

“A rotatória é um estágio 
intermediário entre um cru-
zamento normal (com placa 
pare) para um cruzamento 
semaforizado. O cruzamen-
to semaforizado é o último 
passo porque exige todo um 
planejamento de tempos e há 
uma espera maior do condu-
tor para efetuar essa passa-
gem”, finalizou. 

No acesso ao bairro de Mangabeira, no girador do Caic, a Semob-JP planeja alargar toda a Avenida Hilton Souto Maior

Giradores do Bessa e o que dá acesso à UFPB/Castelo Branco também costumam registrar retenção de veículos nos horários de pico

Fotos: Evandro Pereira
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Número consta no Boletim Epidemiológico Anual divulgado pela SES; no país, foram mais de 68 mil registros

Mais de 1,2 mil casos de tuberculose
no ano passado

Nalim Tavares 

nalim_2000@hotmail.com

A Paraíba registrou 1.283 
casos de tuberculose no ano 
passado. A Secretaria de Es-
tado da Saúde da Paraíba 
(SES-PB) informou que nos 
meses de janeiro e feverei-
ro deste ano ocorreu um au-
mento de 20% em relação aos 
registros da doença no mes-
mo período do ano passado. 
Nesse mesmo período, fo-
ram oito mortes em decor-
rência da tuberculose. É o 
que consta no Boletim Epide-
miológico Anual da tubercu-
lose (TB) divulgado terça-fei-
ra pela SES. Em todo o Brasil, 
foram 68.271 casos em 2021.  
Para pessoas que vivem com 
o Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV), os riscos são 
maiores.

Nos últimos dois anos, 
o número de diagnósticos 
da doença caiu em relação 
a 2019. No entanto, segundo 
o boletim da SES e informa-
ções da Secretaria de Vigi-
lância em Saúde (SVS) e do 
Ministério da Saúde (MS), 
essa queda pode ser um re-
flexo da pandemia de Co-
vid-19, e não indica, necessa-
riamente, um número menor 
de casos. Em 2021, houve um 
aumento de 139 casos nas 
notificações, em comparação 
com 2020. Isso sugere uma 
melhora nas ações de busca 
ativa nos municípios.

Ainda segundo o bole-
tim, na Paraíba, a taxa de 
pessoas que abandonaram 
o tratamento foi maior em 
anos pandêmicos, atingin-
do a marca de 9,5%, quando 
o estipulado pelo Ministério 
da Saúde é de 5%. De acordo 
com a chefe do Núcleo de 
Doenças Crônicas Negligen-
ciadas (NDCN), Anna Stella 
Pachá, a tuberculose é uma 
doença que tem cura, e o tra-
tamento está disponível gra-
tuitamente nas Unidades Bá-
sicas de Saúde.

A forma extrapulmonar 
da doença ocorre mais fre-
quentemente em pessoas 
que vivem com HIV, em es-
pecial naquelas com com-
prometimento imunológico. 
Segundo o Boletim Epide-
miológico da Tuberculose, 
divulgado em março de 2022 
pelo Ministério da Saúde, a 

coinfecção por tuberculose 
é a principal de óbito para 
pessoas vivendo com HIV. O 
ministério aponta que 52.471 
pessoas com a tuberculose 
realizaram testagem para 
o Vírus da Imunodeficiên-
cia Humana em 2021, e que 
2.631 pessoas com a coinfec-
ção realizam o tratamento 
antirretroviral.

“O HIV é uma doença de 
imunossupressão, e ter uma 
coinfecção por qualquer do-
ença pode levar a vários 
comprometimentos de saú-
de, por baixar essa imunida-
de e dar margem a outras do-
enças associadas”, diz Anna 
Stella Pachá. “A pessoa com 
HIV tem o risco de adoe-
cer por tuberculose 28 vezes 
maior que outras, e precisa 
ser detectada de forma pre-
coce, iniciando rapidamen-
te o tratamento, garantin-
do a sua qualidade de vida.” 
Segundo Anna, em decor-
rência disso, todas as pes-
soas com tuberculose preci-
sam fazer o teste para HIV, 
da mesma forma que todas 
as pessoas com HIV, ao me-
nor sinal de sintomas, preci-
sam realizar exames para tu-
berculose.

A tuberculose é uma do-
ença infecciosa de fácil trans-
missão, causada pelo bacilo de 
Koch. De acordo com o Minis-
tério da Saúde, a doença conti-
nua sendo um desafio à saúde 
pública mundial. Na Paraíba, 
em maio de 2021, a Coordena-
ção Estadual do Programa de 
Controle da Tuberculose do 
Estado implantou a Vigilância 
para a Mycobacterium tuber-
culosis (ILTB), com o cadas-
tro dos 223 municípios da PB. 
Desde então, já foram realiza-
das mais de 460 notificações 
provenientes de 85 Unidades 
de Saúde de Tratamento.

O Hospital Napoleão 
Laureano, em João Pessoa, 
lançou ontem a campanha 
Julho Verde cujo objetivo é 
conscientizar e combater 
o câncer de cabeça e pes-
coço. Só no ano passado, o 
hospital registrou mais de 
três mil casos desse tipo 
de câncer. Diante disso, a 
campanha divulgou on-
tem panfletos informati-
vos a fim de esclarecer a 
toda população sobre a do-
ença. Além disso, a pro-
gramação prosseguirá por 
todo mês de julho com-
palestras, orientações aos 
pacientes e treinamentos 
para equipe hospitalar. 

No dia 27 de julho é ce-
lebrado o Dia Mundial de 
Conscientização e Com-
bate ao Câncer de Cabeça 
e Pescoço. A programação 
da campanha Julho Verde 
do Hospital Napoelão Lau-
reano se estenderá ao lon-
go do mês.

De acordo com o médi-
co Giovanni Simões, cirur-
gião de cabeça e pescoço 
formado pela Universida-
de Federal de São Paulo, 
essa campanha é uma ação 
multidisciplinar e conta 

com a participação tam-
bém de psicólogos, fono-
audiólogos e assistente so-
cial, tendo como objetivo a 
prevenção. “O diagnóstico 
precoce muda muito o su-
cesso do tratamento, visto 
que nesse caso há 90% de 
cura, diminuindo a possi-
bilidade de cirurgia e co-
morbidades”, ressaltou.

Para isso, ele afirmou 
que é importante ficar 
atento aos sinais. “Qual-
quer lesão na pele que de-
more mais de 15 dias para 
cicatrizar, que fique do-
endo e sangrando como a 
afta, a sensação de bolo na 
garganta, nódulos cervi-
cais, tudo isso pode ser um 
sinal e é importante que 
seja avaliado por um médi-
co especialista”, informou. 

Giovanni Simões acres-
centou ainda sobre os 
principais fatores de ris-
cos para o câncer de cabeça 
e pescoço, sendo o tabagis-
mo e o consumo de álcool 
os principais. 

“Deve-se ficar aten-
to a toda essa região que 
abrange a cabeça e o pes-
coço como a pele, a boca, o 
nariz, a garganta (laringe, 
faringe), etc. 

De acordo com a coor-
denadora do Setor de Fo-
noaudiologia do Hospital 

Napoleão Laureano promove ações de 
prevenção do câncer de cabeça e pescoço

julho verde

De janeiro a maio deste ano, 
João Pessoa registrou 174 casos 
de calazar (leishmaniose visce-
ral Canina). A informação é do 
Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ), vinculado à Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). Re-
dobrar os cuidados e adotar me-
didas preventivas é fundamen-
tal para evitar a infecção que, 
além dos cães, também pode 
acometer humanos, alertam es-
pecialistas.

De acordo com o Manual 
de Vigilância e Controle da 
Leishmaniose Visceral, do Mi-
nistério da Saúde, o calazar é 
uma doença infecciosa causa-
da por insetos denominados fle-

botomíneos, popularmente co-
nhecidos como mosquito palha, 
birigui, entre outros nomes, co-
mumente encontrados em am-
bientes rurais e urbanos. 

Geralmente, os cães são o 
principal reservatório dos or-
ganismos responsáveis pelo ca-
lazar e, consequentemente, um 
canal infeccioso para os veto-
res. A médica-veterinária do 
CCZ de João Pessoa, Marianne 
Martins, explica que o contágio 
acontece quando o inseto conta-
minado introduz o protozoário 
no animal ou no ser humano – 
já que também há possibilidade 
de transmissão da doença para 
crianças e adultos. 

Na prática, ao picar um ani-
mal infectado, o mosquito ad-
quire o protozoário e, com isso, 
pode espalhar a doença através 

da picada. Não há, no entanto, 
transmissão do calazar de pes-
soa para pessoa e nem do ani-
mal para o ser humano. “Os 
animais acometidos acabam 
apresentando lesões de pele, 
com dificuldade de cicatrização, 
principalmente na região do fo-
cinho, olhos e orelhas, e o cresci-
mento descontrolado das unhas 
(onicogrifose)”, alerta Marian-
ne. A alopecia (queda ou falta 
de pelos) também é considera-
da um sintoma clínico. 

Apesar de se alimentarem 
bem, a médica-veterinária res-
salta que os cães infectados 
tendem a apresentar um ema-
grecimento progressivo e um 
aumento da região abdominal. 
“Ao ser diagnosticado como po-
sitivo, há necessidade da reali-
zação de exames hematológicos 

e bioquímicos, além de acompa-
nhamento com frequência por 
um profissional qualificado”, 
acrescenta.

Segundo o médico-veteriná-
rio e assessor-técnico do Conse-
lho Regional de Medicina Vete-
rinária da Paraíba (CRMV-PB), 
Andreey Teles, o tratamento de 
cães portadores é um assunto 
que ainda possui muita discus-
são. “Porém, há medicamentos 
que podem e são utilizados iso-
ladamente ou em associação, os 
quais têm demonstrado eficácia 
na resposta clínica por parte do 
animal a depender do seu es-
tado clínico”, destaca Andreey.

Embora não tenha cura, o 
calazar pode ser controlado e, 
principalmente, evitado. Para 
isso, no entanto, faz-se necessá-
rio a adoção de medidas e ações 

de prevenção. É o que afirma 
Pollyana Dantas, gerente da Vi-
gilância Ambiental e Zoonoses 
da capital. “Além dos métodos 
alternativos, como o cultivo da 
planta citronela, que age como 
um repelente natural, afastan-
do o mosquito transmissor, o 
uso de repelentes tópicos e de 
coleiras repelentes, bem como 
a realização da vacinação no 
cão, podem ajudar a prevenir a 
leishmaniose visceral”, explica.

Informações
Sobre os serviços ofereci-

dos pelo Centro de Controle 
de Zoonoses, basta entrar em 
contato por meio do telefone 
(83) 3214-3459 ou se dirigir até 
a sede do órgão, na Rua Walfre-
do Macedo Brandão, nº 100, nos 
Bancários.

João Pessoa registra 174 ocorrências de calazar em cinco meses
zoonoses

Ítalo Arruda 

Especial para A União

• Em humanos:
- Febre com duração  
inferior a quatro semanas;
- palidez cutâneo-mucosa;
- esplenomegalia  
(aumento do baço)
- tosse;
- diarreia.

• Em cães:
- lesões cutâneas, especial-
mente descamação na região 
nasal e na orelha;
- pequenas úlceras, principal-
mente, nas regiões do focinho 
e da cauda;
- pelo opaco e queda de pelo;
- apatia, diarreia, edema de 
patas e vômito;
- hemorragia intestinal 
- paresia das patas posteriores, 
caquexia (na fase mais grave 
da doença)

Fonte: Ministério da Saúde

Saiba mais

Risco
Portadores 
de HIV têm 

28 vezes mais 
risco que outras 

pessoas de contrair 
tuberculose

n 

Somente no 
ano passado, 
o Napoelão 
Laureano 
contabilizou 
mais de três 
mil casos 
desse tipo de 
câncer

Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa, é referência no diagnóstico e tratamento do câncer

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com.br 

Vivian Lisboa, fonoaudióloga

Napoleão Laureano, Vivian 
Lisboa, a fonoaudiologia 
atua nesses casos e como 
está vinculada a esse tipo 
de câncer, principalmente 
no que diz respeito à reabi-
litação do paciente. “O fo-
noaudiólogo trabalha com 
todas as alterações da fala, 
da voz, de deglutição rela-
cionada ao câncer de cabe-
ça e pescoço”, esclareceu.  

Os principais sinais e 
sintomas do câncer de ca-
beça e pescoço, segundo a 
Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia de Cabeça e Pesco-
ço (SBCCP), são ferida no 
rosto ou boca que não ci-
catriza por mais de duas 
semanas; mancha verme-
lha ou esbranquiçada na 
boca; dentes moles ou dor 
em torno deles; mudança 

na voz ou rouquidão; difi-
culdade para mastigar ou 
engolir; caroço no pescoço; 
irritação ou dor na gargan-
ta e mau hálito frequente. 
“Ao detectar qualquer sin-
toma, é importante que o 
paciente busque uma uni-
dade de saúde o quanto an-
tes”, alertou. 

Julho Verde
A data foi instituída 

pela lei 20 de abril de 2022. 
O mês de julho foi oficial-
mente instituído no Brasil, 
pela Lei nº 14.328, como o 
Mês Nacional do Combate 
ao Câncer de Cabeça e Pes-
coço. A cor verde foi esco-
lhida por simbolizar a cor 
da esperança, de que é pos-
sível mudar situações que 
sejam desfavoráveis à saú-
de, de acordo com a SBCCP. 

Dificuldade 
De acordo com o Insti-

tuto Nacional do Câncer 
(Inca), em média, 76% dos 
casos só são diagnostica-
dos em estágio avançado, 
o que dificulta o tratamen-
to, além de elevar a taxa de 
mortalidade. A estimativa, 
segundo o Inca, é de que 
sejam diagnosticados mais 
de 36 mil casos de tumores 
de cabeça e pescoço neste 
ano, no Brasil. 

Foto: Evandro Pereira

Foto: Evandro Pereira
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Paraíba

Os trabalhos de investi-
gação que são realizados pe-
los policiais civis da 12a De-
legacia Seccional, com sede 
em Esperança, vem surtin-
do o efeito esperado. Duran-
te o primeiro semestre deste 
ano já foram contabilizadas 
101 prisões. 

Nessa quinta-feira (30) os  
agentes de investigação con-
seguiram localizar e cum-
prir mandado de prisão con-
tra um homem de 40 anos, 
condenado pelo crime de es-
tupro, na cidade de Esperan-
ça. Ele se encontrava foragido 
e foi localizado, para o cum-
primento da ordem judicial, 
após diligências e também in-
formações anônimas levadas 
ao conhecimento da polícia.  

Também nessa terça-feira, 
em outro trabalho investiga-
tivo, os policiais realizaram a 
prisão de um homem que es-

tava respondendo pelo crime 
de roubo praticado na área 
de Esperança. Ele foi preso 
na zona rural do município 
em cumprimento a manda-
do expedido pela Justiça da 
comarca de Pocinhos.  

De acordo com o delega-
do cristiano Jacques, essas 
101 prisões são frutos das in-
vestigações que os policiais 
realizam, principalmente no 
cumprimento aos mandados 
de prisão. cristiano lembra 
que a população pode cola-
borar com a polícia através 
do Disque Denúncia (197) 
da Polícia civil. “O denun-
ciante não precisa se identi-
ficar, pois o sigilo é garanti-
do”, explica. 

O cumprimento dos man-
dados judiciais faz parte da 
integração entre Justiça e Mi-
nistério Público que também 
envolve a população. 

investigações

Condenado por estupro 
é preso em Esperança

Um adolescente de ape-
nas 16 anos foi apreendido 
pela Polícia Militar, em cam-
pina Grande minutos após ter 
roubado. com ele, os policiais 
apreenderam uma arma de 
fogo  e um celular, que tam-
bém era produto de roubo.

A apreensão do adoles-
cente aconteceu na tarde des-
sa quinta-feira (30, apos per-
seguição por várias ruas da 
cidade. 

Segundo a polícia, o rou-
bo do veículo aconteceu em 
um shopping no bairro do 
catolé, em campina Gran-
de. A vitima teria narrado 
para os policiais que ao es-
tacionar o carro foi aborda-
do pelo adolescente quando 
deixava o veículo. 

O menor teria apontado a 
arma e levado o patrimônio 
da vítima. Logo após ter co-
nhecimento do fato, através 
do 190, guarnições da PM ini-

ciaram buscas e localizaram 
o carro nas proximidades do 
estádio Amigão, mno bairro 
do Itararé, sendo iniciada a 
perseguição. 

O sargentoDiego Ferrei-
ra, que comandava uma das 
guarnições, disse que ao avis-
tar o veículo deu ordem de 
parada, no entanto, não hou-
ve obediência, continua com 
a fuga e, cerca de 5km houve 
a abordagem.  

O adolescente ainda ten-
tou fugir, no entanto foi al-
cançado, detido e conduzi-
do à central de Polícia. “O 
autor do assalto estava sozi-
nho”, disse o miliar. O ado-
lescente, segundo a polícia, 
havia deixado o Lar do Ga-
roto, em Lagoa Seca, há cerca 
de um mês e tem histórico de 
outros atos infracionais. com 
ele foram apreendidos, além 
do carro, um revólver calibre 
32 e o celular da vítima.

perseguição

Adolescente flagrado com 
carro roubado em Campina

Lei do governo do estado pune quem usar o produto em recintos coletivos

Força-tarefa recolhe 400 
cigarros eletrônicos em JP

tabagismo

Uma força-tarefa forma-
da pela Agevisa, Procon-PB, 
Polícia Federal e Receita es-
tadual realizou na quinta-
feira (30) fiscalização com o 
objetivo de coibir a comer-
cialização de cigarros eletrô-
nicos. Em uma tabacaria lo-
calizada em Tambaú, foram 
apreendidas cerca de 400 
unidades do produto, além 
de narguilé. O proprietário 
da loja, que não teve o nome 
revelado, foi conduzido à Po-
lícia Federal para prestar es-
clarecimentos.

O diretor da Agevisa, 

Geraldo Menezes, infor-
mou que o órgão vai pu-
nir quem permitir a utiliza-
ção de cigarros eletrônicos 
em recintos de uso coletivo. 
Ele garantiu que as fiscali-
zações terão continuidade, 
envolvendo as demais ins-
tituições. Geraldo acrescen-
ta que as bases legais para 
as punições sanitárias, sem 
prejuízo para as penalida-
des civis e penais previstas 
em lei, estão firmadas na 
Lei 12.351/2022, publicada 
na edição de 23 de junho do 
Diário Oficial do Estado que 

veda o uso dos cigarros ele-
trônicos e produtos simila-
res em recintos públicos e 
privados de uso coletivo em 
todo o território paraibano.

A superintendente do 
Procon estadual, Lilian Kés-
sia cavalcanti, diz que fo-
ram encontrados produ-
tos exposto ao consumir 
como também no estoque. 
Ela disse que o local pode 
ser um distribuidor do ci-
garro eletrônico na Paraíba 
pela quantidade encontra-
da e enfatizou o que o dire-
tor da Agevisa já havia dito 

que as fiscalizações terão 
continuidade para o cum-
primento da lei sancionada 
no mês passado pelo gover-
nador João Azevêdo.

Geraldo Moreira ressal-
tou os perigos causados à 
saúde humana e ao meio 
ambiente por todos os pro-
dutos usados para fumar. 
O diretor da Agevisa infor-
mou que há muito o órgão 
vem atuando de forma in-
tensa no combate ao uso, 
não somente dos cigarros 
convencionais, mas tam-
bém dos eletrônicos.

Policiais militares da 1a 
companhia de choque do 
Batalhão de Operações Es-
peciais (BOPE) interrompeu 
mais uma atividade do tráfico 
de drogas, na madrugada de 
quinta-feira (30), em uma co-
munidade na divisa dos bair-
ros Padre Zé e Roger, em João 
Pessoa. Na ação, foi apreendi-
do um revólver e mais de R$ 
1.300 obtidos com a venda de 
entorpecentes.

O material estava com um 
suspeito de 51 anos, que ao 
perceber a presença das via-
turas da PM, atirou contra os 

policiais várias vezes. Os tiros 
foram revidados, ele foi atin-
gido e socorrido para o Hos-
pital de Emergência e Trau-
mas de João Pessoa. Ao fazer 
a consulta do nome do suspei-
to que tentou atingir os poli-
ciais para fugir, foi constatado 
que ele estava sendo procura-
do pela justiça por tráfico de 
drogas, com mandado de pri-
são em aberto.

Outros companheiros do 
suspeito conseguiram fugir. 
O material apreendido foi en-
tregue na central de Polícia, 
no Geisel.

na capital

PM localiza revólver
com suspeito de tráfico 

A arma e o dinheiro foram apreendidos com o suspeito

Foto: Ascom/PMPB

Os cigarros eletrônicos estavam expostos à venda na tabacaria, que foi fiscalizada pelo Procon-PB, Agevisa, PF e Sefaz

Policiais da Delega-
cia de Repressão ao En-
torpecente, de João Pes-
soa, localizou por volta 
de meio-dia de ontem, um 
laboratório e apreendeu 
uma grande quantidade 
de anabolizantes, no bair-
ro do Valentina Figuei-
redo, na capital. W.S.S, 
com 31 anos e S.N.L.c, 
de 38 anos, foram presos 
no bairro de Mangabei-
ra, suspeitas de comercia-
lizar os produtos. O casal 
foi autuado em flagrante 
delito no Art. 273, do có-
digo Penal Brasileiro. 

Além dos anaboli-
zantes, os policiais da 
DRE apreenderam tam-
bém apreenderam serin-
gas, compostos químicos 
e materiais usados na fa-
bricação dos produtos. A 
polícia suspeita da parti-

cipação de que outras pes-
soas no caso. A Polícia ci-
vil segue em diligências.

A apreensão dos ana-
bolizantes e os demais pro-
dutos aconteceu, segundo 
o delegado Bruno Victor, 
em conjunto com o setor 
de segurança dos correios 
e essa é uma apreensão 
histórico, pois é considera-
da a maior apreensão des-
sas substâncias já realiza-
da na Paraíba. A operação 
realizada pelos agentes da 
DRE recebeu o nome de 
Narco Brasil.

O delegado Bruno Vic-
tor informou que durante 
as investigações os agentes 
descobriam que os respon-
sáveis pelo laboratório re-
cebiam matéria-prima do 
Paraguai, onde adesivava 
e vendia os produtos para 
pessoas com interesse no 

fisiculturismo, ganho de 
massa muscular e perda 
de gordura. Os maiores 
clientes pertencem à classe 
média/alta. “Os policiais 
descobriram o local onde 
funcionava o laboratório 
através dos endereços de 
recebimento dos produtos 
fornecidos pelos correios, 
explicou Bruno.

“Hoje conseguimos 
desarticular esse labo-
ratório. É a primeira vez 
que uma ação dessa é fei-
ta na história da Paraíba. 
Possivelmente, é a maior 
apreensão desse tipo de 
substância realizada no 
Brasil. Nossos investiga-
dores deram duro, mas 
conseguimos realmente 
chegar no foco desse tipo 
de conduta que a gente es-
tava tentando descobrir”, 
completou o delegado.

DRE realiza a maior apreensão 
do produto e localiza laboratório

anabolizantes

A delegada Luiza cor-
reia Lima, de crimes con-
tra a Pessoa, solicita o apoio 
da população para identifi-
car os dois homens que apa-
recem pulando o muro da 
Escola cidadã Integral ci-
neasta Linduarte Noronha, 
no Bairro de Gramame, em 
João Pessoa, suspeitos de as-
sassinar o estudante de 18 
anos, João Vitor Fontes da 
Silva, no dia 1o do mês pas-
saedo. “As imagens foram 
melhoradas pela Polícia Fe-
deral”, esclareceu.

Luiza correia informou 
que nessa quinta-feira (30) 
recebeu o resultado da pe-
rícia técnica realizada no 
vídeo onde os dois homens 
aparecem, nitidamente, en-
trando na escola pelo muro. 
A delegada acredita que am-
bos são da comunidade, ou 
seja, do bairro de Grama-
me, pois eles chegam e de-
pois saem, tranquilamente, 
a pé. Victor foi morto dentro 
de uma sala de aula.

Ela também pede aos 
alunos e servidores da es-
cola para procurar a polícia, 
caso saiba se Victor se en-
volveu em alguma briga. A 
delegada já conversou com 
os familiares do estudante, 
como também com dirigen-
tes da equipe pernambuca-
na, que teria contratado Vic-
tor para jogar futebol.

O crime aconteceu den-
tro da escola. “Segundo os 
próprios estudantes, ele pu-
lou o muro, entrou na pri-
meira classe procurando 
por esse aluno, João Vitor, 
mas não o localizou. Então 
João Vitor avistou o suspeito 
no pátio e correu para outra 
classe, onde foi morto.

PC tem imagens 
que mostram 
suspeitos 
pulando muro

morte de estudante

Os anabolizantes seriam comercializados com praticantes de fisiculturismo na Paraíba

Foto: DRE

Fotos: Ascom / Agevisa / Procon
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Neste fim de semana, Parque do Povo recebe os forrozeiros Zé Vaqueiro, Magníficos, Cavalo de Pau e Donas da Farra

CG começa a se despedir do São João
últimas apresentações

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

O Maior São João do 
Mundo entra na reta final 
de sua edição 2022. Esse é 
o penúltimo fim de sema-
na da festa, que acontece em 
Campina Grande, mas ainda 
tem atrações de renome na-
cional para os oito dias res-
tantes. Hoje, por exemplo, 
no Parque do Povo estarão 
animando os forrozeiros Zé 
Vaqueiro, Magníficos, Cava-
lo de Pau, e Donas da Farra.

Amanhã passarão pelo 
palco principal Genival La-
cerda, Walkíria Santos, Hen-
ry Freitas, Waldonys e Nied-
son Lima.

O Parque do Povo tam-
bém conta com shows na Pi-
râmide, palco cultural e as 
palhoças Zé Bezerra e Seu 
Vavá. Nessas áreas, os visi-
tantes do Parque poderão 
curtir a música mais tradi-
cional do Nordeste já a par-
tir das 19h.

Além de curtir a festa, na 
principal área do evento, os 
paraibanos e turistas pode-
rão também aproveitar as 
programações no distrito de 
Galante, casas de shows, ba-
res e restaurantes da cidade 
e sítios, na Vila do Artesão 
e também no Salão do Ar-
tesanato.

Atrações pela cidade
Em Galante, a festa come-

ça às 10h da manhã, e ficará 
por conta de Forró Legal, Eri-

ka Marques e Jonny Garoti-
nho. Amanhã, o arrasta pé 
terá como atrações Marrom 
e Trio, Anna Barros e Ban-
da Palov. 

Hoje, na Casa de Cumpa-
de, restaurante rural no dis-
trito de Galante, a festa co-
meça por volta do meio-dia 
e a grande atração é a parai-
bana Elba Ramalho. Ama-
nhã, no Bar do Cuscuz, no 
Centro de Campina Grande, 
tem shows com Dilsinho, Gil 
Mendes e Ramon Schnayder.

Vila Sítio São João
Já na Vila Sítio São João, 

no bairro Dinamérica, que 
tem todo um cenário rural 
como atrativo, a exemplo de 
casa de farinha, plantação de 
milho, animais, além de cida-
de cenográfica, os shows se-
rão comandados por Capi-
lé, Geraldinho Lins, Os Três 
do Nordeste e a banda Mexe 
Vile. O forró amanhã no sítio 
terá Sirano e Sirino, Eliane, 
Garotinho e Fabiana Souto.

Os admiradores do artesa-
nato paraibano têm até ama-
nhã para visitar o Museu de 
Arte Contemporânea (MAC), 
localizado na Rua Otacílio Ne-
pomuceno, 420, no bairro do 
Catolé, em Campina Grande, 
e aproveitar os últimos dias da 
34º Edição do Salão do Arte-
sanato. Até a última terça-fei-
ra, quase R$ 845 mil já haviam 
sido comercializados, com a 
venda de mais de 30 mil pe-
ças. O Salão conta com cerca 
de 400 artesãos de várias cida-
des do Estado expondo produ-
tos de 23 tipologias diferentes

O dia de maior número de 
vendas no Salão foi no último 
sábado, semana em que Cam-
pina Grande recebeu o maior 
número de turistas por conta 
do São João. Nesse dia, foram 
quase R$ 76 mil em vendas. A 
gestora do Programa do Ar-
tesanato, na Paraíba, Mariel-
za Rodriguez, informou que 
o saldo é muito positivo e que 
estimula os artesãos a pro-
duzirem ainda mais. “Esta-
mos muito satisfeitos com os 
resultados desses dias de Sa-
lão em Campina. Viemos de 
um momento difícil de pan-
demia e mesmo assim, as pes-
soas vieram prestigiar, con-
ferir e comprar o que há de 
melhor no nosso artesanato”, 

Salão do Artesanato termina com saldo positivo
em campina grande 

O tempo, na Paraíba, 
deve permanecer com ne-
bulosidade variável, hoje, 
podendo ocorrer chuvas a 
qualquer hora na faixa lito-
rânea. Nas demais regiões, 
poderão ocorrer chuvas lo-
calizadas, segundo previ-
são da Agência Executiva 
de Gestão das Águas da 
Paraíba (Aesa). Amanhã, 
a previsão é de chuvas sig-
nificativas na faixa leste da 
Paraíba, principalmente 
em Cabedelo, João Pessoa 
e Mamanguape. 

Já em Campina Gran-
de, onde acontece o Maior 
São João do Mundo, o tem-
po deverá permanecer 
parcialmente nublado, po-

dendo ocorrer chuvas es-
parsas. Como no Sertão, 
Alto Sertão e Cariri/ Curi-
mataú, o período chuvoso 
é de fevereiro a maio, não 
existe a possibilidade de 
chuvas significativas, ape-
nas chuvas pontuais.

De acordo com a mete-
orologista da Aesa, Mar-
le Bandeira, é comum as 
temperaturas mais baixas 
devido ao inverno. “Com-
parado ao verão, não há 
mudanças climáticas sig-
nificativas nesse período. 
Como estamos localizados 
na faixa tropical, não ob-
servamos mudanças brus-
cas no clima. Como agos-
to, climatologicamente, é o 
mês mais frio do ano, sen-
tiremos mais a queda de 
temperatura”, destacou.

Aesa prevê chuvas em 
todas as regiões da PB

clima

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

Saiba mais

Amanhã
Passarão 

pelo palco principal 
Genival Lacerda, 

Walkíria 
Santos, Henry 

Freitas, Waldonys e 
Niedson Lima

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com “Estamos muito 
satisfeitos com 
os resultados 
desses dias 
de Salão em 
Campina

Marielza Rodrigues

declarou.
Além das vendas, o Sa-

lão do Artesanato da Paraí-
ba tem o caráter social e, aos 

visitantes, foi sugerido doar 
um quilo de alimento não pe-
recível a ser entregue, poste-
riormente, a instituições de 
caridade. “Até a última ter-
ça-feira, foram arrecadados 
cerca de 1.425 quilos de ali-
mentos não perecíveis que 
vão ajudar muitos paraiba-
nos. Estamos com o coração 
cheio de gratidão”, afirmou.

Esse ano, a 34ª edição tem 
como tema “Bordados que 
Contam História”, homena-
geando grupos de borda-
deiros e bordadeiras de cin-
co municípios: João Pessoa, 
Campina Grande, mais o dis-
trito de Galante, Serra Re-
donda, Alagoa Nova e Gu-
rinhém.

O Salão do Artesanato da Paraíba tem o caráter social e, aos visitantes, foi sugerido doar um quilo de alimento não perecível

Foto: Secom-PB

n 

O Parque do 
Povo também 
conta com 
shows na 
Pirâmide, 
palco cultural 
e as palhoças 
Zé Bezerra e 
Seu Vavá

Foto:  Codecom/PMCG

Além de curtir a festa, na área principal do evento, o público também pode aproveitar outras atrações da cidade 

• Previsão do tempo para sábado, em todo o Estado:

Litoral paraibano                  Cariri/ Curimataú

Máx: 29º C                               Máx: 28º C
Mín: 21º C                                Mín: 16º C

Brejo                                         Sertão
Máx: 31º C
Min:  20º C

Agreste                                    Alto Sertão
Máx 30º C
                                Min: 19ºC

Máx: 27º C
Mín:  17º C

Máx: 29º C

Mín: 18º C



A virada para a déca-
da de 2020 foi difí-
cil no mundo in-
teiro. Entre perdas 
pessoais, profissio-

nais e financeiras, para muitos 
foi particularmente complicado 
manter a positividade em meio a 
um vírus que devastou famílias 
ao redor do globo. “Pensamos 
numa maneira de levar espe-
rança e fé para as pessoas nes-
se momento onde a humanida-
de tem sofrido com a pandemia. 
Me veio na cabeça o título Nun-
ca Desista dos Seus Sonhos, de Au-
gusto Cury, que muito me ensi-
na a, por exemplo, não sofrer por 
antecipação”, disse ao Jornal A 
União a atriz e escritora Myrian 
Rios, protagonista do espetácu-
lo homônimo baseado na obra 
do autor best-seller.

Myrian, que estava atuan-
do no espetáculo solo Rainha Es-
ter, levou a ideia para o diretor 
do monólogo Rogério Fabiano e 

logo começaram a montagem da 
peça, cuja adaptação foi escrita 
pelo próprio Augusto e pela ro-
teirista Cristiane Natale. Em tur-
nê pelo Brasil, o espetáculo passa 
por João Pessoa hoje, com sessão 
única às 20h no Teatro Paulo Pon-
tes (no Espaço Cultural José Lins 
do Rego), com ingressos a R$ 120 
(inteira) e R$ 60 (meia).

O livro Nunca Desista dos Seus 
Sonhos é um dos maiores suces-
sos do psiquiatra Augusto Cury, 
autor que vendeu mais de 35 mi-
lhões de livros mundialmente. 
Na trama do espetáculo, a psi-
quiatra Camila (Myrian Rios) 
decide colocar em prática os en-
sinamentos passados por Au-
gusto Cury e enxergar seus pro-
jetos de vida com outros olhos. 
Convivendo com um filho afun-
dado no mundo digital, Cami-
la se desdobra para enfrentar 
os obstáculos da vida enquanto 
busca a ascensão profissional na 
psiquiatria. 

“Conheci o Dr. Augusto Cury 
15 anos atrás e sempre fui admi-
radora de suas obras”, comentou 

Myrian, que diz buscar colocar 
em prática aquilo que ela mesma 
diz nos palcos. “Tem uma frase 
que minha personagem fala que 
é: ‘Os perdedores enxergam a 
tempestade, agora os vencedores 
conseguem enxergar através da 
nuvem densa os raios de sol’. Nós 
precisamos tirar o maior provei-
to de todas as crises, de todas as 
situações. Eu tenho feito isso co-
migo mesma”.

Contracenando com Myrian 
está Nizo Neto, que se divide em 
três personagens: “Esse trabalho 
está bem fora da minha zona de 
conforto. Esta é uma peça que 
embora seja muito leve e que seja 
colocada de forma bem simples e 
objetiva, me leva para um campo 
diferente do que estou habitua-
do”, comentou o ator e dublador, 
que costuma seguir a vertente do 
humor na ficção. “Estou fazendo 
três personagens, e um deles é o 
Cury em quatro facetas diferen-
tes: tem momentos dele enquan-
to palestrante, enquanto avó, en-
quanto psiquiatra e enquanto 
autor”, contou. 

“O teatro é lúdico e traz essa 
possibilidade de poder fazer vá-
rios personagens numa peça”, 
complementou o diretor Rogério 
Fabiano. “Isso é muito bom para o 
diretor, que consegue direcionar 
o ator para fazer coisas diferentes, 
e para o ator, que mostra suas fa-
cetas ao público. Somos contado-
res de histórias”, disse.

Sobre interpretar o autor da 
adaptação e consultor oficial da 
peça, Nizo disse estar bastan-
te orgulhoso de si. “Ele é uma 
pessoa incrível e com bastan-
te responsabilidade. É muito 
interessante poder interpretar 
os alter egos de Augusto Cury 
com essa peça que é quase bio-
gráfica. E é quando ouvimos o 
feedback do público ao final do 
espetáculo que lembramos de 
como é importante a missão do 
artista, de poder encantar, di-
vertir”, explicou o ator.

O elenco do espetáculo é com-
posto ainda por Mari Feil e Mu-
rilo Cunha. “A gente mostra no 
espetáculo várias pessoas que 
lutaram a vida inteira para an-

gariar seus sonhos e todas são 
vitoriosas. Isso motiva o públi-
co, as pessoas saem felizes, mo-
dificadas. Poder transmitir essa 
esperança é muito especial para 
nós”, comentou Rogério. “O tex-
to mexeu comigo e ainda mexe. 
A gente sempre tem muitos so-
nhos e não pode desistir jamais. 
Meta de vida!”

Sonhos não são feitos para 
nos limitar, e sim para servir de 
norte. É seguindo esta vertente fi-
losófica que Augusto Cury anali-
sa a vida e os feitos de personali-
dades como Martin Luther King, 
Abraham Lincoln e Jesus Cristo 
para investigar como a persis-
tência e autoconfiança podem fa-
zer os objetivos mais distantes se 
concretizarem.

“Como o próprio texto diz, 
não adianta ficar questionando 
o que deu errado ou porque deu 
errado. Precisamos focar em qual 
caminho deve-se seguir agora, 
quais são as outras oportunida-
des, realmente abrir o leque do 
seu cérebro para repensar a vida”, 
completou Myrian Rios.
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Não abrir mão 
da felicidade
Myrian Rios e Nizo Neto falam para o Jornal A 
União sobre o espetáculo ‘Nunca Desista dos 
Seus Sonhos’, adaptação de Augusto Cury que 
tem única apresentação, hoje, em João Pessoa

Te
aT

ro

Contracenando com Nizo Neto (E), 
que se divide em três personagens, 
Myrian Rios (D) interpreta uma 
psiquiatra que decide enxergar seus 
projetos de vida com outros olhos

Foto: Applaus/Divulgação
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Sem ter o que fazer
Nestes últimos dias de um 

junho que alternou chuvas in-
tensas com sol morno e pregui-
çoso, houve muito o que pen-
sar e pouco para dizer ou fazer 
em quase uma semana de fe-
riados. Hoje em dia até ligar a 
televisão para assistir a noti-
ciários é se entristecer com tan-
tas tragédias, tantos assassina-
tos, tantos acidentes de motos, 
tantas guerras e, principal-
mente, tanta fome.

É ouvir e ver notícias so-
bre a guerra na Ucrânia, so-
bre a inflação no Brasil, sobre 
a prisão e a soltura do ex-mi-
nistro da Educação, é saber 
que o preço da gasolina subiu 
de novo, é chorar as mortes 
dos dois heróis da Amazônia, 
é ver o presidente comandar 
uma motociata sem capacete, 
é lamentar a morte de quase 
700 mil brasileiros, vítimas da 
Covid-19 – enfim são sempre 
tragédias, subornos, chanta-
gens, desrespeito às leis e pro-
messas eleitorais não cumpri-
das por um chefe da Nação 
inteiramente despreparado 
que jamais poderia ter passa-
do de um reles capitão, expul-
so do Exército...

Mas, não saber das notí-
cias, como fazer? Embora não 
muito afeito às chamadas re-
des sociais – abomino o Twiter, 

me escondo do Instagram e so-
mente uso o WhatsApp para o 
trabalho ou comunicações (ra-
ras) com a família – não posso, 
embora tente, passar ao largo 
do que acontece no mundo, no 
Brasil, na Paraíba, em João Pes-
soa ou no meu bairro – Manaí-
ra. Eu que, há anos estou longe, 
inclusive fisicamente, do meu 
querido Jaguaribe que já foi o 
meu quintal.

Mas, um dia desses, sem 
ter o que fazer, meio temero-
so e absolutamente anônimo, 
resolvi passar, de carro, pelas 
principais ruas do bairro e o 
que vi foi um pouco diferen-
te daquilo que larguei quando 
me entendi de adulto, aí pelos 
anos 1960, 70... As vendas ou 
mercearias – como a bodega 
do meu pai, na Rua da Con-
córdia – desapareceram e no 
seu lugar, apareceram mer-
cadinhos vendendo de tudo, 
desde manga espada até car-
ne de charque. Mercadinhos 
acomodados em um vão de 
uma só entrada e uma só saí-
da, com algumas gôndolas 
em que predominam latas de 
leite Ninho, detergentes para 
banheiros, Toddynhos e bar-
ras de chocolate. Em peque-
nos compartimentos frigori-
ficados se avistam peças de 
carne de boi, algumas coste-

letas de porco e meios quilos 
de queijo coalho.

Andei pela Floriano Peixo-
to, pela Vasco da Gama, pela 
Aderbal Piragibe (graças a 
Deus não mudaram os seus 
nomes para algum parente 
de vereador) e ainda me ren-
di ao fato de que por ali o pro-
gresso não chegou e, ao que 
parece, jamais chegará. Nada 
de prédios residenciais ou co-
merciais – no máximo um ar-
ranjo de três andares, sem ele-
vador, com um mercadinho 
no térreo e os donos morando 
no primeiro andar e alugando 
o terceiro, sujeito a 52 degraus 
de escada...

Meio triste e meio contente 
pelo que vi, me deixei quedar 
pela realidade. Em Jaguaribe 
de baixo (existe o de cima?) 
ainda existem ruas sem calça-
mento e casas de tijolo prensa-
do e telhas canal. Que, certa-
mente, na boquinha da noite, 
as comadres vizinhas, nestas 
noites de frio, com providen-
ciais agasalhos, se reúnem 
nas calçadas nas cadeiras de 
vime ou nas preguiçosas ca-
deiras de balanço, se juntam 
e comentam as cenas da no-
vela das oito (que começa às 
9 e meia) e, ainda se servindo 
de um cafezinho quente ou 
de um chá de cidreira ou de 

camomila, terminam o papo 
porque Pantanal vai começar e 
está na hora de fechar as por-
tas e se sentar no sofá surrado 
pelo tempo, mas ainda confor-
tável o bastante para pregar 
os olhos na TV e aceitar aque-
le tipo de vida.

Vida que, apesar dos pe-
sares, ainda é muito boa de 
viver...

“Meio triste e 
meio contente 
pelo que vi, me 
deixei quedar 
pela realidade. 
Em Jaguaribe de 
baixo (existe o 
de cima?) ainda 
existem ruas 
sem calçamento 
e casas de tijolo 
prensado e 
telhas canal

Os 12 pares de França
A tradição é que esses pares, ca-

valeiros que formavam uma espé-
cie de tropa de elite do imperador 
Carlos Magno, eram 12 e assim se 
fixa o seu número no primeiro poe-
ma que celebrou a batalha de Ron-
cesvalles – La chanson de Roland (“A 
canção de Rolando”), quando se pro-
cura escolher no Conselho do Impe-
rador um embaixador ao rei Marsí-
lio, de Saragoça, e quando o próprio 
Carlos Magno diz: Par cette barbe que 
vou vouueztouteblanche, jedefendqu’on-
choisisseaucundesdouzepairs. (“Por essa 
barba que você vê toda branca eu de-
fendo que escolhamos qualquer um 
dos 12 pares”).

Na tradição nordestina dos can-
tadores e poeta de bancada foi feita a 
devida fixação do número dos 12 pa-
res de França:

Você falou-me em Roldão
Conhece dos cavaleiros
Dos 12 pares de França
Dos destemidos guerreiros
Falarás alguma coisa,
De Roldão mais Oliveiros...

Eram 12 cavaleiros
Homens muito valorosos
Destemidos, animosos,
Entre todos os guerreiros
Como bem fosse Oliveiros
Um dos 12 de fiança
Que sua perseverança
Venceu todos os infiéis
Os 12 leões cruéis
- Os 12 pares de França

Nas Cavalhadas de Pirenópolis, 
em Góias e Alagoas, correm 12 cava-
leiros. É sobretudo da tradição que es-
ses cavaleiros representam os 12 pa-
res de França, tanto assim que cada 
um deles traz a tiracolo uma faixa 
com um dos nomes dos 12 pares, se-
gundo a tradição local. São eles: Rol-
dão, Oliveiros, Ricarte de Normandia, 
Gui de Borgonha, Guarin de Lorena, 
Lamberto de Bruxelas, Urgel de Da-
noá, Bosin de Gênova, Hoel de Nan-
tes, Tietride Dandânia, Nemé da Ba-
viera e Duque Regnier. Mas às vezes 
o nome do último par, Duque de Reg-
nier é substituído por outro, o de Ge-
rardo de Mondifer. Na tradição das 
Cavalhadas de Mouros e cristãos – 
os cavaleiros cristãos são em número 
de 12. Os cavaleiros cristãos têm por 
chefe o próprio Carlos Magno; então, 
o número dos pares de França não 
passaria de 11, uma vez que Carlos 
Magno não é um dos pares. Pela ló-
gica deveriam lutar, preliar os 12 pa-

res e mais o imperador, num total de 
13 cavaleiros. 

Os 12 Pares de França foi traduzi-
do do espanhol para o português, era 
considerado o grande livro de histó-
ria para as populações do interior do 
Brasil. Nele espelhava-se a velha ca-
valaria andante com seus lances de 
heroísmo incrível e de audácia sobre
-humana. Os cantadores aproveita-
vam-se abundantemente do reposi-
tório de andanças inverossímeis de 
guerras inacabáveis e imaginárias. 
Carlos Magno, Roldão, Oliveiros, os 
duques, mouros, reis bárbaros, cor-
riam e até hoje correm de memória 
em memória numa continuidade de 
admiração profunda.

Essa história de Carlos Magno, de 
proezas extraordinárias e valentias, 
só são comparáveis às dos cangacei-
ros e cowboys cinematográficos, nada 
tem de real nem de possível. É um te-
cido de lendas assombrosas, conver-
gência de algumas dezenas de ges-
tas francesas, reunidas, confundidas 
e sobrepostas, outrora pertencen-
tes à vários heróis lendários. Apare-
ce, como chefe supremo dos mouros 
inimigos de Carlos Magno, o Almi-
rante Balão (Balaão) que já surgira no 
romance de Flor e Blancaflor, como 
o todo-poderoso almirante de Babi-
lônia e ao passar por Castelha, arre-
banhou um gigante Ferrabrás – seu 
filho, e trouxe, como apêndice indis-
pensável, às façanhas de Bernardo del 
Cáspio. A mais popular dessas histó-
rias do ciclo carlovíngio era a do espa-
nhol Nicolau de Piemonte que reunira 
várias tradições, fazendo um verda-

deiro rosário aventuroso do grande 
rei dos francos. 

A versão espanhola, vinda do ori-
ginal de França, o português Jerôni-
mo Moreira de Carvalho, físico-mor 
no Algarve, doutor em medicina, 
calcou sua tradução que publicou 
em Lisboa, em 1728, e a segunda em 
Coimbra, 1732, já com 339 páginas 
que foram consideradas complica-
díssimas. Surgiu posteriormente em 
Lisboa, 1737 nova tiragem, com uma 
segunda parte e tendo por subtítulo: 
“Fielmente tirada das crônicas fran-
cesas”. Sucederam-se outras, já reuni-
das as duas partes e a edição conhe-
cida no Sertão vem da portuguesa 
de 1814. São todas em prosa. Os poe-
tas sertanejos, obrigados pela canto-
ria, passaram alguns episódios para 
as costumeiras sextilhas, a prisão de 
Oliveiros, a luta de Ferrabrás e mes-
mo um resumo da biografia do Im-
perador Carlos Magno. (Câmara Cas-
cudo).

Ferrabrás, o guerreiro turco, com 
cavalo, espada e lança, chega à Euro-
pa e, aos gritos, desafia os pares de 
França. Oliveiros, cansado e ferido 
de lutas, é o escalado para a conten-
da bruta, que até hoje o povo comen-
ta e canta. Versão de Leandro Gomes 
de Barros:

Eram 12 cavaleiros
Homens muito valorosos,
Destemidos e animosos
Entre todos os guerreiros,
Como bem fosse Oliveiros,
Um dos pares de fiança,
Que sua perseverança,
Venceu todos os infiéis –
Eram leões cruéis
Os 12 pares de França!

Todos eram conhecidos
Pelos Leões da Igreja
Pois nunca foram à peleja
Que nela fosse vencidos.
Eram por turcos temidos,
Pela igreja estimados,
Porque, quando estavam armados,
Suas espadas luziam
E os inimigos diziam:
– Esses são endiabrados!

Tinha o duque Nemé,
Que era uma espada medonha,
O grande Guy de Borgonha,
Geraldo de Monde fé
Em todo os cavaleiros,
Pois, entre todos guerreiros
De que nos trata a história,
Vê-se sempre a vitória
De Roldão e Oliveiros.

Foto: Reprodução

Imperador Carlos Magno (742-814)

Colunista colaborador

Havia visitado uma exposição sobre Tarkovski, 
em Moscou. De volta a Petrozavodsk, onde 
morava à época, a professora perguntou 

a nós, como havia sido nosso final de semana.  
Naquele período, eu estudava na faculdade 
preparatória. Ao relatar, não achei importante dar 
mais detalhes. Imaginei que era suficiente falar 
apenas o sobrenome do artista. Seguramente, a 
primeira referência de um ocidental é o cineasta, 
autor de obras-primas como Stalker e A Infância 
de Ivan. Mas, de modo algum, esta é a percepção 
de um russo. Ao que escutei: “Qual Tarkovski? É 
que nós temos dois”. Talvez tenha sido naquele 
momento que tenha me dado conta da importância 
do poeta Arseni Tarkovski. 

Outro dia, em Moscou, escutava no rádio um 
dos mais importantes críticos de cinema do país, 
Anton Dolin. “Vocês talvez se surpreenderam 
com o que eu vou dizer, mas, no exterior, depois 
de Dostoiévski e Tolstói, seguramente, o artista 
mais conhecido é Andrei Tarkovski”. Ao concluir 
seu raciocínio, Dolin sugeriu que fosse criado um 
museu em homenagem aos dois Tarkovski, o poeta 
e o cineasta. “Todas essas estrelas de Hollywood 
ao virem a Moscou, com certeza, depois de irem à 
Praça Vermelha, visitariam esse museu”.

Enquanto o museu para ambos não fica pronto, 
celebremos  a obra deles. 

Embora não tenha estudado a obra de Andrei 
Tarkovski como pretendo talvez seja o poeta que 
mais traduzi de maneira avulsa. Ao todo uns três 
poemas,  escolhidos de modo meio aleatório. 
Compartilho agora, a revisão de uma tradução 
que havia postado no meu perfil do Instagram em 
11 de julho do ano passado. O resultado ficou bem 
diferente da versão anterior. 

Vida miudinha

Eu adoro a vida, mas morrer dá medo.
Se vissem como sob tensão guerreio:
Como tilápia nas mãos que a agarram
Eu me contorço ao me tornar palavra.

Mas não sou peixe e nem sou pescador,
Sou quem habita nos rincões e com
Raskolnikov no visual pareço.
Como violino minha amargura aperto.

Aflija-me – que eu nem mudarei a face
A vida é boa sobretudo ao findar-se;
Mesmo a chover, sem um tostão no bolso,
No Apocalipse co’ agulha no pescoço  

Respira – é sonho! – vida miudinha,
Recolhe o último tostão que eu tinha,
De cabeça pra baixo não me solte
Pelo espaço do mundo, pelo cosmos!

****

Малютка-жизнь

Я жизнь люблю и умереть боюсь.
Взглянули бы, как я под током бьюсь
И гнусь, как язь в руках у рыболова,
Когда я перевоплощаюсь в слово.

Но я не рыба и не рыболов.
И я из обитателей углов,
Похожий на Раскольникова с виду.
Как скрипку я держу свою обиду.

Терзай меня – не изменюсь в лице.
Жизнь хороша, особенно в конце,
Хоть под дождем и без гроша в кармане,
Хоть в Судный день – с иголкою в гортани.

А! Этот сон! Малютка-жизнь, дыши,
Возьми мои последние гроши,
Не отпускай меня вниз головою
В пространство мировое, шаровое!

Astier
  Basílio

Arseni Tarkovski

astierbasilio@gmail.com

Arseni Tarkovski (1907-1989) foi um poeta e tradutor russo

Foto: Reprodução
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Colunista colaborador

As coisas mudam, os paradigmas em uma 
cidade também. Muitas vezes temos a 
impressão que de tão vertiginosa é a 

transformação, não daremos conta das “boas” 
novas. Talvez essa tenha sido a impressão do 
escritor Paulo Mendes Campos, que em Anjo 
Bêbado afirmou que a cidade muda mais depressa 
que os homens. É a arquitetura (que deveria ser 
imutável pelo bem comum que é, o Patrimônio 
Histórico); é a inversão dos sentidos de trânsito, o 
disciplinamento de por onde se deve atravessar 
e também depositar lixo, a sanha insana pela 
multa. A proibição e disciplinamento de uso dos 
lugares. Afora as imposições, há as mudanças que 
nos tocam mais sensivelmente, é o fechamento de 
uma velha loja de sapatos; o querido e longevo 
engraxate que não resistiu a dura vida, uma 
lanchonete que mudou de lugar, desfazendo 
aqueles encontros tão bons exatamente pela sua 
posição geográfica, a extinção de linhas de ônibus 
coletivos; o caixa de banco e o taxista querido 
que se aposentaram, “nunca mais haverá um 
daquele!”, bradam alguns. Agora uma mudança 
inacreditável ocorreu nas noites do centro antigo 
de Campina Grande, o fechamento dos bares 
e restaurantes, matando uma das belezas da 
cidade, sua movimentada noitada e isso vi de 
muito perto. A Operação Lei Seca e a violência 
acelerou esse processo.

Incontáveis foram as vezes em que varei a 
madrugada com amigos, principalmente no 
tradicionalíssimo Chopp do Alemão. Acontece 
que o velho e querido chopp foi palco e espetáculo 
de muitas personagens, tipos populares, outros 
somente engraçados. Eram poetas, advogados, 
trabalhadores de folga, vendedores, construtores 
da vida noturna de Campina, era quando a boemia 
poderia ficar à vontade no centro da cidade, no dizer 
de Braulio Tavares: perambular pelas ruas à noite... 
Quando se saía um pouco mais cedo, a saideira 
poderia ser em algum bar no caminho de casa ou 
bairro vizinho, esse movimento também me aprazia. 
Lembro demais na primeira semana em que 
estouraram a Operação Lei Seca. Fui, em uma sexta 
com uma namorada da época, ao chopp. Ela bebeu 
algumas doses de run até quase uma da manhã, 
enquanto isso eu bebia soda limonada e conversava 
com amigos, além dela, claro. Estranhei, mas como 
ela não dirigia, não havia o que fazer: se quer beber, 
beba, eu sou seu motorista. Imagino quando o 
andar de vidro, a cobertura do Edifício Rique Palace, 
funcionava luxuosamente a noite, o charme da visão 
noturna da cidade entre um drinque e outro.

E assim, o centro de Campina foi perdendo sua 
característica boêmia, com exceção do que é feito 
na Avenida Getúlio Vargas e nos arredores das 
Boninas, tudo está sendo fechado. O que sai fora da 
curva são alguns carrinhos de espetinhos na brasa 
que se espalham na Maciel Pinheiro e na Cardoso 
Vieira, mas o do Calçadão é o melhor, o velho 
Calçadão Jimmy Oliveira. Ali o simpático Júnior 
chega um pouco depois das dezoito horas, monta 
seu carrinho e põe à disposição uma série de opções 
de espetos: picanha, carne moída (sim!), carne 
com bacon, ovo (de codorna) com bacon, alcatra, 
coração de frango, frango com bacon, queijo 
coalho, linguiça... sempre com uma caninha brejeira 
exclusiva que ele recebe do Brejo parahybano.

O orelhão soava a doce e firme voz caririzeira 
do Flávio José, levantei e vi que uma caixa de 
som estava afixada nesse orelhão vazio de 
telefone, mas não de sentimento. De costas 
para o antigo supermercado Tropeiros, via o 
desenrolar de luzes da ladeira da Cardoso 
Vieira sempre a procurar a Floriano Peixoto, a 
Vidal de Negreiros lá no fim, ou no começo de 
tudo. Na minha direita, no térreo do Edifício São 
Luiz, vejo a dificuldade de um funcionário fechar 
a complicada e segura porta de ferro, espio 
suas janelas. Em uma epifania, observando os 
arredores, imaginei uma série de coisas.

Voltando o olhar para o Ed. São Luiz, lar da 
Rádio Borborema por muitos anos, penso: quantas 
pessoas subiram e desceram aquelas escadas, 
tocaram aquelas paredes. Nelson Gonçalves, 
Ângela Maria, Agnaldo Timóteo, Altemar Dutra, 
artistas garbosos que cantaram naqueles studios, 
época em que a programação de rádio ao vivo 
era ao vivo mesmo; por outro lado, fãs disputando 
calorosamente cada espaço para ver mais de 
perto, fazer um retrato, época de ouro! Em uma 
piscada de olhos, vi engravatados saindo da 
sorveteria flórida para seus escritórios ou mesmo 
iniciando mais uma noitada. Além da retreta com 
as estudantes que passeavam nas calçadas, um 
sorriso entre uma vitrine e outra.

Voltando para casa, fui conversando com 
meu pensamento, como a ensiná-lo cada rua por 
seu nome antigo, Rua da Areia, do Algodão, do 
Seridó, Rodagem, Rua da Igreja... Realmente as 
coisas mudam e, como bem sentenciou Cristino 
Pimentel: mudar o nome de uma rua, é o mesmo 
que mudar um destino.

Crônica 
  Em destaque

As coisas mudam

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

A Fundação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc) encerra amanhã o pra-
zo de inscrições para a 2ª Mostra Sertão 
em Cena - Teatro. Serão selecionados 
seis espetáculos teatrais para compor 
a programação, que se realizará de ju-
lho a dezembro. Interessados podem 
se inscrever no site oficial da Funda-
ção (www.funesc.pb.gov.br).

A segunda edição do Mostra Ser-
tão em Cena - Teatro tem como foco 
o fomento à circulação e intercâm-
bio de espetáculos teatrais produzi-
dos em cidades do Sertão da Paraí-
ba, que se apresentarão ao longo de 
seis meses nos palcos do Teatro Pau-
lo Pontes e Sala de Concertos Maes-
tro José Siqueira.

A Mostra não tem caráter competi-
tivo e os espetáculos selecionados re-

ceberão cachê no valor de R$ 3.500. Os 
grupos receberão, ainda, valor adicio-
nal de R$ 600, como subsídio ao des-
locamento intermunicipal. A Funesc 
também assegura aos artistas sele-
cionados os custos com alimentação 
e hospedagem.

Funesc vai selecionar seis espetáculos teatrais para compor a programação

Mostra ‘Sertão em Cena’ 
encerra inscrição amanhã

Dramaturgia

Foto: Roberto Guedes

Paulo Pontes será um dos palcos

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

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

Filme ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ lida com distorções no espaço e no tempo

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial da Funesc



Um jogo cênico interativo 
é a coluna cervical que sus-
tenta e movimenta DeCor, es-
petáculo que será apresenta-
do gratuitamente a partir das 
20h, no Teatro Santa Roza, em 
João Pessoa.

Quem está à frente do pro-
jeto é a atriz e bailarina mi-
neira Denise Stutz, que, em 
alguns momentos, vai trans-
formar a plateia em parceira 
e, em outros, convidará o es-
pectador para um olhar de 
contemplação, de imagens e 
pensamentos.

Nas palavras da própria 
Stutz, o que conduz a encena-
ção é “a memória inscrita no 
corpo, as relações da identida-
de na dança e no movimento, 
que permitem brincar com o 
espaço e o tempo”.

A ação é uma parceria da 
artista com a Fundação Espa-
ço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc), através de Gerência de 
Teatro. A produção executi-
va fica a cargo da Amora Pro-
duções.

Denise Stutz iniciou seus 
estudos de dança em Belo Ho-
rizonte e, em 1975, fundou o 

Grupo Corpo, com outros 10 
bailarinos. Trabalhou com 
a coreógrafa Lia Rodrigues, 
como bailarina, professora 
e assistente de direção. Por 
seis anos, foi professora do 
curso técnico da Escola An-
gel Viana.

A partir de 2003, come-
çou a desenvolver espetácu-

los solo, a exemplo do pró-
prio DeCor, Finita, EntreVer e 
Justo uma imagem. As apresen-
tações foram feitas nas princi-
pais capitais do Brasil e em al-
guns países do exterior, como 
França, Espanha, Portugal, 
África e Austrália, receben-
do algumas premiações em 
diversos festivais.

Em parceria com o diretor 
Luiz Fernando Carvalho, tra-
balhou como coreógrafa nas 
minisséries Hoje é dia de Maria, 
Capitu e Clarice só para mu-
lheres, da Rede Globo. Deni-
se ainda fez parte da equipe 
de preparação de atores da 
novela Velho Chico, também 
dirigida por Luiz Fernando 
Carvalho.

A busca de um local ideal 
para morar que desperta 
sentimentos de amizade e 
união é o mote que move a 
fábula de Os Três Porquinhos, 
adaptação que a Cia. de Tea-
tro Argonautas traz para o 
Teatro Ednaldo do Egyp-
to, em João Pessoa, em cur-
ta temporada: o espetáculo 
será apresentado hoje e ama-
nhã, sempre às 17h, e volta 
no próximo final de sema-
na (dias 9 e 10).

Com texto e direção de 
Tony Silva, a peça infantil 
é uma adaptação da conhe-
cida fábula dos três porqui-
nhos, em que o autor pro-
cura manter o tempo e a 
mensagem principal, tento 

apenas incrementado com 
informações didáticas quan-
to a importância de uma boa 
amizade e de que “a união 
faz a força”.

A trama se volta para 
a aventura de três porqui-
nhos: Porção, Porquito e Por-
colino, que estão em busca 
de um lugar ideal para mo-
rar. Porção adora comer bo-
bagens, Porquito é preguiço-
so e atrapalhado, mas adora 
dançar, e o Porcolino é o ir-
mão mais responsável de to-
dos. Na busca pela floresta, 
além de encontrarem ami-
gos, o trio se depara com a 
chegada do Lobão, um ro-
queiro que está faminto e 
foge do estereótipo de ser 
mau. Ele está sempre feliz 
e a cantar, mas deseja, é cla-

ro, se alimentar. A paz dos 
três porquinhos, agora se 
transforma na necessida-
de de construir suas casas 
e, com isso, fugir das garras 
do Lobão.

A trama é mesclada com 
um tom de humor, brinca-
deiras, uma trilha sonora, 
recheada de músicas anima-
das e de mímicas.

O espetáculo musical 
tem duração de 45 minutos 
e tem um elenco formado 
por Paulo Raulino, Dênis Al-
meida, Valmir Correia, Epi-
tácio Souza, Juciene Fernan-
des e Alfredo Pereira.

Os ingressos custam R$ 
30 (inteira) e R$ 15 (meia); 
antecipado via PIX (chave: 
83 98861-5501) está no preço 
promocional de R$ 15.
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No Teatro Santa Roza, em João Pessoa, atriz e bailarina mineira Denise Stutz apresenta, gratuitamente, ‘DeCor’

Espetáculo faz jogo cênico interativo
Dança

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Denise Stutz já fez parte da equipe de preparação de atores da novela ‘Velho Chico’, da Rede Globo

Aluxx é formado por Arthur Pessoa (C) e Edy Gonzaga (E), da Cabruêra, e o baterista Ruy José (D)

Hoje e amanhã, adaptação da Cia. de Teatro Argonautas será apresentada no Ednaldo do Egypto

Foto: Funesc/Divulgação

Projeto Aluxx apresenta composições inéditas de Braulio Tavares

Musical ‘Os Três Porquinhos’ entra em cartaz na capital

Música

infantil

O projeto Aluxx é for-
mado por Arthur Pessoa e 
Edy Gonzaga, da Cabruêra, 
que se uniram ao baterista 
Ruy José e acrescentaram as 
composições de Braulio Ta-
vares. A iniciativa se apre-
senta hoje, no Manga Rosa, 
no bairro do Bessa, em João 
Pessoa, a partir das 20h. A 
entrada custa R$ 10.

Autor de canções que fo-
ram gravadas por grandes no-
mes da música brasileira como 
Lenine, Zé Ramalho, Anto-
nio Nóbrega e Elba Ramalho, 
Braulio Tavares é um artista 
múltiplo com uma obra que 
navega também pelo, teatro, 
cinema, literatura e televisão. 
O show do Aluxx apresenta 
músicas inéditas do composi-
tor e também canções autorais 

do trio, a exemplos de ‘Che-
gou Xangô’ e ‘Água’. ‘Acre-
dite ou Não’, do álbum Olho 
de Peixe (Lenine e Suzano), e 
‘Marco Marciano’, do disco O 
Dia que Faremos Contato (Leni-
ne), são algumas canções que 
também integram o repertó-
rio do show, em novos arran-
jos e versões.

A semente do projeto foi 
plantada há anos, em 2020, 
atrás quando Arthur teve a 
ideia de fazer uma apresen-
tação com músicas inéditas 
de Braulio Tavares, já que 
sempre foi um profundo ad-
mirador das suas canções. 
Arthur conta que Braulio es-
creveu o primeiro release da 
Cabruêra em 1998 e, durante 
os anos em que a banda mo-
rou no Rio de Janeiro, foi con-
vidado da Cabruêra em vá-
rios shows na cidade.

Agora, mais de 20 anos de-
pois, o Aluxx dá continuida-
de à parceria entre os artistas 
paraibanos e promovendo o 
diálogo entre diferentes ge-
rações que insistem em "ter 
saudade do futuro". Parafra-
seando Braulio Tavares, Alu-
xx é “boca de boi canibal de-
vorando o invasor”.

Foto: Argonautas/Divulgação

Foto: Rafael Passos/Divulgação

Versões
Além das inéditas, 

repertório da iniciativa 
apresenta também 
novos arranjos de 

canções de discos de 
Lenine e Suzano

“A memória 
inscrita no 
corpo, as 
relações da 
identidade 
na dança e no 
movimento, 
que permitem 
brincar com 
o espaço e o 
tempo

Denise Stutz

n 

Stutz vai 
transformar 
a plateia em 
parceira e 
convidará o 
espectador 
para um 
olhar de 
contemplação
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Com investimentos de 
aproximadamente R$ 50 mi-
lhões, o Governador do Esta-
do oficializou na manhã de 
ontem a entrega de 132 ôni-
bus escolares destinados a 
alunos da rede pública esta-
dual e municipal de ensino 
da Paraíba. Do total de veí-
culos entregues, em soleni-
dade realizada no Centro de 
Convenções de João Pessoa, 
10 são voltados para estu-
dantes com deficiência físi-
ca, portanto, são totalmente 
adaptados.

A aquisição e entrega dos 
novos ônibus visam a garan-
tia da segurança e a quali-
dade no transporte escolar 
dos alunos das redes esta-
dual e municipais de ensi-
no e a renovação da frota do 
transporte escolar existente, 
essencial para o desenvolvi-
mento da educação, facilitan-
do o acesso e a permanência 
dos estudantes nas escolas, 
principalmente aqueles que 
vivem na zona rural.

A ação tem o objetivo de 
contemplar, principalmente, 
estudantes das zonas rurais, 
garantindo mais conforto e 
segurança no deslocamen-
to até as unidades de ensi-
no. Além disso, foram en-
tregues 10 ônibus adaptados 
para atender alunos com 
deficiência nos municípios 
de João Pessoa, Santa Rita, 
Campina Grande, Prince-

Transportes são destinados a alunos das redes públicas de ensino estadual e municipal, sendo 10 adaptados

Governo entrega 132 ônibus escolares
educação

Fotos: Roberto Guedes

Fotos: Francisco França/Secom-PB

sa Isabel, Patos e Cajazeiras.
Para o Governo do Esta-

do, o transporte escolar faz 
parte do sistema de ensino, 
em que o gestor tem de ofere-
cer uma infraestrutura esco-
lar adequada, uma estrutu-
ra pedagógica de qualidade 
e viabilizar o transporte até 
o local de aprendizagem. 

O secretário da Educação, 
da Ciência e Tecnologia do 
Estado, Cláudio Furtado, de-
clarou que grande parte dos 
novos veículos vão atender 
alunos da área rural, mas os 
10 ônibus voltados para alu-
nos com deficiência física se-
rão distribuídos para João 

Pessoa, Santa Rita, Campi-
na Grande, Patos, Cajazeiras 
e Princesa. “A escolha des-
ses municípios ocorreu em 
parceria com a Funad (Fun-
dação Centro Integrado de 
Apoio ao Portador de Defi-
ciência), observando o nú-
mero de crianças com pro-
blemas de acessibilidade nas 
escolas”, afirmou Cláudio.

Os veículos são do mode-
lo ORE3 e cada um tem capa-
cidade para 59 pessoas. Se-
gundo o secretário Cláudio, 
os novos equipamentos re-
presentam o que há de mais 
moderno no mercado no que 
diz respeito ao transporte es-

colar. “Eles têm piso rebaixa-
do, têm controle de velocida-
de, ou seja, é o que há de mais 
moderno, respeitando todas 
as normas exigidas para o 
transporte estudantil de qua-
lidade”. 

A solenidade realizada na 
manhã de ontem contou com 
a presença de prefeitos e re-
presentantes de vários mu-
nicípios, além de deputados 
estaduais, federais, e do vice
-prefeito de João Pessoa, Léo 
Bezerra. O presidente da Fe-
deração das Associações de 
Municípios da Paraíba (Fa-
mup), George Coelho, tam-
bém participou da entrega 

dos veículos e declarou que 
essa é uma demanda bas-
tante requisitada pelos mu-
nicípios.

“O transporte escolar é 
uma demanda importante 
e bastante requisitada. Essa 
iniciativa do Governador 
veio em boa hora porque a 
gente sabe que a frota de ôni-
bus escolar precisa ser reno-
vada. A maioria desses es-
tudantes é da zona rural e 
precisa de transporte público 
de qualidade. O Governo do 
Estado, mais uma vez, com-
prova o lado municipalista, 
atendendo várias  prefeitu-
ras com recursos próprios”.  

O secretário da Educação, da Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, explicou como os ônibus serão distribuídos, e o presidente da Famup elogiou a iniciativa

O Governo do Estado en-
tregou,ontem, em João Pes-
soa, a nova sede do Centro 
Especializado de Diagnóstico 
do Câncer (CEDC), que passa 
a funcionar na Avenida Epi-
tácio Pessoa, n° 600, com ên-
fase na detecção precoce dos 
cânceres de mama, próstata 
e útero. Os investimentos na 
nova sede do CEDC, reivin-
dicação antiga dos profissio-
nais e usuários para ampliar 
o atendimento e melhorar a 
prestação dos serviços, foi da 
ordem de R$ 1,3 milhão.

 A nova estrutura vai am-
pliar em três mil o número de 
atendimentos mensais, que 
passa a ser de 10 mil — an-
tes, eram sete mil. A oferta de 
serviços de urologia era uma 
demanda antiga e que, nesta 
nova fase, passa a ser atendida.

A secretária de Estado da 
Saúde, Renata Nóbrega, dis-
se que a nova sede do CEDC 
é um marco na saúde da Pa-

raíba, principalmente na área 
da oncologia. “Estamos mu-
dando o espaço do CEDC 
com ampliação de serviços, 
inclusive estamos implantan-
do urologia, na área de saúde 
do homem. Além disso, essa 
ampliação vem humanizar o 
atendimento, trazendo con-
forto aos usuários e aos pro-
fissionais”, disse. 

 A partir de agora, a popu-
lação vai contar com a oferta 
de consultas especializadas 
em ginecologia, mastologia e 
urologia, além de exames de 
videocoloscopia e vários ti-
pos de ultrassonografia. Outra 
oferta do CEDC são as cirur-
gias de alta frequência (CAF) 
— manchas no colo do úte-
ro causadas pelo vírus HPV e 
que podem evoluir para cân-
cer. 

 A diretora-geral do CEDC, 
Roseane Machado, destacou 
que uma nova sede era uma 
grande necessidade. “É um 
momento único, em que es-
tamos oferecendo à popula-
ção paraibana um serviço de 
ponta, não apenas em relação 
aos equipamentos que adqui-
rimos, mas com a oferta de ser-
viços, visando à saúde do ho-
mem, com um atendimento 
mais humanizado, num am-
biente amplo, moderno. En-
fim, são muitas as conquistas 
que vão nos permitir agir de 
maneira rápida no diagnós-
tico de uma doença, salvan-
do muitas vidas”, acrescentou.

Centro de Diagnóstico ganha nova sede na Epitácio Pessoa
tratamento do câncer

O Centro 
Especializado de 
Diagnóstico do 
Câncer (CEDC) 
passa a funcionar 
na Avenida 
Epitácio Pessoa, n° 
600, com ênfase na 
detecção precoce dos 
cânceres de mama, 
próstata e útero, 
oferecendo conforto 
e equipamentos de 
última geração

“É o que há 
de mais 
moderno, 
respeitando 
todas as 
normas

Cláudio Furtado

Perfil
População vai contar 

com a oferta de 
consultas 

especializadas em 
ginecologia, 
mastologia e 

urologia

Alexsandra Tavares 

lekajp@hotmail.com 

Com informações da Secom-PB
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O Ministério Público Fe-
deral (MPF) obteve a con-
denação, em primeira ins-
tância, de três envolvidos na 
Operação Desumanidade, 
que apurou desvio sistemá-
tico de recursos públicos em 
diversos municípios do Ser-
tão paraibano. Em sentença 
proferida em junho de 2022, 
o juízo da 14ª Vara da Justi-
ça Federal na Paraíba con-
denou o ex-prefeito de Mal-
ta (PB) Manoel Benedito de 
Lucena Filho, Naedy Bastos 
de Lucena (filho do ex-pre-
feito) e o administrador da 
empresa de fachada Sócons-
troi Construções e Comércio 
Ltda, Cláudio Roberto Me-
deiros Silva, por ilegalida-
des em obras de asfaltamen-
to de ruas do município, fatos 
ocorridos entre 2013 e 2015.

Entre as penas estão per-
da de valores acrescidos ilici-
tamente ao patrimônio, atua-
lizados pela taxa Selic, multas; 
suspensão dos direitos políti-
cos por oito anos e perda de 
função pública (eventualmen-
te ocupada) para o ex-prefeito 
e o filho dele; e proibição de 
contratar com o poder públi-
co ou receber benefícios ou in-
centivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ain-
da que por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de dez 
anos, para o administrador da 
empresa.

Ao definir a dosimetria da 
pena, a Justiça Federal enten-
deu que “a natureza, a gravi-
dade e o impacto da infração 
cometida autorizam severo 
juízo de censura”. A senten-
ça destaca que os fatos ocorre-
ram “em detrimento da Edu-
cação da população de Malta”, 
município localizado em re-
gião pobre do semiárido nor-
destino, que apresentava, em 
2010, índice de desenvolvi-
mento humano de 0,642, ocu-

pando a posição de nº 3254 
dentre os 5.565 municípios 
brasileiros, conforme dados 
do IBGE. A sentença também 
registra que não houve tenta-
tiva dos demandados de mi-
norar os prejuízos e as con-
sequências resultantes das 
ilegalidades praticadas.

Sanções patrimoniais 
O ex-prefeito Manoel Lu-

cena, também conhecido 
como “Nael Rosa”, teve fixa-
da a perda dos R$ 48.500,00 
que foram acrescidos ilicita-
mente ao seu patrimônio e 
foi condenado a pagar mul-
ta de R$ 97 mil. O filho dele, 
Naedy Bastos de Lucena, foi 
condenado à perda dos R$ 
73.500,00 acrescidos ilicita-
mente ao patrimônio, e multa 
de R$ 110.250,00. O empresá-
rio Claudio Roberto Medei-
ros Silva teve pena de perda 
dos R$ 75.976,74 acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, 
mais multa de R$ 37.988,37.

Operação Desumanidade 
 Essa condenação é refe-

rente à 3ª fase da operação De-
sumanidade, deflagrada em 
21 de novembro de 2017 para 
desarticular esquema de frau-
de a licitações e desvios na 
aplicação de verbas federais 
em contratação de empresa de 
fachada para a construção de 
obras públicas no município 
de Malta. Os prejuízos reve-
lados na 3ª fase foram da or-
dem de R$ 1 milhão.

Na 2ª fase da operação De-
sumanidade, deflagrada em 
28 de junho de 2016, os atos 
de investigação incidiram so-
bre o município de Quixaba 
(PB). Nessa fase foram obti-
dos três mandados de pri-
são preventiva, 14 conduções 
coercitivas e dois mandados 
de busca e apreensão peran-
te o Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região.

O Portal do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE)  conta 
com uma nova versão da pá-
gina de estatísticas eleitorais, 
importante ferramenta de 
transparência e de acesso à 
informação que reúne dados 
sobre eleitorado, candidatu-
ras, resultados das eleições, 
dados processuais, prestação 
de contas, comparecimento 
e abstenção, e mesários, en-
tre outros.

A nova ferramenta está 
disponível, em fase de tes-
tes (chamada de versão Beta), 
para receber feedback e su-
gestões das usuárias e dos 
usuários, visando o aprimo-
ramento da página. As con-
tribuições podem ser feitas 
até o 8 dia de julho via Ou-
vidoria do Tribunal.

A proposta é adequar a 
ferramenta ainda para as 
eleições deste ano, oferecen-
do o que há de melhor em 
termos de informações sobre 
estatísticas eleitorais para a 
Justiça Eleitoral, cidadãs e ci-
dadãos, eleitoras e eleitores, 
instituições e imprensa.

Assim que os dados so-
bre as Eleições 2022 forem 
finalizados pela Justiça Elei-
toral, eles passarão também 
a ser disponibilizados, tra-
zendo um importante retra-
to de candidatos, candida-
tas, e do eleitorado do pleito 
desse ano.

Novidades
A nova página Estatísti-

cas Eleitorais traz um novo 
layout: mais moderno, mais 
limpo, mais dinâmico, sim-
ples e acessível, com infográ-
ficos e informações detalha-
das dos dados apresentados.

As equipes da Secreta-
ria de Modernização, Ges-
tão Estratégica e Socioam-
biental (SMG) e da Seção de 
Arquitetura da Informação 

(SEAI) do Tribunal, respon-
sáveis pelo desenvolvimen-
to das páginas contam que, 
além das novas funcionali-
dades e do novo design, a ar-
quitetura foi toda refeita para 
melhorar a estabilidade e di-
minuir o tempo de resposta.

A página traz dados so-
bre o eleitorado das eleições 
de 2020, 2018, 2016, 2014, e 
2012. A inclusão de 2012 é 
uma novidade, amplian-
do o leque de eleições a se-
rem apresentadas. Também 
é possível conferir no novo 
espaço os resultados das elei-
ções a partir de 2006 e dados 
sobre candidaturas a partir 
do pleito de 1994.

Pesquisas
Além dos dados que se 

encontram destacados na 
página principal, o usuário 
pode optar por fazer pesqui-
sas por meio das tabelas de-

talhadas e dos filtros. Vale 
destacar que, com a nova ver-
são, a abrangência a ser pes-
quisada não está mais nos fil-
tros e sim nas tabelas.

A nova página traz tam-
bém uma nova funcionali-
dade denominada “conjunto 
de dados” que, por enquanto, 
está implementada somente 
no menu de pesquisa sobre 
candidaturas. Em breve ela 
será disponibilizada nas de-
mais pesquisas. Essa opção 
permite que o usuário tra-
balhe com as variáveis e crie 
uma consulta personalizada.

Para facilitar o acesso, os 
dados da página podem ser 
exportados em alguns for-
matos, como .csv, permitindo 
que a tabela seja visualizada 
no Excel (para isso, basta cli-
car em “exportar dados”), o 
que possibilita à usuária ou 
ao usuário filtrar e cruzar in-
formações.

Conteúdo
Vale a pena utilizar o es-

paço como ferramenta de 
pesquisa sobre as últimas 
eleições realizadas no Brasil. 
Além de mostrar o número 
total de eleitores brasileiros 
que votaram nos pleitos já ci-
tados e de votantes por esta-
do e município, a página traz 
ainda a quantidade de eleito-
res que pediram a inclusão do 
nome social no cadastro elei-
toral e no título e o quantita-
tivo de pessoas com deficiên-
cia habilitadas a votar.

O espaço também traz o 
perfil do eleitorado por ida-
de, grau de instrução, gêne-
ro e estado civil, bem como 
informa o número de eleito-
res que já têm a biometria ca-
dastrada na Justiça Eleitoral.

Mostra, ainda, um per-
fil detalhado sobre as can-
didaturas: com dados esta-
tísticos sobre idade, grau de 
instrução, gênero, raça, cor, 
reeleição ou não, uso de nome 
social, entre outras. Traz, tam-
bém, dados detalhados sobre 
os resultados das eleições, da-
dos processuais, prestação 
de contas, comparecimento 
e abstenção, e mesários, en-
tre outras.

O governador João Azevê-
do (PSB) assinou, ontem, qua-
tro decretos estaduais que re-
duzem para 18% as alíquotas 
do Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias (ICMS) dos 
combustíveis e outros servi-
ços tidos, agora, como essen-
ciais pela Lei Complementar 
194/2022. A decisão do chefe 
do Executivo estadual foi pu-
blicada em edição suplemen-
tar do Diário Oficial, ainda no 
dia de ontem. 

Segundo o secretário da 
Fazenda da Paraíba, Marialvo 
Laureano, além dos combus-
tíveis, a redução vale também 
para telecomunicações, trans-
portes e energia elétrica. As 
medidas possuem caráter ex-
cepcional e extraordinário e en-
tram em vigor imediatamente. 
Mas ao lado de outros Estados, 
a Paraíba tenta derrubar a lei 
que impõe o teto na Justiça.

De acordo com Marialvo 
Laureano, o Estado discorda 
da maneira como o Governo 
Federal vem impondo mu-
danças na legislação do ICMS. 
“Nós somos a favor da redução 
da alíquota, mas da forma res-

Medida foi publicada no DO, ontem, e tem caráter excepcional; no STF, Estado tenta derrubar lei que impõe teto

Decretos fixam ICMS em 18% na PB
combustíveis

ponsável, não como está sen-
do feita, de forma irrespon-
sável. Nós trabalhamos - nós, 
Estados - numa reforma tribu-
tária, além do Consefaz, por 
equipes técnicas, tributaris-
tas, economistas e outros sis-
temas internacionais. Chega-
mos a um consenso. Aliás, o 
relator da reforma tributária, o 
deputado Aguinaldo Ribeiro, 
fez de tudo para aprovar, mas 
o atual presidente da Câmara 
do Deputados, Arthur Lira, e a 

equipe econômica do Governo 
Federal mandaram arquivar”, 
lamentou. 

No mês de junho, o Con-
gresso aprovou e o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) sancionou 
um projeto de lei limitando o 
ICMS de combustíveis, gás, 
energia elétrica, telecomuni-
cações e transporte coletivo, ao 
classificá-los como essenciais 
na categoria de bens e serviços. 
Com isso, esses setores passa-
ram a ter direito a alíquota mí-

nima de cada estado, que varia 
entre 17% e 18%.

A Lei Complementar 
194/2022 (resultado do Projeto 
de Lei Complementar 18/2022) 
foi publicada no Diário Oficial 
no último dia 23 de junho com 
vetos do presidente. Bolsona-
ro vetou dispositivos que pre-
viam compensação financeira 
para os estados, que podem so-
frer perda de arrecadação com 
o tributo. 

O primeiro dispositivo 

barrado por Bolsonaro pre-
via a compensação por meio 
do desconto de parcelas de 
dívidas refinanciadas pela à 
União. Para o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, a 
medida é desnecessária, uma 
vez que, nos últimos dois anos, 
foi observada melhora signifi-
cativa na situação fiscal de es-
tados e municípios. 

O chefe do Executivo tam-
bém vetou um ponto incluí-
do por senadores e deputa-
dos que protegeria recursos 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb). De acordo com 
a emenda, a União deveria 
transferir dinheiro suficien-
te para que os estados atin-
gissem os percentuais míni-
mos exigidos para as áreas de 
educação e saúde. O ICMS é 
a principal fonte de financia-
mento para essas despesas.

Para Marialvo, estas me-
didas visam enfraquecer os 
Estados, além de serem pura-
mente eleitoreiras. Ele falou, 
ainda, que está aguardando o 
julgamento de uma Ação di-
reta de inconstitucionalidade 
(Adin), impetrada pelos Esta-

dos no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF).

O Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) 
publicou um novo convênio 
com regras para o cálculo da 
alíquota do ICMS sobre a ga-
solina e gás de cozinha, além 
de transportes e telecomuni-
cações. 

A publicação do novo con-
vênio no Diário Oficial da 
União com essas regras aten-
de a uma decisão do ministro 
André Mendonça, do Supre-
mo Tribunal Federal, no âmbi-
to de uma ação que discute um 
ato do Confaz sobre o assunto.

“Nós somos a favor da redução da alíquota, mas da forma responsável”, declarou Marialvo Laureano

Setores
Redução vale tam-
bém para teleco-

municações, trans-
portes e energia 

elétrica

MPF obtém condenação 
de ex-prefeito de Malta

desumanidade

Página do TSE na internet tem uma nova 
ferramenta com dados técnicos da eleição

estatísticas

Nova ferramenta está em fase de testes para receber sugestões
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Além dos 
dados que se 
encontram 
destacados, 
o usuário 
pode optar 
por fazer 
pesquisas 
por meio das 
tabelas
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No primeiro semestre deste ano, 7.533 focos de incêndio foram registrados na floresta, segundo dados do Inpe 

Amazônia tem recorde de queimadas
meio ambiente

Emilio Sant’Anna 

Agência Estado

A Amazônia e o Cerrado 
brasileiros registraram au-
mentos no número de quei-
madas. No primeiro semestre 
deste ano, 7.533 focos de incên-
dio foram registrados na flo-
resta amazônica, crescimento 
de 17% em relação ao mesmo 
período de 2021. No Cerrado, 
por sua vez, foram 10.869 re-
gistros, valor 13% maior que 
o dos seis primeiros meses do 
ano passado. Os dados são do 
Programa Queimadas, do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), órgão liga-
do ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia.

Os últimos 30 dias foram 
particularmente ruins para a 
Amazônia, quando 2.562 fo-
cos de incêndio fizeram do 
mês o pior junho desde 2007. 
No Cerrado, houve 4.239 re-
gistros, aumento de 1,4% em 
relação ao ano passado. Des-
de 2019, primeiro ano da ges-
tão do presidente Jair Bolsona-
ro, esse índice é crescente. Este 
é o pior resultado para o mês 
de junho desde então. Histo-
ricamente, anos eleitorais têm 
os maiores índices de desma-
tamento e queimadas.

Os dados do Programa 
Queimadas, do Inpe, seguem 
outros maus resultados. Há 
duas semanas, levantamen-
to do Instituto do Homem e 
Meio Ambiente da Amazônia 
(Imazon) apontou que nos cin-
co primeiros meses de 2022, a 
Amazônia Legal registrou re-
corde de desmatamento e em 
151 dias derrubou 3.360 km² 
de floresta. A área desmata-
da é a maior em 15 anos e os 
municípios mais afetados são, 
respectivamente, Apuí (AM), 
Altamira (PA), Lábrea (AM), 
Novo Progresso (PA) e Novo 
Aripuanã (AM).

Agora, os dados do Deter, 
o Sistema de Detecção do Des-
matamento em Tempo Real, 
do Inpe, atualizados até o dia 
24 de junho, mostram que 
mesmo faltando uma sema-
na para fechar o mês ele já é 
o pior junho registrado des-
de o início do monitoramento 
no bioma. Foram 752 quilôme-

tros quadrados desmatados. 
A área sob alerta de desmata-
mento em junho de 2022 au-
mentou 55% em comparação 
a junho do ano passado.

De acordo com o Deter, na 
Amazônia houve redução de 
17% no número de alertas de 
desmatamento, em compara-
ção com junho de 2021. Quan-
do analisados os alertas de 
desmatamento desde o início 
do ano, no entanto, é o pior 
primeiros semestre (ainda in-
completo) desde o lançamento 
do sistema de monitoramen-
to. Foram 3.750 quilômetros 
quadrados, crescimento de 
4% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2021.

A gestão Jair Bolsonaro 
tem sido marcada por recor-
des nos índices de desmata-
mento, aumento de focos de 
incêndio florestal e críticas 
da comunidade internacio-
nal em relação à atuação do 
país na área.

Após uma série de com-
promissos assumidos pelo go-
verno na Cúpula do Clima das 
Nações Unidas (COP-26), em 
Glasgow, o embaixador britâ-
nico no Brasil, Peter Wilson, 
chegou a afirmar em entre-
vista ao Estadão em dezembro 
do ano passado que o país te-
ria de provar que protege efe-
tivamente o meio ambiente 
para conseguir atrair investi-
mentos estrangeiros, incluin-
do o do Reino Unido. “O Bra-
sil quer mais investimento em 
sua economia, mas, no futuro, 
não vai ser possível atrair os 
fundos maiores sem uma po-
lítica ambiental clara nos ní-
veis federal e estaduais”, dis-
se Wilson.
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Nos cinco 
primeiros 
meses de 
2022, a 
Amazônia 
Legal registrou 
recorde de 
desmatamento 
e, em 151 
dias, foram  
derrubados 
3.360 km² de 
floresta

Com 2.562 focos de incêndio registrados na floresta amazônica, junho foi considerado o pior mês desde 2007 

O Partido Novo deverá in-
gressar com uma Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) contra a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que concede uma série de be-
nefícios sociais, aprovada na 
quinta-feira (30), no Senado. 
A expectativa é que a propos-
ta passe também na Câmara, 
ainda neste mês, antes do re-
cesso parlamentar, a partir de 
18 de julho.

“Nosso jurídico já está 
trabalhando na tese, mas é 
impressionante a velocida-
de com que o Congresso faz 
remendos casuísticos, e ao 

mesmo tempo é de uma le-
targia também impressio-
nante quando se trata das 
reformas estruturais”, in-
formou o presidente nacio-
nal do Novo, Eduardo Ri-
beiro, em nota divulgada à 
imprensa.

A PEC deve criar despe-
sas de R$ 41,25 bilhões fora 
do teto de gastos - a regra que 
limita o crescimento dos gas-
tos do governo à inflação do 
ano anterior.

Além disso, a medida per-
mite ao governo aprovar um 
estado de emergência no país 
para burlar a legislação elei-
toral, que impede utilizar a 
máquina pública para bene-
ficiar um candidato em ano 
de eleições.

Novo vai recorrer ao STF 
contra PEC dos benefícios

aprovada no congresso

Izael Pereira 

Agência Estado

As denúncias de assédio 
sexual que derrubaram Pe-
dro Guimarães da presidên-
cia da Caixa anteciparam 
discussões sobre medidas 
que podem ser adotadas no 
setor bancário para enfren-
tar esse tipo de crime.

Há uma lista de reivin-
dicações para proteção das 
pessoas autoras de denúncia, 
incluindo estabilidade de em-
prego durante o período em 
que perdurar a investigação. 
Se confirmado o fato, a víti-
ma passa a ter essa estabilida-
de prorrogada por dois anos.

Outra medida cogitada 
prevê que a pessoa que de-
nunciou assédio sexual pos-
sa, durante a investigação 
ou mesmo após apurado o 
fato, escolher o local de seu 
trabalho, podendo solicitar 
sua transferência, a ser pro-
videnciada de imediato pela 
empresa.

Uma terceira proposta 
prevê que as denúncias se-
jam apuradas por uma co-
missão que envolva o sin-
dicato dos trabalhadores e 
o banco. O objetivo é que 
os casos não fiquem restri-
tos a fiscalizações internas 
e que os sindicatos possam 
acompanhar e cobrar pro-
vidências.

As mudanças em estudo 
incluem a exigência de que 
toda denúncia de assédio se-
xual seja protocolada com o 
superior hierárquico do as-
sediador. Se essa regra já es-
tivesse em vigor, os casos 
envolvendo Guimarães se-
riam compartilhados com o 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes.

As propostas foram leva-
das pelo Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, Osasco 
e região à Federação Nacio-
nal dos Bancos (Fenaban), 
que representa os bancos, 
no dia 15 de junho, ou seja, 
antes mesmo de os casos en-

volvendo Guimarães virem 
à tona. A previsão era dis-
cutir o tema com as empre-
sas no dia 22 de julho, mas 
a data foi antecipada e será 
pauta de reunião na próxi-
ma quarta.

“São demandas antigas 
que já estão em uma minu-
ta de acordo e que são cobra-
das há muito tempo pelos 
sindicatos dos trabalhado-
res. Esperamos avançar nas 
negociações para que sejam 
implementadas o quanto an-
tes”, disse ao Estadão a presi-
dente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Con-
traf-CUT), Juvandia Morei-
ra, presidente da Contraf e 
coordenadora do Coman-
do Nacional dos Bancários.

Atualmente, a Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
(CCT) da categoria possui 
cláusulas de combate à vio-
lência de gênero, que garan-
tem à vítima de violência do-
méstica a realocação para 

outra dependência do ban-
co. O que o sindicato reivin-
dica é a inclusão de cláu-
sulas específicas contra o 
assédio sexual.

Assédio na CEF apressa regras em bancos
caso pedro guimarães

André Borges 

Agência Estado

O general da reserva 
Walter Braga Netto (PL) foi 
exonerado nesta sexta-fei-
ra (1) do cargo de assessor 
especial do gabinete pes-
soal da Presidência. A saída 
do governo abre caminho 
para Braga Netto assumir a 
pré-candidatura a vice-pre-
sidente na chapa do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL). A 
legislação eleitoral determi-
na que servidores públicos 

que queiram ser candida-
tos precisam deixar o cargo 
no máximo três meses antes 
das eleições, prazo a vencer 
no sábado, dia 2.

Para o lugar de Braga 
Netto, foi nomeado o até en-
tão secretário de Justiça, Vi-
cente Santini, ligado à famí-
lia Bolsonaro. Em 2020, ele 
ocupava cargo de secretá-
rio executivo da Casa Civil, 
mas chegou a ser demiti-
do por alguns meses do go-
verno após ter utilizado um 
avião da Força Aérea Brasi-

leira (FAB) para viajar à Suí-
ça e à Índia, o que gerou uma 
crise junto à opinião pública.

As mudanças na Presi-
dência constam da edição 
do Diário Oficial da União 
(DOU) desta sexta-feira, pu-
blicada já no final da manhã, 
com atraso, devido a proble-
mas técnicos da Imprensa 
Nacional.

Outros três assessores 
especiais de Bolsonaro fo-
ram exonerados hoje para 
concorrer nas eleições, como 
os pré-candidatos a depu-

tados federais Mosart Ara-
gão Pereira (PL-SP), tenente 
de carreira, e Max Guilher-
me (PL-RJ), ex-sargento do 
Bope. O assessor especial 
Tércio Arnaud (PL), conhe-
cido pela ligação com o cha-
mado “gabinete do ódio” 
formado dentro do Palácio 
do Planalto para atacar ad-
versários de Bolsonaro, saiu 
do governo para ser candi-
dato a primeiro suplente 
na chapa de Bruno Roberto 
(PL), que disputará o Sena-
do pela Paraíba.

Braga Netto é exonerado para ser candidato
eleições 2022

Eduardo Gayer 

 Agência Estado

Cerrado
No Cerrado, foram 

registrados 10.869 focos 
de incêndio este ano, 
valor 13% maior que 
o dos seis primeiros 

meses do ano passado

Estudo
As mudanças que estão 

em estudo incluem a 
exigência de que 
toda denúncia de 

assédio sexual seja 
protocolada com o 

superior hierárquico
do assediador

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 2 de julho de 2022       16Mundo EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

Bombardeio aconteceu ontem, perto da cidade portuária de Odessa, atingindo um prédio de apartamentos e um resort

Rússia mata, pelo menos, 19 pessoas 
guerra na ucrânia

Agência Brasil

A Rússia fez chover mís-
seis perto da cidade portuá-
ria ucraniana de Odessa, no 
Mar Negro, ontem, atingindo 
um prédio de apartamentos 
e um resort e matando pelo 
menos 19 pessoas. A infor-
mação foi dada por autori-
dades ucranianas, horas de-
pois que tropas russas foram 
expulsas da Ilha da Serpen-
te, que fica nas proximidades.

Parte de um prédio de 
nove andares foi completa-
mente destruída por míssil 
à 1h. As paredes e janelas de 
um prédio vizinho, de 14 an-
dares, também foram danifi-
cadas pela onda de explosão. 
Moradores estavam ajudan-
do equipes de resgate a vas-
culhar os escombros.

“Viemos aqui para o lo-
cal, avaliamos a situação jun-
to com os socorristas e mo-
radores, e ajudamos aqueles 
que sobreviveram. E os que 
infelizmente morreram, aju-
damos a carregá-los”, dis-
se Oleksandr Abramov, que 
mora na região e correu para 
o local quando ouviu a ex-
plosão.

Autoridades ucranianas 
disseram que pelo menos 16 
pessoas foram mortas no blo-
co de apartamentos na loca-
lidade de Serhiivka, e mais 
três, incluindo uma criança, 
em ataques que atingiram re-
sort de férias próximo.

O Kremlin negou atacar 
civis: “Gostaria de lembrá-los 
das palavras do presidente de 

Mortes
Milhares de civis foram 

mortos desde que a 
Rússia invadiu a Ucrânia 

em 24 de fevereiro, o 
que a governo ucraniano 

diz ser uma guerra de 
agressão não provocada
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A Ucrânia 
estava 
ligada à 
rede elétrica 
russa até 
o início da 
invasão, em 
24 de 
fevereiro

A Ucrânia começou a ex-
portar eletricidade “de ma-
neira significativa” para a 
União Europeia (UE), por 
meio da Romênia, anunciou 
o presidente ucraniano, Vo-
lodymyr Zelensky.

“Foi dado um passo im-
portante na nossa aproxi-
mação com a UE, afirmou 
o líder ucraniano na última 
quinta-feira. O país recebeu 
na semana passada o esta-
tuto de candidato à adesão à 
UE, aprovado pelos 27 Esta-
dos-membros.

“Este é apenas um pri-

meiro passo”, destacou Ze-
lensky, no habitual discurso 
em vídeo à população ucra-
niana. “Estamos nos prepa-
rando para aumentar as ex-
portações”, acrescentou.

O presidente ucraniano 
defendeu que a eletricida-
de de seu país pode substi-
tuir parte considerável do 
gás russo consumido pelos 
europeus.

“Não é apenas uma ques-
tão de receitas de exportação 
para nós, é uma questão de 
segurança para toda a Euro-
pa”, observou.

A Ucrânia estava ligada à 
rede elétrica russa até o iní-
cio da invasão, em 24 de feve-

Exportação de eletricidade para a UE

que as Forças Armadas rus-
sas não trabalham com alvos 
civis”, disse o porta-voz do 
Kremlin, Dmitry Peskov, a 
repórteres.

Milhares de civis foram 
mortos desde que a Rússia in-
vadiu a Ucrânia em 24 de fe-
vereiro, o que a Ucrânia diz 
ser uma guerra de agressão 
não provocada. A Rússia cha-
ma a invasão de “operação es-
pecial” para erradicar nacio-
nalistas perigosos.

Um dia antes, a Rússia re-
tirou suas tropas da Ilha da 
Serpente, ponto estrategica-
mente importante que con-
quistou no primeiro dia da 
guerra e usou para contro-
lar o noroeste do Mar Negro, 
onde bloqueou Odessa e ou-
tros portos. Em seu discurso 
noturno em vídeo, o presi-
dente da Ucrânia, Volodymyr 
Zelensky, saudou o que des-
creveu como vitória estratégi-
ca. “Ainda não garante a se-
gurança. Ainda não garante 
que o inimigo não voltará”, 
disse ele. 

Agência Brasil reiro, tendo depois operado 
de forma autônoma até mea-
dos de março, quando foi li-
gada à rede europeia, o que 
deve ajudar o país a manter 
o funcionamento apesar da 
guerra.

“A partir de agora, a Ucrâ-
nia pode exportar eletricida-
de para o mercado da UE”, 
disse a presidente da Comis-
são Europeia, Ursula von der 
Leyen, na rede social Twitter.

Ela considerou esse pas-
so como uma vitória para os 
dois lados. “Isso trará uma 
fonte adicional de eletrici-
dade para a UE. E uma re-
ceita muito necessária para 
a Ucrânia”.

“Não é apenas 
uma questão 
de receitas de 
exportação 
para nós, é 
uma questão de 
segurança para 
toda a Europa

Volodymyr Zelensky

  

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) afirmou que 
“não há espaço para compla-
cência” ao lidar com a va-
ríola dos macacos e infor-
ma em comunicado que os 
casos da doença triplicaram 
na Europa nas duas últimas 
semanas. A entidade pede 
que os governos e a socie-
dade civil ampliem esforços 
no futuro próximo para im-
pedir a maior disseminação 
da doença.

A nota é assinada pelo di-
retor regional para Europa 
da OMS, Hans Henri Kluge. 
Ele diz que a região da Eu-
ropa segue como o epicen-
tro desse surto atual. A auto-
ridade lembra que o Comitê 
de Emergência da OMS deve 
reavaliar o quadro da doen-
ça em breve e aponta que, en-
quanto isso, a OMS continua 
a avaliar o risco da varíola 
dos macacos na região euro-
peia como “elevado”, com de-
safios “continuados” na res-
posta ao problema e novos 
casos sendo reportados en-
tre mulheres e crianças.

A região europeia repre-
senta quase 90% dos casos 
confirmados em laboratório 
globalmente desde meados 

Casos da doença triplicam 
na Europa, afirma OMS

varíola dos macacos

Um incêndio florestal 
perto das ruínas incas do 
Machu Picchu, no Peru, foi 
controlado ontem, após três 
dias, mas as autoridades ain-
da estão em alerta porque as 
chamas podem ressurgir e 
ameaçam a antiga cidade nas 
montanhas.

O fogo, que consumiu 
cerca de 30 hectares, uma 
área equivalente à metade 
do tamanho da Cidade do 
Vaticano, começou na última 
terça-feira após agricultores 
queimarem grama e detri-
tos para se preparar para se-
mear. Os bombeiros tiveram 
dificuldade em controlar as 
chamas e o fogo afetou outra 
região arqueológica, chama-

da Llamakancha, informou 
à agência Associated Press 
Jesús Tapia, assessor de im-
prensa de Machu Picchu.

Machu Picchu, um com-
plexo de estruturas de pe-
dra no topo de uma monta-
nha, foi construído há mais 
de 500 anos pelos incas, que 
controlavam grandes áreas 
da América do Sul. O local, 
considerado uma das sete 

maravilhas do mundo, tem 
localização de difícil aces-
so, o que dificulta o traba-
lho dos bombeiros. Duran-
te os dias do incêndio, os 
trens e o acesso de turistas 
ao ponto turístico continu-
aram funcionando normal-
mente. Quase 100 bombeiros 
trabalharam para controlar 
as chamas, apoiados por vo-
luntários franceses.

Bombeiros controlam incêndio florestal que 
ameaçava Machu Picchu, mas alerta continua

no peru

Milhares de peregrinos 
começaram a chegar à cida-
de sagrada de Meca, na Ará-
bia Saudita, ontem. São cerca 
de um milhão de muçulma-
nos que devem participar da 
temporada 2022 de peregri-
nação, após dois anos de in-
terrupção causada pela pan-
demia de Covid-19.

Envoltos em mantos bran-
cos, alguns carregando guar-
da-chuvas contra o sol escal-

dante do deserto, centenas 
realizaram o primeiro ritual 
do haj, que envolve andar em 
círculo ao redor de Kaaba, o 
edifício sagrado no centro da 
Grande Mesquita de Meca. 
“Louvado seja Deus. É im-
possível descrever meus sen-
timentos agora”, disse Ah-
med Sayed Mahmoud, um 
peregrino egípcio. “Estar na 
Grande Mesquita e na terra 
das duas mesquitas sagradas 
me deixa muito feliz.”

A Arábia Saudita, sede 
dos locais mais sagrados do 

Islã em Meca e Medina, per-
mitiu que viajantes estrangei-
ros voltassem este ano para 
realizar o haj. Apenas alguns 
milhares de cidadãos e re-
sidentes sauditas participa-
ram da peregrinação anual 
nos últimos dois anos, quan-
do a Covid-19 causou estragos 
na economia global e reduziu 
as viagens.

No entanto, as autoridades 
disseram que apenas um mi-
lhão de pessoas podem aderir 
à temporada 2022, menos da 
metade dos níveis pré-pande-

mia, e o acesso é restrito a pe-
regrinos de 18 a 65 anos que 
foram totalmente vacinados 
contra o vírus e não sofrem 
de doenças crônicas.

Agentes de segurança se 
misturavam aos peregrinos 
dentro da mesquita. Uma 
rede de câmeras de vigilân-
cia supervisionava os arre-
dores e postos de checagem 
controlavam o acesso à cida-
de, para ajudar a garantir um 
haj livre de incidentes, após 
ser marcado no passado por 
tumultos e incêndios.

Muçulmanos vão à cidade sagrada de Meca 
para primeira peregrinação pós-pandemia

na arábia saudita

Agência Estado

Alerta
A entidade pede que os 
governos e a sociedade 
civil ampliem esforços 

no futuro próximo 
para impedir a maior 

disseminação da doença

Agência Brasil

Gabriel Bueno da Costa 

Agência Estado

de maio. Desde 15 de junho, 
seis novos países registra-
ram casos, elevando o total 
deles para 31. Os novos casos 
triplicaram no mesmo perío-
do, a mais de 4.500 confirma-
dos em laboratório.

A maioria dos casos até 
agora é de pessoas entre 21 
e 40 anos, sendo 99% de ho-
mens. A maioria daqueles 
sobre os quais há informa-
ções disponíveis fez sexo 
com outros homens, mas 
há também casos a partir 
de contatos heterossexuais, 
com membros de uma mes-
ma casa e também a partir 
de contatos não sexuais, bem 
como entre crianças, apon-
ta a OMS.

Foto: Ukranian Presidential Press Service

Zelensky disse que a eletricidade de seu país pode substituir parte considerável do gás russo consumido pelos europeus
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Em termos de modernidade histórica, a 
tributação também pertence ao campo da 
ciência econômica. Desde Adam Smith 

e David Ricardo que os princípios tributários 
guardam estreita relação com o desenvolvimento 
econômico. Os sistemas fiscais são instrumentos 
de que se servem os Estados para intervirem na 
economia, seja pelas falhas de mercado e tam-
bém de governos. A política fiscal tem o condão 
de equilibrar a economia e não somente mitigar 
os desequilíbrios orçamentários que produzem 
constantes déficits públicos que alimentam a 
dívida pública em crescentes avanços.

Regra geral, os sistemas fiscais afetam os 
agentes econômicos, atuam no sentido de distri-
buir e redistribuir rendas e riquezas e são regu-
ladores macroeconômicos. Em matéria fiscal, 
formou-se, nas administrações tributárias esta-
duais, o consenso da mediocridade arrecadató-
ria: ênfase na arrecadação para cobertura das 
despesas públicas correntes, sem muita preo-
cupação com as despesas de capital ou com os 
investimentos para o alcance do desenvolvimento 
econômico de longo prazo e sustentável.

Mas, tudo tem uma razão de ser. Na média 
dos anos, o Brasil tem crescido muito pouco eco-
nomicamente e Paraíba também, logicamente. 
Estudos econômicos, principalmente do Ipea, tem 
dado conta de que o crescimento da arrecadação 
tributária não se refletiu no desenvolvimento eco-
nômico, nas últimas quatro décadas. A Paraíba é 
um caso típico de situação de aumento de receita 
tributária sem impacto no crescimento do PIB.

O trade-off eficiência econômica versus equi-
dade fiscal perdeu a razão de existência quan-
do a questão é sobre tributação, arrecadação 
e fiscalização do ICMS. Não bastasse a brutal 
complexidade fiscal, o cumprimento das obri-
gações acessórias por parte dos contribuintes é 
tarefa árdua, demorada e dispendiosa.

Para não comprometer a arrecadação, as ad-
ministrações tributárias estaduais exageraram e 
pioraram a qualidade da tributação do ICMS ao 
criarem seletividade em gravação de bens e ser-
viços essenciais ao processo produtivo (energia 
elétrica, telecomunicações e serviços públicos de 
transporte), acrescentando ainda uma infinidade 
de mercadorias sujeitas ao modelo de substitui-
ção tributária, incluindo os combustíveis (gasoli-
na, álcool, diesel e demais derivados do petróleo, 
além do gás de cozinha). 

Neste sentido, a situação foi se cristalizando 
e tal seletividade em bens e serviços essenciais, 
bem como o modelo de substituição tributária 
dos combustíveis em alíquotas elevadíssimas 
chega a representar 31,57% da base de incidên-
cia do ICMS, na Paraíba não foi diferente. 

Como na crônica de uma morte anunciada 
(Gabriel Garcia Márquez), duas externalidades 
batem à porta dos governos estaduais: a eleva-
ção do preço do petróleo e seus derivados (com-
modities) no mercado internacional e o impacto 
da Lei Complementar 194/2022, sancionada pelo 
presidente da República, rebaixando para 17% 
e 18% as alíquotas do ICMS sobre combustíveis, 
energia elétrica, telecomunicações e transporte 
coletivo. O chefe do Poder Executivo vetou dis-
positivos que previam compensação financeiras 
para os Estados, para o momento é só redução 
das alíquotas. 

O Estado da Paraíba terá no ano fiscal de 
2022 uma perda de arrecadação na ordem R$ 1,4 
bilhão. Por conseguinte, causará uma perda total 
de cota-parte do ICMS para os municípios do 
estado de R$ 240,666 milhões. 

Diante do exposto, e da relação entre o 
sistema fiscal estadual e a realidade fria da 
economia paraibana, haja vista as suas respon-
sabilidades com a manutenção das políticas 
públicas em andamento, quais medidas deverão 
ser adotadas em termo de políticas tributárias e 
fiscais pelo Fisco Estadual da Paraíba?

 O lençol tributário parece que encurtou por 
demais, a perda de arrecadação poderia ser 
recuperada pelo corte nos benefícios e incentivos 
fiscais concedidos a variados segmentos econô-
micos, em sede do ICMS. Mas como, sem que 
haja uma reforma tributária e uma repactuação 
entre os entes federados? Por elevação de alíquo-
tas em outros campos de incidência do ICMS, em 
piora da qualidade tributária?

Eis a questão que se configura como sendo 
um dilema.

O custo do frete, impac-
tado pela alta dos combus-
tíveis, pode ser responsável 
pela desaceleração ou até 
mesmo crise do comércio ele-
trônico neste ano, conforme 
projeção da Associação Bra-
sileira de Comércio Eletrôni-
co (ABComm). O anuário da 
CX Trends 2022, realizado 
pela Octadesk em parceria 
com a Opinion Box, aponta 
que, em 2021, 62% dos consu-
midores desistiram de uma 
compra on-line por causa do 
valor do transporte de pro-
dutos que, em alguns casos, 
chega a ser maior que o preço 
da própria mercadoria.

A pesquisa, que informa 
tendências de “experiência 
do consumidor” (CX, na si-
gla em inglês), mostra que a 
desistência também ocorreu 
por causa dos altos preços das 
mercadorias e da falta de cre-

Opinião
Acilino Alberto Madeira Neto

amadeiraneto@gmail.com | Colaborador

Valores altos para envio de mercadorias têm feito clientes desistirem de comprar

Custo do frete afeta vendas 
on-line e setor prevê queda    

mais caro

Uma pesquisa feita pela 
Mindminers, ferramenta de 
pesquisa de análise do con-
sumidor, no ano passado, 
indica que muitas empresas 
só mostram o valor do fre-
te na página de fechamen-
to do pedido. Esta estratégia 
fez com que 87% dos con-
sumidores abandonassem 
o carrinho virtual de com-
pras, após percorrer um lon-
go percurso no site da loja. 

O servidor público Ma-
theus Melo conta que, na 
época em que as academias 
de ginástica estavam fecha-
das, resolveu comprar equi-
pamentos para treinar em 
casa. “Depois de meia hora 
de pesquisa, quando fui fe-
char a compra, percebi que 
os pedidos envolviam vá-
rios vendedores e que os va-

lores dos fretes, cada um 
de uma loja, eram quase o 
dobro do que custavam os 
equipamentos”.

Nesta semana, ele desis-
tiu da compra de camisas 
esportivas porque o frete 
onerava a compra em 20%. 
“Já não basta os produtos 
estarem mais caros, o fre-
te subiu muito mais. Pre-
firo comprar em loja físi-
ca, onde poderei provar e 
ter mais noção do que es-
tou levando”.

Há plataformas que ofe-
recem a possibilidade de o 
cliente pagar um valor ex-
tra mensal e não ser cobra-
do pela entrega de todos ou 
alguns produtos seleciona-
dos naquela compra especí-
fica. A medida serve como 
estratégia de fidelização dos 

clientes. Outras têm altera-
do a política de custos de en-
vio de mercadorias, aumen-
tando os custos em algumas 
modalidades de envio para 
oferecer frete grátis em pro-
dutos mais leves.

Saiba mais
De acordo com levanta-

mento da BigDataCorp, em 
2021, o Brasil atingiu a mar-
ca de 1,6 milhão de lojas on
-line, com alta de 22% sobre 
o ano anterior. Na compara-
ção de 2020 com 2019, o cres-
cimento foi de 40%. Nos úl-
timos cinco anos, a alta foi 
de 191,6%. Com tanta com-
petitividade, é necessário 
ao comerciante proporcio-
nar experiência excepcional 
ao consumidor, recomenda 
a ABComm.

Consumidor tem retornado às lojas físicas

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Um dilema para os 
Fiscos Estaduais

“Já não basta 
os produtos 
estarem mais 
caros, o frete 
subiu muito 
mais. Prefiro 
comprar em 
loja física

Matheus Melo

Diesel
Preço do combustível 

é apontado como 
responsável pela 

alta no frete, que, em 
alguns casos, chega 
a ser mais caro que a 
própria mercadoria 

comercializada nos sites

dibilidade da loja. A próxima 
data importante para o vare-
jo, o Dia dos Pais, já deve sen-
tir o impacto dos contínuos 
reajustes de combustíveis, 
conforme a ABComm. Mas, 
a situação deve se agravar 

no último trimestre, quando 
ocorrem o Dia das Crianças, 
a Black Friday e o Natal.

A secretária Denise No-
ronha comenta que já desis-
tiu de uma compra em uma 
grande plataforma de e-com-
merce porque o preço do fre-
te era maior do que o do pro-
duto, que, no caso, era uma 
blusa para a filha dela. “Nos 
grandes magazines, ocorre 
de a gente comprar alguns 
itens e, quando vai fechar a 
compra, percebe que cada um 
é vendido por uma loja par-
ceira diferente e cada uma 
tem seu frete, o que encare-
ce a compra. Aí a gente desis-
te”, explica.

Atualmente, ela afirma 
que prefere comprar pela in-
ternet por conta da facilidade 
de pesquisa de preços, mas 
escolhe retirar o pedido na 
loja, o que geralmente é grá-
tis, em vez de pagar o frete. 
“Com esse método, a gente re-
cebe a mercadoria mais rápi-

do e sem frete. Aqui em casa 
tentamos comprar sempre as-
sim, desde um aparelho de te-
lefone celular até produtos de 
cama, mesa e banho”.

Impacto no delivery
Se o aumento do preço 

do diesel aumenta o valor do 
frete, impactando o comércio 
de mercadorias, o aumento 
da gasolina também produz 
efeito no serviço de entrega 
de comidas e bebidas. O em-
presário Alyson Tomaz gos-
ta comprar comida por apli-
cativos, com entrega em casa. 
Mas, considerando a inflação 
dos serviços e o frete, faz uma 
busca antes de escolher o res-
taurante. “A gente sempre tem 
aquele estabelecimento que 
gosta mais. Porém, quando os 
preços do cardápio são man-
tidos, o frete aumenta. Ou 
vice-versa. Neste caso, vale 
procurar outros locais com 
qualidade parecida, mas com 
preço final mais em conta”.

Calculado apenas ao final da venda, o preço do frete tem surpreendido consumidores, que acabam deixando as mercadorias no carrinho

Foto: Freepik
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Justiça Federal e Caixa tentam solucionar processos de quase mil pessoas que buscam reajustes em suas contas

Poupadores da PB negociam acordo
plano Collor I

Representantes da Caixa 
Econômica Federal e da Jus-
tiça Federal na Paraíba (JFPB) 
planejaram a realização de 
uma nova audiência para 
acordos com poupadores no 
estado. O encontro ocorreu na 
quinta-feira (30), no edifício-
sede da JFPB, em João Pessoa. 
Uma ação conciliatória dessa 
natureza já foi realizada em 
2021, beneficiando mais de 
1.500 usuários de contas de 
poupança, que pleiteavam os 

expurgos inflacionários do 
plano econômico Collor I (de 
abril de 1990).

Conforme o supervisor 
do Centro Judiciário de So-
lução Consensual de Confli-
tos e Cidadania da Seccional 
(Cejusc), Marconi Araújo, “até 
o final de julho, após nova 
reunião com a presença da 
juíza federal coordenadora 
do Centro, Adriana Carnei-
ro da Cunha, representantes 
do escritório de advocacia, 

da Caixa e da Federação Bra-
sileira pelos Poupadores (Fe-
brapo), deverá ser divulgada 
a data dessa segunda rodada 
de acordos - que vai envolver 
em torno de mil pessoas, que 
aguardam há mais de 30 anos 
uma solução para o pedido de 
reajuste de poupança”.

Ainda segundo o super-
visor, todos os casos deverão 
ser analisados em uma única 
sessão, já que as partes autoras 
são representadas pelo mes-

mo escritório de advocacia. 
Presente no encontro desta 
semana, a coordenadora jurí-
dica da Caixa, Shimena Tor-
res, destacou a parceria com 
a Justiça e afirmou que a po-
lítica de conciliação do banco 
é forte e constante. “É do inte-
resse da Caixa solucionar es-
ses processos o mais rápido 
possível, e o Cejusc é um par-
ceiro nosso”, frisou. Também 
esteve na reunião o advogado 
da Caixa, Magdiel Jeus.

 Decisão nacional 
A celebração de acordos 

coletivos com poupadores é 
permitida pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF), após de-
cisão, em 2020, que validou 
essa possibilidade. O pare-
cer atendeu solicitação da 
Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban), da Advoca-
cia-Geral da União (AGU), 
Frente Brasileira Pelos Pou-
padores (Febrapo) e outras 
instituições.

n 

Conciliação 
similar já 
foi realizada 
em 2021, 
beneficiando 
mais de 1,5 
mil usuários 
de contas de 
poupança no 
estado

Todos os refrigeradores 
que chegarem ao comércio 
brasileiro, fabricados nacio-
nalmente ou importados, de-
vem exibir a nova Etiqueta de 
Conservação de Energia Elé-
trica (Ence) do Instituto Na-
cional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia (Inmetro). 
A nova etiqueta, obrigatória 
desde ontem, traz três sub-
classes, indicando diferença 
de consumo de até 30% en-
tre os produtos mais eficien-
tes. Além disso, introduz um 
QR Code que, no primeiro 
momento, vai remeter o con-
sumidor ao status do regis-
tro do refrigerador, “se ele 
está ativo, inativo, suspenso 
ou cancelado”.

Segundo o chefe da Divi-
são de Verificação e Estudos 
Técnicos Científicos (Divet) 
do instituto, Hércules Souza, 
“na verdade, tem que estar 
sempre ativo. Significa dizer 
que aquele refrigerador aten-
de os requisitos estabelecidos 
no regulamento e tem libera-
ção aprovada pelo Inmetro 
para ser comercializado no 
mercado nacional”.

Hércules esclareceu que 
inicialmente, o QR Code vai 
fazer apenas o link com a pá-
gina de registro, e o próprio 
consumidor poderá conferir 

Geladeiras à venda no país devem ter 
nova etiqueta de eficiência energética

obrIgatórIo

Alana Gandra 

Agência Brasil “Selo indica que 
refrigerador 
atende os 
requisitos 
estabelecidos 
e tem uso 
aprovado pelo 
Inmetro

Hércules Souza

o status do registro daquele 
refrigerador. Essa é a novi-
dade que o Inmetro está im-
plementando agora com a 
nova etiqueta. O chefe da Di-
vet adiantou, entretanto, que 
existe um projeto em parale-
lo para dar robustez maior a 
esse QR Code.

Etiqueta
A nova etiqueta para gela-

deiras introduz as subclasses 
A+++, A++ e A+ para classi-

ficar os modelos que conso-
mem, respectivamente, me-
nos 30%, 20% e 10% de energia 
do que o tradicional “A”. Com 
isso, o Inmetro pretende des-
tacar para o consumidor qual 
o produto que realmente gas-
ta menos energia e incentivar 
que a indústria adote novas 
tecnologias em seus produ-
tos, para que se tornem mais 
eficientes. O comércio varejis-
ta tem prazo até 30 de junho 
de 2023 para continuar ven-
dendo os produtos com a eti-
queta antiga. “A gente espera, 
inclusive, que isso aconteça 
muito antes da data limite”.

Neste mês, o Inmetro vai 
contratar empresa que criará 
uma plataforma, em que não 
será gerada somente infor-
mação do status do registro 
da geladeira, mas também 
associará vídeos informati-
vos para a utilização inteli-
gente de refrigeradores, com 
dicas para o consumidor fi-
car atento e obter utilização 
eficiente do produto. Sou-
za informou que o consumi-
dor, a partir do QR Code, vai 
ser capaz também de aces-
sar uma espécie de calcula-
dora de gastos, para ter ideia 
do consumo e do valor mone-
tário que terá na sua conta de 
energia pelo uso de um refri-
gerador mais econômico, em 
comparação a um aparelho 
menos eficiente.

Comércio tem até 30 de junho de 2023 para continuar vendendo produtos com a etiqueta antiga

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo ABr

A Receita Federal aler-
tou, na última quinta-feira 
(30), que recebeu vários re-
latos de golpes envolven-
do empréstimos e aprovei-
tou para dar orientações de 
como evitá-los. De acordo 
com o órgão, as supostas 
empresas de crédito condi-
cionam a liberação do valor 
ao pagamento antecipado 
do Imposto sobre Opera-
ções Financeiras (IOF).

Para convencer a víti-
ma a recolher taxas inexis-
tentes para a liberação do 
dinheiro, os estelionatá-
rios mostram notificações 
e documentos de arreca-
dação falsos.

De acordo com os rela-
tos recebidos pela Receita, 
o pagamento das supostas 
taxas ou IOF são feitos por 

meio de transferências via 
Pix para pessoas físicas.

“Trata-se de golpe, já 
que a Receita Federal não 
fornece dados para recolhi-
mento de tributos ou taxas 
via transferência”, informa 
o órgão em nota.

O recolhimento do IOF 
é feito apenas mediante 
Documento de Arrecada-
ção de Receitas Federais 
(Darf), pago pela entidade 
que fornece o crédito e não 
pelo contribuinte.

Além disso, os servido-
res da Receita não prestam 
serviços de empréstimos à 
população e nem entram 
em contato para cobrar es-
ses tipos de taxas.

Caso haja suspeita de 
golpe, a orientação do ór-
gão é registrar um boletim 
de ocorrência com a polí-
cia, fornecendo todas as 
provas possíveis.

Redação 

Agência Estado

O Banco do Nordeste 
(BNB) e a Superintendên-
cia de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene) fecha-
ram um acordo de coopera-
ção técnica para atender 66 
municípios na realização 
de planejamento de ações 
para o desenvolvimento 
de indicadores sociais e de 
gestão. Na Paraíba, o acor-
do beneficia as cidades de 
Campina Grande, Parari, 
Santo André, Cubati, Jua-
zeirinho e Olivedos.

O termo foi assinado 
pelo presidente do BNB, 
José Gomes da Costa, e o ti-
tular da Sudene, Carlos Cé-
sar Araújo Lima, na última 
quinta-feira (30), em Recife 
(PE).A assinatura foi reali-
zada durante o lançamento 
do Projeto de Desenvolvi-
mento Federativo, progra-
ma da Sudene para apoiar 
os municípios com indica-
dores sociais e econômicos 
mais frágeis em sua área 
de atuação. Com apoio do 
BNB, o programa irá reali-
zar ações para atrair inves-
timentos e oferecer capaci-
tação técnica para gestores 
públicos e empreendedores 
de municípios.

Para o presidente do 
BNB, José Gomes da Cos-
ta, o Projeto de Desenvolvi-
mento Federativo é impor-
tante para unir orientação 

técnica na gestão e o finan-
ciamento público. “O apoio 
de instituições oferecendo 
técnicos habilitados para 
ajudar no planejamento das 
ações de prefeituras resul-
ta em projetos bem estrutu-
rados para atrair os investi-
mentos. Além de aumentar 
a segurança na aplicação 
de recursos, há um enor-
me ganho para a popula-
ção. Somente com recursos 
do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nor-
deste (FNE), temos R$ 12 bi-
lhões de saldo de operações 
nesses municípios, e esta-
mos prontos para ajudar 
ainda mais”, afirma.

Estão previstos elabo-
ração de diagnósticos das 
áreas atendidas, criação de 
plano de ação, articulação 
com as prefeituras e de-
mais parceiros institucio-
nais, além da oferta de fi-
nanciamento por meio dos 
programas do BNB para os 
negócios nos municípios.

Projeto
O Projeto de Desenvol-

vimento Federativo mo-
biliza diversas entidades 
com o objetivo de contri-
buir para o desenvolvimen-
to dos municípios, ofertan-
do estudos e planos com 
informações estratégicas, 
capacitações e outras ações.

Em mais um dia de 
tensões domésticas e in-
ternacionais, o dólar su-
perou os R$ 5,30 e fechou 
no maior valor desde o 
início de fevereiro. Após 
três quedas consecuti-
vas, a bolsa de valores 
teve leve recuperação e 
conseguiu subir no acu-
mulado da semana.

O dólar comercial en-
cerrou ontem vendido a 
R$ 5,321, com alta de R$ 
0,086 (+1,65%). A cotação 
chegou a ficar abaixo de 
R$ 5,30 no início da tarde, 
mas a tendência de subi-
da se consolidou perto do 
fim das negociações, com 
a alta do pessimismo no 
mercado financeiro.

A cotação está no 
maior nível desde 4 de 
fevereiro, quando tam-
bém estava em R$ 5,32. 
Com a alta de ontem, a 
queda da moeda norte
-americana em 2022 caiu 
para 4,57%. Apenas nes-
ta semana, a divisa valo-
rizou-se 1,33%.

O mercado de ações 
teve um dia menos tenso. 
O índice Ibovespa, da B3, 
fechou aos 98.954 pontos, 
com alta de 0,42%, sus-
tentado pela compra de 
ações que ficaram mui-
to baratas nos últimos 
dias. Os ganhos fizeram 
o indicador encerrar a se-
mana com alta de 0,29%, 
a primeira valorização 
após quatro semanas se-
guidas de queda.

No plano internacio-
nal, o dólar voltou a subir 
ante as principais moe-
das do planeta, apoia-
do em temores de que os 
Estados Unidos e outras 
economias avançadas 
entrem em recessão por 
causa do aumento dos ju-
ros para conter a inflação.

Dólar alcança 
R$ 5,32, maior 
patamar em 
cinco meses

alta

Receita alerta para golpe 
de empréstimos com Pix

estelIonato

Termo de cooperação 
atende cidades da PB

bnb e sudene

n 

Cotação do 
dólar ontem 
chegou ao 
maior nível 
desde 4 de 
fevereiro 
deste ano, 
quando 
também 
atingiu R$ 5,32

Wellton Máximo 

Agência Brasil
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Projeto está sendo desenvolvido pelo Laboratório Pedagógico: Saúde, Esporte e Lazer de Educação Física

UEPB oferece musculação a crianças
iniciativa pioneira

Uma iniciativa inédita 
que eleva a autoestima, tor-
na a mente saudável, contri-
bui para melhorar a quali-
dade de vida e proporciona 
a consciência corporal. Es-
tes são alguns dos benefícios 
do projeto pioneiro Muscu-
lação Infantil, desenvolvido 
pelo Laboratório Pedagógi-
co: Saúde, Esporte e Lazer 
que faz parte do programa 
de extensão do Departamen-
to de Educação Física (DEF) 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB). 

A iniciativa oferece a 
crianças e adolescentes a 
partir de 11 anos aulas gra-
tuitas de musculação, uma 
modalidade esportiva onde 
não é muito comum ver os 
mais jovens praticarem.

Coordenado pelo profes-
sor Andrei Lopes, especia-
lista em musculação infan-
til e docente na Universidade 
desde 2012, o projeto tem 
quebrado paradigma e des-
pertado nos mais jovens o 
gosto pela musculação. 

O professor lembrou que 
a musculação para crianças 
e adolescentes é recomenda-
da pela Sociedade Brasileira 
de Pediatria e ressaltou que 
ainda há muito tabu em vol-
ta do tema, principalmente 
depois da decisão do Con-
selho Federal de Medicina 
de 1999 que havia rejeitado a 
prática de musculação para 
crianças.

A partir dessa decisão, 
Andrei Lopes, juntamen-
te a alguns pesquisadores 

Atividades atendem também adolescentes a partir de 11 anos; todas as aulas oferecidas pela universidade são gratuitas

na área, conseguiram, em 
2001, que o site do Conse-
lho fosse atualizado com 
novas informações sobre 
a prática esportiva e não 
mais condenando a mus-
culação infantil. “Hoje, em 
2022, as pesquisas e a prá-
tica mostram que, quando 
bem orientada, a muscula-
ção é muito benéfica para 
os pequenos, desenvolven-
do a consciência corporal, 
força, flexibilidade e coor-
denação motora. Isso sem 
falar nos benefícios para a 
sociabilização e saúde men-

tal da criança” destacou o 
docente.

O docente ainda contou 
que um dos benefícios do 
projeto foi sentido pelo ad-
vogado Paulo Locatto, que 
tem três filhos e todos eles 
frequentam as aulas sema-
nais de musculação infantil 
no Departamento de Edu-
cação Física. 

Um dos filhos de Paulo 
está dentro do espectro au-
tista e, de acordo com ele, a 
musculação é uma grande 
aliada no progresso cogni-
tivo do garoto. “Ele já ha-

via praticado judô e gostava 
bastante, mas na muscula-
ção ele precisa se concen-
trar mais para realizar o 
movimento correto e, além 
disso, é algo que ele faz com 
outras crianças, observan-
do o que elas estão fazen-
do e interagindo”, relatou.

Mesmo com uma acei-
tação maior, tanto no meio 
social como no científico, a 
musculação infantil conti-
nua causando certo estra-
nhamento. Para o profes-
sor Andrei Lopes, “ver uma 
criança fazer uma série no 

supino é tão impressionan-
te quanto raro”. Ainda sobre 
os benefícios da iniciativa, 
o professor enfatizou que 
“fisicamente, a musculação 
melhora a força, estimula 
o crescimento, melhora a 
densidade dos ossos, pre-
venindo lesões e até mesmo 
fraturas ou osteoporose no 
futuro”. Também é ampla-
mente recomendada para 
o controle de peso corpo-
ral. Inclusive temos recebido 
muitas crianças com sobre-
peso ou obesidade, indica-
das por pediatras.

Neste sábado, os irmãos 
Ana Beatriz Oliveira (18), Ail-
son (15) e Albertom Oliveira 
(13), vão acordar mais cedo e 
por um bom motivo: darão um 
importante passo em suas vi-
das. Isto porque eles fazem 
parte de um grupo de dez ado-
lescentes que foram selecio-
nados pela equipe da Funda-
ção Sistêmica para integrarem 
uma turma que participará de 
uma jornada de aprendizagem 
sobre programação e robótica. 
O curso, que é totalmente gra-
tuito, foi viabilizado graças 
a uma parceria da Sistêmica 
com a empresa de tecnologia 
Indra Company.

O curso, voltado a adoles-
centes da comunidade de Pa-
ratibe, será realizado na fa-
culdade Uniesp. A iniciativa 
faz parte do Projeto Cultural 
Quilombola Luzes do Ama-
nhã que, desde 2017, investe 
no desenvolvimento integral 
de crianças, adolescentes e jo-
vens, por meio de atividades 
orientadas por eixos temáticos 
como a Arte, a Educação Am-
biental e a Tecnologia da Infor-
mação, contando ainda com os 
conteúdos de Literatura, Inteli-
gência Emocional e Empreen-
dedorismo.

O coordenador do projeto, 
Thiago Gonçalo, explica que 
por ser da área de tecnologia, o 
futuro destes jovens pode dar 
uma guinada com esse cur-
so. “Enquanto quase 12 mi-
lhões de brasileiros estão de-
sempregados, segundo dados 
mais recentes do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), um setor apresen-

ta uma situação bem diferente 
com a falta de mão de obra. A 
Brasscom estima que o Brasil 
forme 53 mil pessoas em cur-
sos de perfil tecnológico por 
ano. Só que, nesse período, o 
mercado requer, em média, 
159 mil profissionais. Ou seja, 
há sempre maior oferta de va-
gas que o número de profissio-
nais habilitados para preenchê
-las”, afirma Thiago.

A empresa Indra fez tam-
bém a doação de notebooks 
para uso dos participantes do 
projeto - ferramenta funda-
mental nessa formação de ha-
bilidades técnicas. “Para ga-
rantir sustentabilidade a ações 
desse tipo, com o objetivo de 
oportunizar novos cursos, vi-
sitações técnicas, bem como 
apoiar o grupo de dança em 
apresentações culturais, pas-

seios, dentre outras atividades 
educativas e de vivência social 
que fazem parte do Projeto Lu-
zes do Amanhã, o apoio da 
sociedade é sempre bem-vin-
do”, afirma Lívio Lima, diretor 
geral da Fundação Sistêmica. 

Potenciais apoiadores podem 
contatar os números 83-99315-
2549 ou 83- 99628-3529. Mais 
informações sobre o projeto e 
outras atividades da Sistêmica 
são encontradas no site www.
sistemica.org.br.

Curso atende alunos da comunidade de Paratibe
Jornada de aprendizagem

Data de início do curso: 2 de julho de 2022
Local do encontro dos alunos: Escola Municipal Quilom-

bola Antônia do Socorro Silva Machado. Av. Jacarandá, 277 
– Paratibe. João Pessoa - PB

Horários:
n  7h  (chegada dos participantes ao local de encontro)
n  7h20 (saída com destino a faculdade Uniesp)
n  8h (início do curso no laboratório)
n  9h30 (término do 1º dia do curso)
Contatos (whatsapp e telefone):
n   Lívio Lima (diretor geral da Fundação Sistêmica) - 83 
99315-2549
n  Thiago Gonçalo (coordenador do projeto Luzes do Ama-
nhã) - 83 99628-3529

Serviço

Foto: UEPB/Divulgação

Nos dias 4, 5 e 6 de julho 
de 2022, haverá a estreia do 
espetáculo “Mahagonny 
- A Cidade Arapuca”, na 
sede do Coletivo de Teatro 
Alfenim (Endereço: R. José 
Gonçalves Júnior, 182 - Cas-
telo Branco, João Pessoa - 
PB), com sessões duplas, 
uma às 18h e outra às 20h.

“Mahagonny - A Cida-
de Arapuca” é um espetá-
culo baseado na obra “As-
censão e Queda da Cidade 
de Mahagonny” de Bertolt 
Brecht e Kurt Weill, escri-
ta em 1929 na Alemanha. 
O espetáculo constitui-se 
como um musical com ca-
racterísticas do Teatro Épi-
co, forma de teatro desen-
volvida por Brecht, e busca 
promover reflexões críticas 
sobre diversas questões de 
relevância social, tais como 
as relações humanas inseri-
das no sistema capitalista.

A peça conta a história 
de três fugitivos da polí-
cia, que sem opção de fuga, 
fundam uma cidade cha-
mada “Mahagonny”, que 
tem por meta ser um lo-
cal de intenso movimento 
de capital através dos atra-
tivos que oferece. Alme-
jam grandes fins lucrativos 
e, com a chegada de Paul 
Ackerman e seus compa-
nheiros do Alasca, os fun-
dadores impulsionam os 
novos moradores a consu-
mir excessivamente, o que 
desencadeia uma série de 
acontecimentos com con-

sequências devastadoras.
A montagem iniciou-se 

em 2019 como um proces-
so do estágio obrigatório da 
turma de 2017.1 de Bachare-
lado em Teatro da UFPB, to-
davia, em 2020, próximo a 
sua estreia, teve suas ativi-
dades suspensas por conta 
da pandemia de Covid-19. 
Em 2022, o grupo voltou 
às atividades com o propó-
sito de remontar e estrear 
de fato o espetáculo outro-
ra interrompido, contan-
do agora com a produção 
da organização Lampiarte.

A Lampiarte é uma or-
ganização formada por ar-
tistas residentes na Paraíba, 
das áreas de teatro, música, 
cinema e audiovisual.

Espetáculo acontece no
dia 4, no Teatro Alfenim

“mahagonny”

Direção: 
Paula Coelho 
Direção Musical e 
Composição: 
Eraldo Azevedo 
Figurinos: 
Guilherme Peres e Sofia 
Roque
Maquiagem: 
Luana Reis
Elenco:
Alex Lessa
Emannuel Robson
Eraldo Azevedo
Iago Andrade
Jordy Lamarke
Luana Reis
Raíssala Bezerra
Sofia Roque
Thiago Reimberg
Victor Dessô
Viviane Souza

Ficha Técnica

Tudo foi viabilizado graças a uma parceria da Sistêmica com a empresa de tecnologia Indra Company

Foto: Divulgação /Fundação Sistêmica

Além dos benefícios físi-
cos, segundo o professor, tam-
bém há aumento significativo 
da autoestima e melhora da 
imagem corporal, principal-
mente em crianças que não 
possuem afinidade ou que ti-
veram experiências negativas 
com esportes coletivos, pois 
não há comparação ou com-
petição na musculação infan-
til. “A criança ou adolescente 
vivencia e percebe a cada trei-
no, sua evolução e progresso”, 
disse Andrei.

O laboratório 
Também conhecido como 

Escolinha do DEF, o Labora-
tório existe desde o final dos 
anos 1990 e é coordenado pela 
professora Anny Dantas. Di-
versas modalidades são ofere-
cidas como: artes marciais, na-
tação, hidroginástica, futsal, 
musculação, atletismo, dan-
ça e ginástica. Tudo de forma 
gratuita e inclusiva. As aulas 
são ministradas por alunos da 
instituição sob a supervisão de 
professores do curso, e aconte-
cem  às terças e quintas-feiras, 
manhã e à tarde.

Atualmente, o projeto 
de musculação infantil con-
ta com 20 participantes, pois 
ainda está em fase de retoma-
da no pós-pandemia. Mas já 
foram atendidas mais de 100 
crianças desde a sua criação.

Espaço existe 
na universidade 
desde 1990
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Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, local passa a ser frequentado novamente pelas pessoas da terceira idade

Idosos voltam ao Ponto de Cem Réis
tradição mantida

No Centro Histórico de João 
Pessoa, a Praça André Vidal de 
Negreiros, popularmente cha-
mada de Ponto de Cem Réis, 
é um lugar de encontro para 
idosos que há muito se conhe-
cem. Antes da pandemia, gru-
pos grandes se reuniam para 
conversar, jogar damas, xadrez 
ou baralho, beber um pouco de 
café e, no processo, forjar ami-
zades que, hoje, já se estendem 
por décadas. Em 2020, com a 
chegada da Covid-19, esses en-
contros foram interrompidos. 
Agora, com o avanço da vaci-
nação e o retorno das reuniões 
presenciais, os idosos voltam ao 
Ponto de Cem Réis, para encon-
trar o ambiente familiar, marca-
do pela nostalgia, cheio de di-
ferenças.

Ronaldo dos Santos Sales, 
de 73 anos, frequenta a Pra-
ça André Vidal há mais de 50 
anos. Com um tom saudoso, 
ele conta que fez muitos amigos 
ao longo das tardes no Ponto de  
Cem Réis, mas, infelizmente, 
hoje encontra poucos deles. “De 
todo mundo que está aqui, co-
nheço esses dois que estão aqui 
do lado. Muitos amigos que 
costumavam vir hoje não vêm 
mais”. Vacinado com as três do-
ses contra a Covid-19, Ronaldo 
continua usando máscara para 
se proteger, e relembra as notí-
cias que recebeu a respeito dos 
velhos amigos: “alguns parti-
ram com  o vírus, tiveram ou-
tras doenças, outros estão em 
casa, ainda com medo. Muitos 
do pessoal antigo não aparece 
por aqui há muito tempo.”

O relato é repetido pelos 
amigos de Ronaldo, que prefe-
riram não se identificar. Cheios 
de memórias, os três amigos 
compartilham as informações 
que têm sobre os demais com-
panheiros das tardes de prosa, 
que há muito não veem, e ob-
servam juntos as novas dinâ-
micas que se formam no local. 
Entre elas, estão amizades mais 
recentes, concebidas através do 
convívio com novos idosos que, 
assim como eles, se conheceram 
e passaram a se reencontrar no 
mesmo lugar. 

Um dos novatos é Edmilson 
Lopes, de 72 anos, para quem o 
Ponto de Cem Réis só se tornou 
uma área de encontro há três 
anos. No caminho de ida e volta 
do banco, ele começou a se de-
parar com as mesmas pessoas 
e, aos poucos, foi se enturman-
do com elas. Hoje, ele é presen-
ça garantida em um dos bancos 
da praça, e joga dama com Yuji 
Kabayashi, a quem se refere 
como “professor”. Edmilson re-
lata que Yuji, de 73 anos, foi um 
dos primeiros amigos que fez 
no Ponto de Cem Réis. O ape-
lido, “professor”, surgiu depois 
de alguns encontros, quando 

Yuji o ensinou a jogar damas, 
que hoje disputam em partidas 
com público. Para Edmilson, os 
encontros fizeram falta duran-
te a pandemia, quando todos ti-
veram que ficar em casa. “É um 
exercício, uma higiene mental, 
dama e xadrez. E sentar aqui, 
para conversar nesse lugar, é 
muito bom.”

Yuji chegou na Praça An-
dré Vidal de Negreiros há mais 
de dez anos e, assim como Ro-
naldo dos Santos e seus ami-
gos mais antigos, percebeu 
que muitas pessoas novas es-
tão chegando para jogar. As-
sim, os ciclos de amizade vão 
se renovando no Ponto de Cem 
Réis, que continua sendo um lu-
gar de encontros.

Segundo a psicóloga es-
pecializada em envelheci-
mento, Claudimara Chisté, 
mudanças e perdas são ex-
periências comuns ao lon-
go de todo o curso de uma 
vida. No entanto,  durante o 
período de envelhescência, 
quando a sociedade começa 
a cobrar que a pessoa idosa 
desempenhe um determina-
do papel, normalmente dei-
xando de realizar atividades 
ou usar certos tipos de roupa 
que lhe deixavam feliz, situa-
ções do tipo se tornam mais 
frequentes, caracterizando, 
por vezes, o chamado “luto 
não legitimado”.

“O luto nem sempre sig-
nifica que alguém morreu”, 
explica Claudimara. “O ido-
so, por exemplo, pode se apo-
sentar e sentir a perda do tra-
balho, ou mudar para a casa 
de um filho e sentir que per-

deu a autonomia.” De acordo 
com a psicóloga, ao vivenciar 
essas perdas, é comum que o 
indivíduo lide também com 
processos de solidão. O con-
tato com pessoas que podem 
reconhecer ou entender a ex-
periência pode ajudar a mi-
nimizar o isolamento e con-
tribuir para o bem-estar de 
qualquer ser humano.

Para a psicóloga, a inte-
ração e o convívio com um 
grupo é uma forma de cui-
dado e uma maneira de pro-

porcionar melhor saúde. “Já 
existem vários estudos com-
provando que a solidão não 
é benéfica para uma promo-
ção de saúde adequada. E é 
exatamente pelo fato de ser 
uma época com muitas per-
das, que se vivencia mui-
ta saudade de tantas coisas, 
que esses grupos são fun-
damentais”, diz Claudima-
ra, referindo-se ao período 
de pandemia de Covid-19.

Políticas públicas tam-
bém têm um papel funda-

mental na saúde do ido-
so, segundo Claudimara. 
Os Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras), 
também funcionam como 
pontos de encontro para o 
público mais velho. “As Uni-
dades de Saúde, muitas ve-
zes, têm grupos para idosos”.

Quanto ao Ponto de Cem 
Réis, que já virou lugar tradi-
cional para as reuniões dos 
grupos mais velhos, gente 
nova é sempre bem-vinda. 
Lá, o que não falta é alguém 
disposto a conversar, jogar, 
ensinar, aprender e compar-
tilhar experiências em ban-
cos sob árvores, acompanha-
do de um copo de café e de 
toda a movimentação que é 
característica do Centro His-
tórico. Manhã após manhã e 
tarde após tarde, amizades 
duradouras se formam.

Contato com as pessoas pode contribuir para o bem-estar 

Benefício
 A interação e 

o convívio com 
um grupo é uma 

forma de cuidado 
e uma maneira de 

proporcionar 
melhor saúde

Edmilson Lopes (E), 72 anos, é presença garantida nos bancos da praça e joga dama com Yuji Kabayashi (D), 73 anos

Fotos: Evandro Pereira

“É um exercício, 
uma higiene 
mental, dama 
e xadrez. E 
sentar aqui, 
para conversar 
nesse lugar, é 
muito bom

Edmilson Lopes

Os ciclos de amizade vão se renovando no Ponto de Cem Réis, que continua sendo um lugar de encontros na capital 

Ronaldo Sales, 73 anos, que frequenta a praça há mais de 50 anos, conta que fez muitos amigos no Ponto de Cem Réis

Nalim Tavares 

Especial para A União
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Apesar de ter um jogo a menos que os adversários, time paraibano está na 4a colocação da Série C do Brasileiro

Belo joga com reforço de Marcelinho
Botafogo em pelotas

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Apesar de ter o dobro de pontos 
do adversário, a comissão técnica 
do Botafogo espera um jogo mui-
to difícil amanhã, contra o Brasil, 
a partir das 11h, no Estádio Bento 
de Freitas, em Pelotas. Como sulis-
ta, o novo técnico do Belo, Itamar 
Schülle, conhece muito bem a for-
ça do time gaúcho quando joga em 
casa. Ele garante que a equipe está 
pronta e bem treinada para as ad-
versidades que terá pela frente e vê 
a partida como um encontro de dois 
grandes clubes.

“Futebol não é assim, porque es-
tamos melhor na tabela e vamos ga-
nhar. O Brasil em seu campo cresce 
muito, com o apoio de seu torcedor. 
Além do mais, sabemos que a equi-
pe foi reforçada e vem crescendo de 
produção nos últimos jogos. Nós 
vamos encontrar muita dificulda-
de para vencer, e nossos jogadores 

já sabem o que vão enfrentar. Não 
vamos mudar radicalmente a forma 
de jogar da equipe e simplesmen-
te esquecer o que de bom foi feito. 
Apenas treinamos algumas varia-
ções, caso seja necessário utilizar. 
Cada adversário tem suas particu-
laridades, e no próprio jogo, às ve-
zes temos que mudar alguma coisa. 
Por isso, treinamos muito algumas 
situações, porque se for preciso, sa-
beremos usar”, disse o treinador.

Itamar disse também que está 
satisfeito com a assimilação dos 
atletas à sua forma de trabalho. Se-
gundo ele, em futebol, cada dia é 
muito importante para que o trei-
nador conheça bem as característi-
cas de cada jogador e os atletas tam-
bém conheçam a nova metodologia 
de trabalho. 

Sobre o excessivo número de 
atletas entregues ao departamento 
médico, o treinador disse que já está 
implantando um sistema de treino, 
para diminuir as lesões.

“Nós nos reunimos com todo 
o departamento médico e de fi-
sioterapia e começamos já a im-
plementar alguns procedimentos 
que ajudam bastante na prevenção 
de lesões. Já está começando a dar 
efeito. Na próxima segunda-feira, 
teremos o retorno de, pelo menos, 
uns cinco atletas, o que vai fortale-
cer bastante o grupo”, acrescentou, 
dando a entender que para esse 
jogo contra o Brasil, não deverá ter 
ainda muitas novidades no banco 
de reserva.

Essa semana, o Botafogo contra-
tou o primeiro reforço com o aval 
do treinador. Trata-se do atacante 
Marcelinho, e nas entrelinhas, Ita-
mar deixou claro que outros ainda 
deverão ser contratados para tor-
nar o elenco do Belo mais forte e 
em condições de lutar pelo acesso.

“Marcelinho é um atleta que co-
nhecemos bem. Ele fez um excelen-
te campeonato catarinense, e por 
isso, foi contratado pela Tomben-

se para a Série B. Graças a um es-
forço de nossa diretoria, consegui-
mos trazer o atleta. É um velocista, 
que atua pelos flancos do campo 
e nos será muito útil. Nosso elen-
co é muito bom e estamos sempre 
reunidos com a direção do clube 
vendo as nossas necessidades e se 
possível, faremos algumas contra-
tações”, afirmou.

O Botafogo tem um jogo a me-
nos do que a maioria dos adversá-
rios, mas mesmo assim, ocupa hoje 
a quarta colocação, com 20 pontos, 
apenas três a menos do que o líder 
Mirassol. Caso consiga uma vitó-
ria sobre o Brasil, o clube pode ter-
minar a rodada na ponta da tabela. 

Campinense
O Campinense tem a chance de 

fugir da zona de rebaixamento e 
para tanto, terá de vencer amanhã o 
Botafogo de Ribeirão Preto, em par-
tida programada para as 18h, no Es-
tádio Amigão, em Campina Gran-

de, válida pela 13a rodada da fase 
de classificação da Série C.

Após a derrota no último fi-
nal de semana para o São José, em 
Porto Alegre, o técnico Ranielle 
Ribeiro mostrou muita preocupa-
ção com o setor defensivo e pediu 
reforços para a defesa. O primei-
ro deles já chegou. Trata-se do za-
gueiro Mateus Santana, de 30 anos, 
que estava no Veranópolis do Rio 
Grande do Sul. Ele já jogou no Es-
portivo de Bento Gonçalves e no 
Juventude. No Nordeste, o atleta 
só atuou no Sampaio Corrêa, do 
Maranhão. 

A equipe fez treinos com por-
tões fechados, mas foi possível apu-
rar que Raniele Ribeiro deverá pro-
mover mudanças no time titular, 
em relação ao jogo passado. Com 
apenas 12 pontos ganhos e na 17a 
posição, só a vitória interessa à Ra-
posa, que luta para fugir do rebai-
xamento, a poucos jogos do final da 
fase de classificação.

Foto: Cristiano Santos/Botafogo

O Campeonato Paraibano Sub-
20 já conhece os clubes classificados 
para a fase de quartas de final: Bota-
fogo, CSP, Nacional de Patos, Atlé-
tico de Cajazeiras, Sousa, Confian-
ça Treze e Serrano. Os dois últimos 
classificados foram conhecidos, on-
tem, quando  o Botafogo venceu o  
Femar por 6 a 0 e o CSP derrotou o 
São Paulo Crystal por 4 a 0.

Esses jogos estavam previstos 
para a última quarta-feira, mas fo-
ram adiados em função das fortes 
chuvas caídas na capital, deixando 
os campos da Maravilha do Contor-
no e do Unipê sem condições para a 
prática do futebol.

Dos oito clubes classificados para 
as quartas de final, seis deles garan-
tiram o avanço durante o tempo nor-
mal dos noventa minutos. O Nacio-
nal goleou a Picuiense, por 3 a 0, no 
Estádio José Cavalcanti, em Patos. 
No Mangabeirão, em João Pessoa, o 
Auto Esporte acabou derrotado, por 

2 a 1, para o Confiança, o Treze pas-
sou fácil pelo Esporte de Patos, vitó-
ria por 4 a 1, no Estádio Presidente 
Vargas, em Campina Grande. Já em 
Sousa, no Estádio Marizão, o time 
da casa venceu a Perilima, por 2 a 0, 
além dos dois já citados.

“Não começamos bem a dispu-
ta, mas estamos evoluindo ao lon-
go do campeonato. Acreditamos no 
trabalho da garotada e estamos fe-
lizes pela classificação. Vamos tra-
balhar para continuar lutando para 
ir longe na competição”, comen-
tou Nildo Lima, treinador do sub-
20 do Sousa, após garantir a vaga. 
Atlético e Serrano garantiram a 
classificação em cobranças de pê-
naltis. O Trovão levou a melhor con-
tra a Queimadense e venceu, nas 
penalidades, por 3 a 2, após empa-
te em 1 a 1 no tempo normal. No Es-
tádio Sílvio Porto, em Guarabira, a 
equipe da casa foi derrotada nas co-
branças de pênaltis, por 3 a 2, após 
ter o confronto contra o Serrano 
empatado, por 1 a 1, durante os no-
venta minutos.

Definidas as equipes que irão disputar as quartas de final
paraiBano suB-20

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Jogadores do Treze comemoram a classificação após a vitória fácil por 4 a 1 sobre o Esporte de Patos, no PV

Foto: Cassiano/Trezeoficial

Jogadores do Botafogo fazem últimos ajustes para o jogo contra o Brasil de Pelotas 
neste domingo, no Rio Grande do Sul, válido pela Série C do Brasileiro
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“Esse jogo não é um a um, se o meu 
time perder tem zum-zum-zum”

Ele nasceu na histórica cidade brejeira de Ala-
goa Grande PB, no dia 31 de agosto do ano de 
1919 os seus pais o batizaram com o nome de 

JOSÉ GOMES FILHO, mas para o mundo artístico 
ele ficou conhecido como JACKSON DO PANDEIRO. 
Aos oito anos de idade a sua mãe lhe presenteou 
um pandeiro e ele passou a acompanhá-la em 
apresentações na então pequena Alagoa Grande. 
Quando ele completou 13 anos, o seu pai faleceu 
e a família foi morar na cidade de Campina Gran-
de. Em sua adolescência muito humilde, Jackson 
trabalhou como biscateiro, engraxate e entregador 
de pão. Porém ele nunca se afastou da música, che-
gando a integrar um conjunto musical da Rainha 
da Borborema. Quando tinha folga corria para os 
campos para bater peladas.

Em Campina Grande, outra paixão nasceu no 
coração do nosso homenageado: O futebol. Sim, 
estimado leitor, pouca gente sabe, mas o cantor de 
sucessos como Sebastiana, Chiclete com Banana, 
Quem não Chora não Mama, Xote de Copacabana, 
O Canto da Ema e outras dezenas de músicas foi 
um apaixonado pelo futebol. Não só gostava como 
também jogou, chegando a ser goleiro do Treze 
Futebol Clube na longínqua década de 1940. Ele 
não possuía a altura ideal para jogar de goleiro, 
mas os seus esforços e vontade conseguiam suprir 
essa deficiência. Sabedor de que o seu destino era 
o pandeiro e não a bola, a sua carreira dentro dos 
gramados foi muito rápida e com o caráter exclusi-
vamente amador de então. Porém, a sua experiên-
cia e paixão pelo futebol levaram ele a posterior-
mente compor e a gravar várias músicas falando do 
assunto, como por exemplo:  Um a Um, Frevo do Bi, 
Bola de pé em pé, A Taça já era Dela, Rei Pelé e Olé 
do Flamengo.

Quando deixou a cultural Campina Grande, 
o Rei do Ritmo morou em João Pessoa, Recife e 
finalmente no Rio de Janeiro, então capital federal e 
berço do seu Clube de Regatas Flamengo, o segun-
do time do coração. Mesmo viajando e se apresen-
tando por vários estados do país, JACKSON sempre 
se inteirava das campanhas do Treze Futebol Clube, 
equipe que conquistou o seu coração ainda na 
adolescência. Quando foi no dia 10 de julho do ano 
de 1982, com 62 anos, o nosso homenageado estava 
realizando uma turnê em Brasília quando teve em-
bolia pulmonar e cerebral indo a óbito deixando um 
enorme  legado musical para ser pesquisado.

Para nós torcedores, desportistas e cronistas 
paraibanos ficou a certeza de que o senhor JOSÉ 
GOMES FILHO, o popular “JACKSON DO PANDEI-
RO” escreveu o seu nome com tintas douradas e 
perpétuas na brilhante história do futebol paraiba-
no e na inigualável música popular brasileira. 

Causos 
  & lendas do nosso futebol

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaborador

Você se lembra do 
goleiro Jackson 
do Pandeiro?

Oito equipes de João Pessoa participam da primeira competição da modalidade realizada de maneira oficial

Prosind sedia hoje torneio masters
futebol de travinha

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

O Prosind de Mangabeira 
sedia hoje, a partir das 14h, o 
torneio de uma das modalida-
des mais populares do país, 
quissá a mais popular de to-
das: o Futebol de Travinha. 
Oito equipes de João Pessoa 
participam do torneio mas-
ters, o primeiro da modalida-
de a ser realizado no mundo.

“Oficialmente, sim. Porque 
quem tá organizando é uma 
federação com a chancela da 
confederação. Desta forma é 
a primeira que está aconte-

cendo oficialmente no Brasil e 
no mundo”, afirma Valmir Jú-
nior, membro e fundador da 
Federação Paraibana de Fute-
bol de Travinha (FPFT), a pri-
meira do país na modalida-
de, e atual secretário-geral da 
Confederação Brasileira de Fu-
tebol de Travinha (CBFT). Fun-
dada em 2015, a FPFT abriu o 
caminho para Ceará, Bahia, 
São Paulo e Rio de Janeiro ins-
tituírem as respectivas fede-
rações que, juntas, formaram 
a CBFT. Atualmente são 18 os 
estados brasileiros federados.

As disputas do 1o torneio 
masters serão realizadas no 

ginásio do Prosind, onde 
cada equipe participa com 
três jogadores em quadra e 
três na reserva em partidas 
com dois tempos de 10 mi-
nutos cada. As equipes serão 
divididas em dois grupos de 
onde sairão campeão e vice. O 
futebol de travinha é jogado 
em campos de quatro tama-
nhos diferentes, a depender 
das categorias envolvidas, já 
as traves medem 1,50 metro. 
O objetivo, todo mundo sabe, 
é golear o adversário.

“O ‘quarentão’ será feito 
com poucas equipes porque 
queremos sentir a dimensão 

do evento. A expectativa é a 
melhor possível, com partici-
pação do público, já que pode-
mos dizer que se trata de um 
produto que é nosso, onde a 
Paraíba foi pioneira em oficia-
lizar”, destaca Valmir Júnior, 
que durante 10 anos pesquisou 
sobre o esporte que até 2015 
era jogado apenas nas ruas, 
terrenos e quintais Brasil afo-
ra. “A criança começa jogando 
até na sala de casa. Depois vai 
pra rua, usa um par de chine-
lo ou dois tijolos como trave. 
Na praia usa dois cocos. Todo 
grande jogador já jogou travi-
nha lá no começo”, finalizou.

Jackson do Pandeiro foi goleiro do Treze na década de 1940

Foto: Arquivo/Causos&Lendas

Foto: Divulgação/FPFT

O ginásio do Prosind, em Mangabeira, que já sediou uma disputa entre garotos, agora realiza uma competição de masters

A Confederação Brasileira 
de Atletismo, através de seu 
presidente do Conselho de 
Administração, Walmir Mot-
ta Campos, anunciou numa 
live ao vivo a convocação da 
seleção para o Campeona-
to Mundial de Oregon, que 
será disputado de 15 a 24 de 
julho, nos EUA. É o principal 
evento do esporte em 2022 e 

a CBAt convocou, ontem, 52 
atletas (19 mulheres e 33 
homens) para integrar a 
seleção brasileira. As pa-
raibanas Jucilene Sales, 
no lançamento do dardo; 
e Andressa Morais, no 
lançamento do disco, es-
tão entre as convocadas.

Os atletas foram 
convocados pelos ín-
dices alcançados, pelo 
ranking de pontos da 
World Athletics, pe-

los resultados no Cam-
peonato Sul-Americano 

de guayaquil-2021, e pela 
participação no Troféu Bra-

sil do Rio de Janeiro, para a 
formação dos revezamentos 
4x100 m masculino e 4x400 m 
misto. “As expectativas são as 
melhores possíveis, mesmo 
numa competição de 2.000 
atletas de 200 países. O Brasil 
estará muito bem represen-

tado. Vimos o resultado es-
petacular do Alison dos San-
tos em Estocolmo. A excelente 
atuação do Thiago Braz, a for-
ça de Darlan Romani, o Rafael 
Pereira e os outros atletas dos 
110 m com barreiras, o Caio 
Bonfim na marcha na Euro-
pa, o Danielzinho que tem 
encantado na maratona, en-
fim”, comentou Wlamir. “Es-
tamos indo com equipes com-
pletas (três atletas) nos 110 m 
com barreiras, no arremesso 
do peso, na marcha, no disco 
feminino, o que mostra a for-
ça do nosso esporte.”

Há a expectativa de no-
vas convocações dependen-
do da World Athletics, que 
ainda vai fechar o número de 
participantes pelas cotas do 
ranking de pontos. Wlamir 
elogia o desempenho dos con-
vocados, mas sem pressão ou 
cobranças. “Parabenizo a to-
dos os convocados, serão to-
dos muito bem-vindos, des-
de os veteranos até aos que 
estão estreando. Temos atle-
tas de várias regiões do País 
e queria agradecer a todos os 
treinadores, clubes, integran-
tes de equipes multidiscipli-
nares, federações, familiares 
e enfim a todos que fizeram 
parte dessa história.”

Paraibanas convocadas ao Mundial de Oregon
atletismo

Andressa Morais é uma das três atletas no lançamento do disco

Foto: Reprodução/Instagram
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Curtas
Fluminense e Corinthians
se enfrentam no Maracanã

Fluminense x Corinthians abre a 15a rodada do 
Brasileirão neste sábado, às 16h30, no Maracanã. 
Mais quatro jogos serão disputados hoje com des-
taque para Santos e Flamengo, na Vila Belmiro, a 
partir das 19h. O líder do Brasileirão, o Palmeiras, 
vai encarar o Athletico-PR às 21h, no Allianz Par-
que. O Verdão vive uma excelente fase tanto na Sé-
rie A como na Copa do Brasil e Libertadores onde 
disputa as oitavas de final. No Castelão, às 19h, o 
Ceará recebe o Internacional e no Alfredo Jaconi, 
o Juventude pega o Atlético Mineiro. Pela Série B, 
mais quatro jogos programados começando com 
Londrina x CSA, às 11nh, no Estádio do Café. Às 
16h tem Ituano x Criciúma, no Novelli Júnior; e às 
18h30 o confronto entre Náutico x Novorizontino, 
nos Aflitos e às 20h30, no Rei Pelé, jogam CRB e 
Guarani. Pela Série C, os jogos Floresta x Altos, 
Manaus x Ferroviário, Confiança x Volta Redonda 
e Vitória x Figueirense.

Richarlison troca Everton
pelo Tottenham até 2027

O atacante Richarlison foi anunciado, ontem, 
como reforço do Tottenham para a temporada 
2022/2023. Após quatro anos jogando pelo Everton, 
clube no qual conquistou a torcida marcando 53 
gols em 152 jogos, o atacante de 25 anos assinou 
contrato e firmou um vínculo válido até junho de 
2027. Antes de anunciá-lo, o clube londrino publi-
cou em suas redes sociais uma foto de um pombo, 
apelido de Richarlison por causa de suas celebra-
ções após gols, pousado sobre uma estátua de um 
galo, símbolo do Tottenham. O Everton também se 
manifestou sobre a transferência e se despediu do 
jogador. "Todos no Everton gostariam de agradecer 
a Richarlison por seu serviço e compromisso no 
clube". Os valores da negociação não foram revela-
dos, mas, de acordo com jornalista Fabrizio Roma-
no, especialista do mercado de transferências da 
Europa, o time londrino pagou cerca de 50 milhões 
de libras (R$ 318 milhões) pelo brasileiro.

Verstapen critica frase de
Piquet sobre Hamilton

Max Verstappen se pronunciou nesta quinta-fei-
ra sobre o uso por Nelson Piquet de uma expressão 
racista para se referir a Lewis Hamilton. O namora-
do de Kelly Piquet fez críticas à fala do sogro, mas 
disse que ele não é racista e se mostrou contrário à 
ideia de banimento do ex-piloto brasileiro do pad-
dock da Fórmula 1. “Acho que as palavras usadas, 
embora, é claro, com diferentes tipos de culturas e 
coisas que eles disseram quando eram pequenos 
e mais jovens, não estavam corretas. Que seja uma 
lição para o futuro não usar essa palavra, porque 
é muito ofensiva e, principalmente, hoje em dia, 
ganha mais força”, explicou Verstappen em entre-
vista ao site Motorsport. O holandês reforçou que 
seu convívio com Nelson Piquet, apesar de curto, 
mostrou que o brasileiro não é racista. “Passei um 
pouco de tempo com Nelson, acho que mais do 
que a média das pessoas em geral, e ele definiti-
vamente não é racista”, disse.

Brasil vence Uruguai pelas
Eliminatórias, no basquete

A Seleção Brasileira Masculina de Basquete con-
quistou mais uma vitória nas Eliminatórias para a 
Copa do Mundo de 2023, que será disputada no Japão, 
Indonésia e Filipinas. O Uruguai, adversário da última 
quinta-feira, não impôs muita resistência em uma par-
tida que pouco valia para esta fase, dado que os dois 
países já estão classificados para a próxima etapa. A 
seleção uruguaia chegou a empolgar o público, mas 
Granger não conseguiu carregar o time nas costas a 
ponto de conseguir ameaçar a vitória brasileira. Com 
amplo domínio, o Brasil triunfou com o placar de 73 
a 60. O Brasil já conhece seus adversários da próxima 
etapa das Eliminatórias. Ao lado do Uruguai, a equi-
pe do técnico Gustavo Conti terá pela frente Estados 
Unidos, México e Porto Rico. A última vaga no hexa-
gonal ficará para Colômbia ou Chile. Os três melhores 
avançam diretamente ao Mundial, enquanto o quar-
to colocado poderá ir à repescagem.

Fifa anuncia novidades para dar mais agilidade às partidas da Copa e diminuir o tempo de checagem do VAR

Nova tecnologia será usada no Catar
impedimento semiautomático

A Fifa anunciou, ontem,-
que as comissões de arbitra-
gem da Copa do Mundo do 
Catar irão utilizar uma tecno-
logia semiautomática para de-
tecção de impedimento, com 
o objetivo de dar mais agili-
dade às partidas e diminuir o 
tempo de checagem do VAR. 
O uso do recurso vinha sen-
do debatido há algum tempo 
dentro da entidade e, até o iní-
cio de junho, ainda era incerto 
se haveria aprovação.

O “impedimento semiau-
tomático” promete decisões 
certeiras a respeito de marca-
ções difíceis dentro de 20 a 25 
segundos. Hoje, com o VAR, o 
tempo médio é de 70 segun-
dos. A implementação do me-
canismo envolverá uma sé-
rie de adaptações que vão do 
estádio à bola utilizada nas 
partidas.

“Estamos cientes de que, às 
vezes, o processo de verifica-
ção de um impedimento leva 
muito tempo. É aqui que entra 
a tecnologia, para oferecer de-
cisões mais rápidas e precisa”, 

disse Pierluigi Collina, presi-
dente do Comitê de Arbitra-
gem da Fifa: “Os testes foram 
um sucesso e estamos muito 
confiantes de que, no Catar, 
teremos uma ferramenta de 
apoio muito valiosa para aju-
dar os árbitros e árbitros assis-
tentes a tomar a melhor e mais 
correta decisão em campo. Eu 
sei que já chamaram isso de 
‘impedimento robô’; mas não 
é. Os árbitros e os árbitros as-
sistentes ainda são responsá-
veis ??pela decisão no campo 
de jogo”.

Como funciona
Os estádios serão equipa-

dos com 12 câmeras superio-
res para rastrear a bola e a po-
sição exata dos jogadores, com 
capacidade de diferenciar 29 
pontos específicos do corpo 
de cada atleta, 50 vezes por 
segundo. A bola, por sua vez, 
terá um sensor instalado em 
seu centro para determinar o 
momento exato em que o autor 
do passe fez o contato com ela.

Ou seja, o sistema automá-
tico promete juntar as duas in-
formações primordiais para a 

marcação do impedimento: a 
posição do jogador que rece-
beu a bola e o instante do pas-
se. Uma vez percebida a ir-
regularidade, os dados serão 
processados por uma inteli-
gência artificial que enviará 
um alerta à sala da equipe de 
arbitragem de vídeo.

Os árbitros, então, vão che-
car a posição e a linha de im-
pedimento, ambos gerados 
automaticamente, substituin-
do o atual traçamento manual 
de linhas, antes de comunicar 
a decisão ao árbitro de cam-
po. Depois, uma animação 3D 
será gerada com base nesses 
dados e exibida nos telões dos 
estádios e nas transmissões te-
levisivas, no intuito de deixar 
o processo mais transparen-
te. Isso, contudo, não ocorrerá 
logo após o lance. As imagens 
só devem aparecer ao público 
na paralisação seguinte ao im-
pedimento.

Ajustes
De acordo com a Fifa, uma 

pesquisa do Instituto Fede-
ral de Tecnologia de Zurique 
está sendo realizada para 

trazer mais informações so-
bre a capacidade dos siste-
mas de rastreamento multi-
câmera. Além disso, afirmou 
que novos testes serão realiza-
dos nos próximos meses para 
“ajustar o sistema antes que 
um padrão global seja imple-
mentado”;

“Essa tecnologia é o desfe-
cho de três anos de pesquisa 
e testes dedicados para forne-
cer o melhor para as equi-
pes, jogadores e torcedores 
que irão para o Catar no fi-
nal deste ano. A Fifa está or-
gulhosa desse trabalho, pois 
esperamos que o mundo veja 
os benefícios da tecnologia 
semiautomática de impedi-
mento na Copa do Mundo. 
A Fifaestá comprometida em 
aproveitar a tecnologia para 
melhorar o jogo de futebol 
em todos os níveis”, afirmou 
Gianni Infantino, presiden-
te da Fifa.

Os detalhes sobre a con-
figuração da nova tecnolo-
gia serão apresentados às se-
leções participantes da Copa 
do Catar entre os dias 4 e 5 de 
julho, quando será realizado 

Agência Estado

Fernando Valeika de Barros 
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No dia 2 de dezembro de 
2010, o Catar surpreendeu o 
mundo. Contra todos os prog-
nósticos, um dos menores paí-
ses da Ásia superou Japão, 
Coreia do Sul e Austrália e ga-
nhou o direito de ser sede da 
Copa do Mundo, 12 anos de-
pois, agora em 2022. Enquan-
to comemorações pela escolha 
aconteciam nas ruas de Doha, 
a capital do país, os dirigen-
tes da rica monarquia prome-
tiam um Mundial compacto e 
suntuoso. O Catar ganha bi-
lhões de dólares com a explo-
ração de jazidas de gás natural 
e tem investimentos bilioná-
rios, com participação acioná-
ria em empresas como a alemã 
Volkswagen, a anglo-holande-
sa Shell, o banco britânico Bar-
clays e o francês PSG.

Teria 12 estádios, espalha-
dos em cerca de 60 quilôme-
tros de distância. Ficariam 
tão próximos uns dos outros, 
que, em tese, possibilitaria ao 
torcedor assistir até três jogos 
no mesmo dia, em arenas lu-
xuosas e confortáveis, sem ter 
de enfrentar longas viagens e 
mudanças de hotel. “Nunca a 

Copa foi no Oriente Médio e 
o mundo árabe está esperan-
do há muito tempo por esta 
oportunidade”, disse o então 
presidente da Fifa, o suíço Jo-
seph Blatter, após a votação de 
seu comitê executivo na sede 
da entidade na suíça Zurique.

Só que, apesar da opulên-
cia prometida, a organização 
do Mundial ainda corre con-
tra o tempo para deixar tudo 
pronto. O Estadão esteve em 
Doha e constatou como está o 
Catar a quatro meses da dis-
puta. Há muito a se fazer e 
problemas para serem resolvi-
dos, como abrigar 1,5 milhão 
de visitantes durante os jogos.

“Tivemos de nos adaptar a 
muitos obstáculos, mas tudo 
estará pronto a tempo para um 
grande evento”, disse Hassan 
Al Thawadi, CEO do Comitê 
de Entrega e Legado da Copa 
do Catar, durante entrevista 
após o sorteio dos grupos do 
Mundial. O primeiro desafio 
era óbvio: como fazer funcio-
nar a logística para acomodar, 
durante um mês, a multidão 
de torcedores, sem transfor-
mar a vida do país em um caos 
nem deixar um punhado de 
“elefantes brancos” na cidade.

O primeiro contratempo 

que precisou ser superado foi 
o do calor, perto dos 50ºC em 
junho e julho, meses tradicio-
nais do evento, apesar de os 
estádios contarem com clima-
tização, que mantém a tempe-
ratura em torno dos 20ºC. A 
solução encontrada foi mudar 
os jogos da Copa para os me-
ses de novembro e dezembro, 
com temperaturas mais ame-
nas (máxima de 30º C).

Em 2014, o planejamento 
da Copa já havia sofrido outra 
alteração: o Supremo Comitê 
de Entrega e Legado, organis-
mo ligado ao governo local e 
que coordena todas as ativi-
dades do Mundial, decidiu 
que os 64 jogos seriam realiza-
dos em oito arenas, e não mais 

12. Atualmente, os estádios ou 
estão prontos ou em reta final 
de acabamento. Apenas o Lu-
sail, um colosso de 30.000 to-
neladas de concreto, com 310 
metros de diâmetro, em for-
ma de cesto de tâmaras, onde 
será disputada a grande final, 
ainda não foi inaugurado. Mas 
ele está concluído desde 2021.

Se os estádios estão pen-
dentes de pequenas reformas 
no seu entorno, houve avanços 
em outros canteiros de obras. 
Tocado por um orçamento esti-
mado em US$ 229 bilhões, me-
lhorou bem toda a infraestru-
tura local. A malha rodoviária, 
que já era boa, ganhou estradas 
ainda mais largas, como a que 
hoje liga Doha a Al-Khor.

Corrida para deixar tudo pronto para a Copa 
estrutura

A Austrália conquistou a vaga em estádio pronto para a Copa

Foto: Divulgação/FIFA

A checagem do VAR, segundo dados da Fifa, tem demorado, em média, 70 segundos e, com a nova tecnologia, pode chegar 25 segundos

Foto: Divulgação/FIFA
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Mais uma noite insone, são quase quatro da 
madrugada e esta é a terceira vez nesta 
noite que sou despertado pela dor. Com 

ansiedade, me dirijo à cozinha, tomo um analgésico e 
vou para a janela esperar o efeito de alívio surtir. Não 
é apenas uma dor tátil, é dor neural, lenta e contínua, 
dessas que aperta o lobo cerebral com estímulos 
intensos, como que todos os meus circuitos estivessem 
ativados no modo “tortura”. Para me consolar, lembrei 
de Nietzsche: “O que não me destrói, me fortalece”, 
mas o filósofo falava de outro tipo de dor, a dor 
espiritual, e a minha é física mesmo, provém de uma 
lesão óssea e tecidual resultante de uma recente 
cirurgia odontológica, onde minha gengiva inferior 
foi cortada a bisturi, profunda e longitudinalmente, e 
uma série de pinos de titânio me foram introduzidos 
no osso da mandíbula.

Toda minha calota craniana dói, mas tenho de 
ter paciência, estou em recuperação, um dia passa. 
Resolvi então buscar distração, que é um mecanismo 
analgésico natural. Pode parecer macabro, mas todo 
arqueólogo que se preze tem em casa um crânio 
humano para fins de estudos e reflexões, e eu, que 
não sou diferente, fui buscar o meu para lhe analisar 
a estrutura e questionar os motivos dessa minha dor. 
Tirei-o da caixinha, onde o guardo, e, com ele na mão, 
estendi o braço à altura dos olhos, me sentindo o 
próprio irresoluto Hamlet.

O crânio humano consiste em cerca de 30 ossos, em 
sua maioria conectados uns aos outros por articulações 
ossificadas, as chamadas suturas, é uma peça 
fantástica! Girei-o entre os dedos e sua parte de trás 
logo me fez lembrar Johann Wolfgang von Goethe, um 
dos maiores poetas e dramaturgos de todos os tempos. 
Lembrei Goethe porque, pouca gente sabe, mas ele 
se ocupava também com a História Natural e, num 
tempo em que era heresia alguém falar em público 
que o homem advém dos primatas, ele, muito antes de 
Darwin, já defendia a evolução das espécies como uma 
norma de hereditariedade e influências do meio.

A velha escola científica de fins do século XVIII, 
não só negava a origem animal do homem, como 
também acreditava que o humano se diferenciava dos 
símios porque não possuía o osso intermaxilar, um 
ossinho do céu da boca presente em todos os animais, 
e foi Goethe, na análise de um crânio humano, quem 
descobriu que o homem já possuiu o intermaxilar 
e, na sua análise, localizou a lembrança atrofiada 
desse osso, quase invisível, encaixado na sutura 
entre os dois maxilares. Logicamente, os cabeça-dura 
da época o ridicularizaram, mas hoje sabemos que 
temos sim um resquício do intermaxilar e, no estado 
embrionário, esse osso aparece no feto humano como 
osso independente, ou seja, é mérito de Goethe a 
descoberta do osso intermaxilar humano, colocando, 
enfim, o homem na linhagem animal e sugerindo 
que ao longo dos milênios esse osso atrofiou para o 
homem poder melhor articular palavras.

Goethe era um grande observador, e outra reflexão 
interessante desse naturalista analisando uma calota 
craniana foi sua “teoria vertebral do crânio”. Foi uma 
descoberta do acaso, pois, uma vez, andando pelos 
campos da Itália, o poeta de Fausto viu na areia de 
um antigo cemitério judaico um crânio de carneiro 
esbranquiçado, que pelo ângulo em que estava 
exposto o fez perceber que o crânio animal é um 
invólucro formado de vértebras transformadas. Que 
coisa né? Quando Goethe voltou ao seu gabinete 
de História Natural começou a estudar a coleção 
de crânios que possuía, e depois de dias fazendo 
comparações, desenhando e tomando notas, sob 
a perspectiva anatômica, chegou à conclusão das 
transmutações das espécies. Ele foi uma figura 
surpreendente, morreu em 1832, aos 82 anos, mas 
suas teorias nunca foram aceitas pela comunidade 
científica de sua época.

Não sou nenhum Goethe, longe disso, sou apenas 
um observador comum. Depois dessa reflexão 
científica setecentista fiquei admirando o crânio 
e procurando os ossos correspondentes em mim 
mesmo. Que estrutura complexa e magnífica é o 
recipiente dos órgãos dos sentidos e do cérebro, 
alguns o chamam até de “a casa da alma”. Mas, 
como também não sou um Hamlet, hoje eu não estou 
para poética, cada um vê as coisas conforme o seu 
estado de espírito, e eu, com esta dor medonha na 
cabeça, só consigo ver neste crânio em minha mão 
estendida o quanto somos frágeis e ínfimos.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

O crânio de Goethe

Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo, 
pesquisador e presidente do Instituto Histórico 

de Campina Grande (IHCG)
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“Um dos meus livros prefe-
ridos se chama ‘Fragmentados’”. 
É o que diz Marissa Duarte, 
irmã de Miguel, um ex-pacien-
te de UTI que, em 2019, foi diag-
nosticado como pessoa em mor-
te encefálica. ‘Fragmentados’, 
escrito por Neal Shusterman, é 
o primeiro livro de uma saga de 
ficção distópica, em que adultos 
responsáveis por crianças e ado-
lescentes têm a opção de entre-
gar seus dependentes a um pro-
grama do governo, para serem 
“fragmentados” – apartados de 
seus corpos físicos – e terem 
seus membros e órgãos doados.

A morte encefálica não é 
como a fragmentação do livro. 
O termo remete à interrupção 
irreversível de todas as fun-
ções cerebrais, mesmo quan-
do a atividade cardíaca ainda 
existe, e, por consequência, to-
das as funções vitais, contro-
ladas pelo cérebro, deixam de 
ser realizadas pelo indivíduo 
de forma espontânea. Sendo 
assim, a pessoa, legalmente, é 
considerada morta.

Na UTI, os equipamentos 
são capazes de manter o pa-
ciente respirando artificial-
mente, e também de perdurar 
os batimentos cardíacos. En-
tretanto, aos poucos, os demais 
órgãos vão parando de funcio-
nar e, uma vez que as máqui-
nas são desligadas, o coração e 
pulmões do paciente em morte 
encefálica também deixam de 
apresentar quaisquer sinais de 
atividade. Entre a confirmação 
do diagnóstico e o desligamen-
to dos equipamentos, é possível 
recolher órgãos saudáveis para 
a doação.

Para Marissa, foi difícil en-
tender que o irmão não estava 
mais vivo. “Eu não conseguia 
acreditar, porque tinha aque-
la ideia na cabeça de que uma 

Especialista ressalta que o choque, a descrença e a negação dos parentes são reações comuns à perda de alguém querido

Crises psicológicas afetam familiares
MORTE ENCEFÁLICA
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Em livro, crianças são entregues ao governo para “doação” de órgãos
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pessoa só está morta quando o 
coração para de bater. A ideia de 
que uma máquina era a única 
coisa fazendo o coração do meu 
irmão bater, e que ele já estava 
morto, não me descia”. O irmão 
dela, Miguel, estava em coma 
após sofrer um acidente vas-
cular cerebral (AVC) e Marissa, 
que na época tinha 20 anos, fi-
cou com ele como acompanhan-
te. “Sempre pensei na morte em 
hospitais de uma forma muito 
cinematográfica. Aquela cena 
em que o monitor cardíaco para 
de apitar e começa a emitir um 
som constante, e não tem ne-
nhuma oscilação no monitor, 
só uma linha reta. O Miguel 
estava quente e respirando, e 
eu nunca teria dito que ele es-
tava morto”.

“Eu discuti com o médico 
quando recebi a notícia e fui 
questionada sobre a doação 
de órgãos. Liguei para a mi-
nha mãe, acho que esperando 
que ela viesse e discutisse com 
ele também”, conta Marissa. 
“Quando ela e o meu pai chega-
ram ao hospital, foi a reação de-
les que fez a minha ficha cair, e 
foi por aí que eu comecei a lem-
brar de ‘Fragmentados’. Apesar 
do livro ser bastante sombrio, 
foi parte da ideia por trás dele 

que me consolou quando perdi 
o meu irmão”.

Marissa menciona essa cena 
específica do livro em que os 
personagens, tentando escapar 
da “fragmentação”, se escon-
dem dentro de caixas de trans-
porte para fugir em um avião. 
“Eles começam a conversar so-
bre quem gostaria que recebes-
sem seus fragmentos e dizem 
coisas como ‘quero que meus 
olhos vão para um fotógrafo’ e 
‘meus ouvidos para um maes-
tro’ e ‘meu estômago para um 
crítico de gastronomia’ e ‘meus 
lábios para um astro do rock’. E 
quando o avião pousa, mesmo 
com medo, todos eles estão rin-
do”. Marissa explica que, “ob-
viamente, a ‘fragmentação’ do 
livro também é diferente da 
doação de órgãos da vida real. 
A ‘fragmentação’ é uma droga, 
mas doar os órgãos de alguém 
que não precisa mais deles é, eu 
acho, uma das melhores coisas 
que podemos fazer por alguém 
que amamos e que não pode 
mais continuar conosco”.

“Hoje, eu, meu pai e a mi-
nha mãe gostamos de acredi-
tar que quem quer que tenha 
recebido os órgãos do Miguel 
está fazendo as coisas preferi-
das dele agora”, diz Marissa. 

“Gostamos de pensar que os 
órgãos dele estão mantendo es-
sas pessoas vivas e felizes, e que 
o cérebro delas está mantendo 
o meu irmão vivo também, só 
que de uma forma diferente. O 
Miguel não podia mais fazer as 
coisas que amava, mas agora es-
sas pessoas podem fazer tudo o 
que quiserem”.

Para Marissa, a perda não é 
algo que se supera, e sim algo 
com que as pessoas se acostu-
mam. “Eu precisei muito de 
acompanhamento psicológico 
depois do diagnóstico da mor-
te encefálica do meu irmão. Não 
saber com certeza o que vem de-
pois da morte me deixou mui-
to assustada, porque como eu ia 
saber se o Miguel estava bem? 
Mas, com o tempo e com a aju-
da, eu acabei aceitando o que 
posso e não posso saber”. Ela 
conta: “O que eu sei é que, ago-
ra, muitas pessoas por aí não ti-
veram que se acostumar com a 
perda, como eu e os meus pais 
tivemos, porque a doação sal-
vou a vida deles. E é óbvio que 
eu preferia que o Miguel esti-
vesse aqui, mas já que aconte-
ceu, já que a morte é irreversí-
vel, estou feliz, porque outras 
pessoas receberam essa nova 
chance através da doação”.

Segundo o Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM), pa-
cientes com suspeita de morte 
encefálica precisam ser ob-
servados, ainda em tratamen-
to, por, no mínimo, seis horas 
antes que a equipe médica dê 
início ao protocolo que confir-
mará o falecimento. A com-
provação é feita através de 
exames clínicos que consta-
tam a ausência irreversível 
de atividade cerebral.

O primeiro desses exames 
consiste em testes de cons-
ciência. Existem escalas cria-
das para padronizar o nível 
dos diferentes estágios de 
consciência dos pacientes, e 
a mais utilizada atualmente 
é a Escala de Coma de Glas-
gow, que utiliza a análise da 
abertura ocular, resposta ver-
bal, melhor resposta moto-
ra e reatividade pupilar do 
indivíduo, para obter resul-
tados precisos. A escala va-
ria de um a quinze pontos 
e, no caso da morte encefáli-
ca, a pontuação não pode ser 
maior que três.

De acordo com os proto-
colos médicos, dificilmente 
um paciente que marcou três 
pontos na Escala volta à cons-
ciência, devido ao alto grau 
da lesão cerebral. Entretan-

Diagnóstico, aceitação, morte e luto

Foto: Reprodução

to, essa pontuação ainda não 
é uma comprovação de mor-
te, e, por isso, outros exames 
precisam ser feitos. No caso 
da morte encefálica, a pró-
xima etapa consiste em um 
teste de apneia. Se nenhum 
movimento respiratório, de 
expiração e inspiração vo-
luntária, sem a ajuda de equi-
pamentos, for averiguado, 
a morte encefálica pode ser 
constatada.

Ainda assim, são feitos 
exames de apoio, como um 
eletroencefalograma, angio-
grafia cerebral ou doppler 
transcraniano, para comple-

mentar o diagnóstico. Os exa-
mes clínicos devem ser reali-
zados por dois profissionais 
diferentes, com um intervalo 
de, no mínimo, uma hora en-
tre eles. Os exames comple-
mentares também são obriga-
tórios, para garantir, de forma 
inequívoca, o diagnóstico da 
morte. Os protocolos de morte 
encefálica foram atualizados 
pela última vez em 2017, e, se-
gundo o CFM, nos últimos 25 
anos nenhum dos diagnósti-
cos foi contestado. Nesse pe-
ríodo, no Brasil. mais de 100 
mil diagnósticos de morte en-
cefálica foram realizados.

Apesar da segurança do 
diagnóstico resultante dos 
protocolos de morte encefá-
lica, a notícia pode confun-
dir os familiares do pacien-
te. De acordo com a psicóloga 
Tereza da Silva, choque, des-
crença e negação são reações 
comuns à perda de alguém 
querido. “Isso é absolutamen-
te natural e, em casos como 
esse, de morte encefálica, de 
certa forma a descrença é ain-
da mais natural”.

Tereza, que é especiali-
zada em processos de luto, 
conta que “nós costumamos 
ter uma confirmação visual 
da partida dos entes queri-

dos. Normalmente, os fami-
liares fazem parte do proces-
so de confirmação da morte. 
Quando você é informado 
que seu familiar está morto, 
mas vê indicativos de que o 
coração dele ainda está ba-
tendo, a negação da morte 
é uma resposta óbvia”. Ela 
explica que, “ainda que, ra-
cionalmente, a pessoa este-
ja ciente de que aquele cora-
ção batendo não é um sinal 
de vida, só de uma máquina 
de UTI fazendo o seu traba-
lho, é apenas comum que ela 
se apegue a tudo o que puder, 
porque não quer acreditar”.

Segundo Tereza, alguns 
rituais são muito importantes 
no processo de luto. “Velórios 
e ritos de despedida são de 
grande apoio nesse sentido, 
de encerrar um ciclo, de acei-
tar a partida daquela pessoa, 
de prestar a ela, em presença, 
o seu afeto”, explica a psicólo-
ga. “Através de todos esses ri-
tos, vamos constatando e acei-
tando a morte. E, se pararmos 
para pensar, todo o processo 
também é muito visual. É co-
mum querer ver para crer. Por 
isso, acredito que essa é uma 
particularidade muito dolo-
rosa do diagnóstico de mor-
te encefálica”.

Descrença
Apesar da segurança 
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encefálica, a notícia 

pode confundir
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A Companhia Esta-
dual de Habitação Popu-
lar (Cehap) participou, na 
manhã de ontem, da assi-
natura de um Protocolo de 
Cooperação, para garantir 
a viabilidade e agilidade no 
trabalho da emissão das es-
crituras dos imóveis no mu-
nicípio de Rio Tinto. A ação 
prevê a entrega das escritu-
ras já registradas e gratuitas 
aos novos proprietários dos 
imóveis.

Participaram da ação, 
além da presidente da 
Cehap, Emilia Correia Lima, 
o Tabelionato de Notas e de 
Protesto de Títulos e de Ofí-
cio de Registro de Imóveis e 
Civil das Pessoas Jurídicas de 
Rio Tinto, por meio do oficial 
de registro Fábio Rodrigo de 
Paiva e a Associação dos No-
tários e Registradores do Es-
tado da Paraíba (Anoreg-PB), 
por meio do seu presidente 
Carlos Ulysses Neto. 

A assinatura junto à Cor-
regedoria Geral de Justiça 
do Estado da Paraíba, por 
meio do desembargador 
corregedor-geral Frederico 
Martinho da Nóbrega Cou-
tinho, estabeleceu os com-
promissos, considerando a 

Foto: Secom-PB

A Prefeitura de João Pes-
soa segue ofertando a vacina-
ção contra a Covid-19 para a 
população a partir dos cinco 
anos de idade. Hoje, todos os 
imunizantes estarão disponí-
veis em 11 pontos espalhados 
pela cidade, sendo unidades 
de saúde da família (USFs), 
das 8h às 12h, e no Mangabei-
ra Shopping, das 8h às 16h. É 
necessário agendamento ape-
nas para o público entre 40 e 
49 anos que irá tomar a segun-
da dose de reforço. Aos de-

mais, basta ir até o ponto de 
vacinação com a documenta-
ção necessária.

Para o ponto instalado 
no Shopping Mangabeira, 
todas as vacinas estarão 
disponíveis para todos os 
públicos sem agendamento. 
Ao público que precisa rea-
lizar agendamento, este co-
meçou 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 
partir de 12 anos (120 dias 
após a segunda dose), imu-
nossuprimidos (28 dias) e 
os trabalhadores de saúde 
(120 dias). A aplicação do 
segundo reforço (D4) será 
destinada para o público 

40+, trabalhadores da saúde 
e indivíduos imunossupri-
midos que tenham recebido 
a D3 há, pelo menos, 120 
dias, independente do imu-
nizante tomado no início do 
esquema vacinal.

Documentação exigida
Crianças de 5 a 11 anos 

precisam levar Cartão SUS 
ou CPF e, caso tenha co-
morbidades ou deficiência é 
necessário apresentar laudo 
ou declaração médica que 

comprovem a doença. Para 
a segunda dose é necessário 
apresentar o cartão de vaci-
nação e documento com foto.

Para receber a primeira 
dose da vacina a partir dos 
12 anos, é necessário apre-
sentar documento oficial 
com foto, Cartão SUS, CPF. 
Já para a D2 e doses de refor-
ço, é necessário o cartão de 
vacinação e um documento 
pessoal com foto, além de 
comprovação documental 

para trabalhadores de saúde 
e laudo médico para imu-
nossuprimidos.

Testagem
Hoje e amanhã, não ha-

verá pontos de testagem 
para a detecção de Covid-19. 
O serviço será retomado na 
próxima segunda-feira (4), 
no Laboratório Central do 
Município (Lacen-JP), em 
policlínicas municipais e 
unidades de saúde da famí-
lia (USF).

Prefeitura da capital disponibiliza vacina contra a Covid-19
em USFS e no mangabeira Shopping

EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Andrey Cãmara

Protocolo foi assinado na manhã de ontem pelo órgão junto à Corregedoria Geral de Justiça da Paraíba

Cehap vai fazer entrega de escrituras
imóveiS em rio TinTo

Lei 13.465 de 11 de julho de 
2017, no que diz respeito à re-
gularização fundiária de in-
teresse social. 

 Sem a cobrança de emo-
lumentos e taxas, os regis-
tros das escrituras particu-

lares de doação, com força 
de escritura pública, se-

rão destinados à regulari-
zação fundiária da cidade 
de Rio Tinto, sendo entre-
gues aos beneficiários con-
templados pelo decreto que 

estabeleceu a desapropria-
ção de cerca de 700 imóveis 
residenciais pertencentes à 
pessoa jurídica Cia de Te-
cidos Rio Tinto, conceden-
do, assim, direitos reais aos 
ocupantes de tais imóveis. 

No protocolo, ficou acor-
dado que o Ofício de Regis-
tro de Imóveis de Rio Tinto 
irá oferecer o primeiro re-
gistro aos seus donatários, 
a Anoreg-PB irá acompa-
nhar e fiscalizar a operacio-

nalidade dos atos e ativida-
des e a Cehap irá promover 
todas as etapas do processo 
de regularização, que será fi-
nalizado com a entrega dos 
documentos já registrados 
gratuitamente.

A ação prevê a entrega das escrituras já registradas e gratuitas aos novos proprietários dos imóveis na cidade de Rio Tinto

Decreto

O roubo de US$ 100 mi-
lhões em criptomoedas do 
protocolo Harmony que 
aconteceu no último dia 23 
possui características que 
correspondem às das ope-
rações hackers norte-co-
reanas, de acordo com es-
pecialistas em blockchain 
e autoridades dos Estados 
Unidos.

As técnicas de lavagem 
de dinheiro são as mesmas 
dos sete roubos anteriores, 
somente neste ano: con-
verter as criptomoedas em 
Ether rapidamente e enviá
-las para o Tornado Cash, 
um serviço de mixagem que 
combina diferentes depósi-
tos, dificultando o rastrea-
mento das fontes. O valor 
coletivo roubado está agora 
em cerca de US$ 1 bilhão, se-
gundo a empresa de análise 
de blockchain Chainalysis.

Investigador
Investigador de sanções 

do Departamento do Tesou-
ro dos EUA, Jim Gentile dis-
se que a preocupação é “que 
o dinheiro possa ser usado 
para financiar programas 
de armas nucleares e mís-
seis balísticos”. As Nações 
Unidas também alertaram 
que Pyongyang poderia usar 
criptomoedas roubadas para 
financiar tais iniciativas.

Dois dias após o hackea-
mento, a Harmony ofereceu 
publicamente aos atacantes 
US$ 1 milhão para devolver 
os fundos. Agora, a recom-
pensa aumentou: “Aos as-
sociados ao hacker: não há 
honra entre ladrões”, publi-
cou a Harmony. “Estamos 
oferecendo a vocês US$ 10 
milhões por informações 
que levem à devolução dos 
fundos roubados”. O prazo 
para os cibercriminosos é 4 
de julho.

Coreia do Norte é suspeita 
de roubar criptomoedas

para Financiar armaS

O pré-candidato ao Pla-
nalto pelo PDT, Ciro Go-
mes, afirmou ontem, que 
cumprimentaria o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e a senadora 
Simone Tebet (MDB) caso 
se encontrem em Salvador 
(BA). Todos os presiden-
ciáveis, incluindo o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), 
estarão na capital baiana 
hoje, justamente no dia em 
que o estado completa 199 
anos de sua Independên-
cia.

“Sendo do campo da 
democracia, como ele 
[Lula] e a Simone são, va-
mos nos cumprimentar 
certamente”, afirmou Ciro 
ao ser questionado por jor-
nalistas sobre a possibili-
dade de cumprimentar o ex
-presidente, mesmo diante 
dos frequentes ataques que 

têm feito a ele. O pedetista 
não mencionou Bolsonaro.

Os presidenciáveis te-
rão agendas simultâneas 
em Salvador em meio a 
preocupações com segu-
rança diante do clima de 
tensão da disputa.

Bolsonaro participa de 
motociata com apoiadores 
ao lado do ex-ministro da 
Cidadania João Roma (PL). 
Lula participa de ato aber-
to ao público, com presen-
ça de lideranças políticas, 
na Arena Fonte Nova. O 
evento também faz parte 
da pré-campanha de Jerô-
nimo Rodrigues, lançado 
pelo PT na corrida esta-
dual. Ciro Gomes partici-
pará do cortejo e, depois, 
deve ir a um ato com a mi-
litância do partido. Já Si-
mone Tebet também irá à 
tradicional caminhada, ao 
lado do presidente do Cida-
dania, Roberto Freire.

Ciro fala em cumprimento 
a Lula e Simone na Bahia 

‘São da democracia’

Com serviços gratui-
tos oferecidos à popula-
ção, a Caravana do Cuidar 
chegou, ontem, à comu-
nidade Cangote do Uru-
bu, localizada no Distrito 
Mecânico. O projeto itine-
rante promovido pela Pre-
feitura de João Pessoa, por 
meio da Secretaria de Di-
reitos Humanos e Cida-
dania (Sedhuc), já está em 
sua 41ª edição e segue ofer-
tando serviços de assistên-
cia social, empregabilida-
de, beleza, saúde e direitos 
do consumidor, além de 
apresentações culturais.

Um dos serviços mais 
procurados pelos morado-
res foi o cadastramento no 
Cadúnico, com 65 atendi-
mentos. Na Caravana, os 
moradores podem tanto 
realizar o primeiro cadas-
tro, como atualizar seus 
dados. Como foi o caso de 
Jaqueline dos Santos, que 

é dona de casa e precisava 
fazer a atualização do seu 
endereço. “Eu moro aqui 
na comunidade faz tem-
po, nunca vi tantos ser-
viços bons como hoje. É 
muito importante pra co-
munidade. Eu mesma fiz 
tudo que eu precisava ra-
pidinho e só tenho a agra-
decer”, relatou.

A passagem da Cara-
vana do Cuidar pela co-
munidade resultou em 173 
atendimentos, sendo 20 
aferições de pressão arte-
rial; 30 aplicações de vaci-
nas; 20 testes de glicemia; 
três cadastros no Acessuas 
Trabalho; 12 no Cras; e 11 
cadastros no Programa 
Criança Feliz; o Procon-JP 
atendeu quatro pessoas e a 
Ouvidoria Geral realizou 
oito atendimentos. Outro 
serviço muito aguardado 
pelos moradores foi a va-
cinação contra Covid-19.

Caravana do Cuidar 
leva roda de serviços

ao diSTriTo mecânico

Agência Estado Agência Estado

Os registros das 
escrituras serão 

entregues aos 
contemplados pelo 

decreto que estabeleceu 
a desapropriação de 
cerca de 700 imóveis 

residenciais



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de trator agrícola de 
pneus 0km, conforme Convênio nº0020/2022 – SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 14 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) 99167–0794. E-mail: 
licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Araçagi - PB, 01 de Julho de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de um veículo tipo chassi de caminhão, novo 0 km, vendido pelo fabricante 
ou concessionária autorizada conforme Lei Federal nº 6.729/1979 e deliberação CONTRAN nº 
64/2008, ano/modelo 2022/2022 ou superior, conforme especificações, destinados a prefeitura de 
Arara. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos de Emenda 
de transferência especial: 2.08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15 URBANISMO 
451 INFRAESTRUTURA URBANA 2004 INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS 
1031 ADQUIRIR VEÍCULO/CAMINHÃO 700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INS-
TRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Arara e: CT Nº 00107/2022 - 28.06.22 - UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA - R$ 516.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: equipamentos para tratores per-
tencentes a frota da Prefeitura Municipal de Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: AGRO SHOP COMERCIO EIRELI - R$ 52.000,00; D J DA SILVA - R$ 35.000,00.

Araruna - PB, 01 de julho de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO 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: Realização de show artístico (CAPILÉ E BANDA), 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: LENILSON COSTA DE MACEDO (CAPILÉ PRODUÇÕES) portadora do CNPJ nº 
41.136.953/0001-69 - R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).

Assunção - PB, 01 de julho de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2022
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 IN00008/2022, 
que objetiva: Realização de show artístico (RAFAEL DONO), 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: RANIERI NOBREGA FERREIRA (RANIERI PRODUCOES) portadora do CNPJ nº 
10.367.987/0001-30 - R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Assunção - PB, 01 de julho de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Nossa 

Senhora da Penha, S/N - Centro - Baia da Traição - PB, às 13:00 horas do dia 13 de Julho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustível, destinado a Câmara Municipal de Baia da Traição. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 98704–5939. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Baia da Traição - PB, 01 de Julho de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 025/2022-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO INSULINAS. Data de abertura: 13/07/2022 às 08h30min 
(horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no 
endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 30 de Junho de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 026/2022-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO MATERIAIS MÉDICOS (ITENS REMANESCENTES – SOROS). Data 
de abertura: 13/07/2022 às 10h10min (horário local), por meio do site https:// www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. 
Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 30 de Junho de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2022--SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 019/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS. Data de abertura: 
14/07/2022 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 
1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 30 de JUNHO de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022
A Câmara Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 001/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de combustíveis. Data 
de abertura: 14/07/2022 às 08h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos perti-
nentes estarão à disposição no Setor de Licitações, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, 
Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: 
cplboqueirao@gmail.com. ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 01 de julho de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
O Fundo Municipal de Saúde de cabedelo torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabe-
delo - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Julho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do 
tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMAS COM 
A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE REVITALIZAÇÃO DOS PSFS CENTRO, 
JACARÉ, RENASCER II, JARDIM MANGUINHOS, MONTE CASTELO, LEONOR VIANA, PONTA 
DE MATO, JOÃO ROBERTO BORGES, OCEANIA VI E PE ALFREDO BARBOSA. Recursos: 
PRÓPRIOS/FEDERAL. 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 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. 
E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 01 de julho de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
O Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabe-
delo - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Julho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do 
tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA 
REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA – CABEDELO/PB. Recursos: 
PRÓPRIOS/FEDERAL. 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 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. 
E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 01 de julho de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 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 EVENTUAL E PARCELADA DE 
PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 
DA FROTA MUNICIPAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: http://
transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 28 de Junho de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.075/2022. PARTES: FMAS/

SEMAS/PMCG E GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICO LIMITADA. OBJETO 
CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO:  ENCONTRO 
REGIONAL DA REGIÃO NORDESTE TRATANDO SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA IN-
FÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO A PARTIR DE 24/06/2022, ATÉ 15/07/2022. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA 
LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E EWERTON SOUZA 
CRISPIANO. DATA DE ASSINATURA: 22/06/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV037/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor nº DV037/2022, nos termos do Art. 
24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que objetiva: Contratação de 
direta da pessoa jurídica DB Construtora EIRELI, CNPJ: 42.312.300/0001-56, Rua Maria Moreira de 
Sá, nº 91, Bairro: São José, Cidade: Cajazeiras - PB, CEP.: 58.900-000, prestar serviços de locação 
de um caminhão basculante com capacidade de 12.000 (Doze mil) toneladas, junto Secretaria de 
Agricultura do Município de Coremas - PB, conforme termo de referência; com base nos elementos 
constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: 
DB Construtora EIRELI, CNPJ: 42.312.300/0001-56, Rua Maria Moreira de Sá, nº 91, Bairro: São 
José, Cidade: Cajazeiras - PB, CEP.: 58.900-000, com o valor total de R$ 17.100,00 (Dezessete 
mil, e cem reais). Publique-se e cumpra-se. 

Coremas - PB, 30 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR
AO CONTRATO Nº 150/2021

Inexigibilidade Nº 008/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Gustavo Lino 
Nóbrega da Silva-ME, CNPJ: 21.627.618/0001-56. Considerando, que a vigência do contrato vai até 
31/12/2022; considerando, que até a presente data não foi convocado os concursados; considerando, 
que a atual gestão tão logo faça as devidas nomeações dos candidatos aprovados, o contrato oriundo 
deste procedimento licitatório será imediatamente distratado. Desta forma fica para fazer face aos 
pagamentos pelos serviços prestados fica acrescentado o Valor por cada plantão de R$ 2.000,00 
(Dois mil reais), perfazendo o valor total de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais) pelos os 24 
(Vinte e quatro) plantões de 08h:00 cada. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani A. da Silva (Prefeito) e o Sr. 
Gustavo Lino Nóbrega da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 30 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO
E VALOR AO CONTRATO Nº 160/2021

Pregão Presencial Nº 018/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Susgestão 
- Serviços Técnicos e Administrativos Ltda, CNPJ: 10.603.494/0001-52; Considerando, que a vigente 
do contrato que vai até 12 de julho de 2022 passa para a nova vigência de 12 de julho de 2022 a 12 
de julho de 2023, e por se tratar de serviços de natureza continuada, considerando cláusula décima 
do contrato e o inciso II do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93; Considerando, que a atual gestão tão 
logo faça as devidas nomeações dos candidatos aprovados, o contrato oriundo deste procedimento 
licitatório será imediatamente distratado. Desta forma por se considerando como serviços de natureza 
continuada fica aditivado oa valor total contratado a quantia total de R$ 776.226,06 (Setecentos e 
setenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e seis centavos) para pagamento dos prestados de 
serviços terceirizados através da contratada de acordo com a demanda da Secretaria de Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de Coremas. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela 
contratante) e Sr. Ronaldo Estrala dos Santos (Pela contratada).

Coremas-PB, 30 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 141/2022

Processo Administrativo Nº 044/2022. Dispensa Por Valor Nº 037/2022. Contratante: Prefeitura 
de Coremas-PB. Contratada: DB CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 42.312.300/0001-56, para prestar 
serviços de locação de um caminhão basculante com capacidade de 12.000 (Doze mil) toneladas, 
junto Secretaria de Agricultura do Município de Coremas - PB, conforme termo de referência. Valor 
total retificado será de R$ 17.100,00 (Dezessete mil, e cem reais). Recursos: Próprios (Diversos e 
Ordinários) da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: Constante no QDD/2022. Vigência 
do contrato para execução dos serviços: Imediato. Vigência do contrato para efeito de pagamentos: 
Até 31/12/2022. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e o Sr. José Danilo Dantas 
Braga (Pela contratada).

Coremas/PB, 31 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONSTUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA – RURAL 
NO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Coxixola: 2.03.00 Secretaria de Educação 
12.361.0017.1007.44905101. Recursos 125 – transferência de convênios – educação – Estado. 
VIGÊNCIA: até 26/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Coxixola e: CT Nº 
20401/2021 - 26.01.22 - AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 930.804,84.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 09/2022, que objetiva: Locações de veículos de 
02 (dois) veículos, sem condutores, “(Gabinete do Prefeito e Secretaria de Administração, respec-
tivamente)”, até dezembro de 2022.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: AM SERVICOS E LOCACOES LTDA – CNPJ: 45.679.879/0001-88 – Valor R$ 23.450,00 
e CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 
LTDA – CNPJ: 20.335.256/0001-67 – Valor: R$ 17.360,00. Ficam as empresas vencedoras do 
certame convocadas para as respectivas assinaturas dos Termos de Contratos, conforme instru-
mento convocatório.

Cuitegi - PB, 01 de Julho de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:00 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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOR-
NECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 425/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 01 de Julho de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Prestação de serviços de manutenção 
dos cataventos deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB,01 de Julho de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

8º (OITAVO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00127/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 30.272.239/0001-81
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA NA VILA 

OLÍMPICA DE ESPERANÇA/PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 75 (setenta e cinco) dias, cuja vigência fica estendida 

até o dia 11/07/2022.
Processo licitatório: CONCORRÊNCIA 00001/2020.
Recursos: PRÓPRIOS
Fundamento legal: Art. 57, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 28/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00279/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 18.920.924/0001-71
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNI-

CÍPIO DE ESPERANÇA/PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 180 (cento e oitenta) dias, cuja vigência fica es-

tendida até o dia 16/09/2022.
Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 00002/2021.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS
Fundamento legal: Art. 57, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 21/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00343/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 18.920.924/0001-71
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO CENTRO DE ESPERANÇA PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 180 (cento e oitenta) dias, cuja vigência fica es-

tendida até o dia 15/11/2022.
Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 00005/2021.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS
Fundamento legal: Art. 57, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 20/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
IAPM – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços 01/2022, que objetiva a contra-
tação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de reforma da área externa da 
Sede do “IAPM” - Instituto de Assistência e Previdência Municipal de Guarabira/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: LICITAÇÃO DESERTA.

Guarabira/PB, 29 de junho de 2022.
JOAQUIM JOSÉ DOS SANTOS

Presidente do IAPM

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 
08:30min (horário de Brasília) do dia 18 de Julho de 2022, através do site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda Escolar 
e aos diversos setores da Administração Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaocplguarabira@gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 27 de Junho  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:00 horas do dia 20 de 
Julho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada para Construção da sede do SAMU no município de Joca Claudino/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 01 de Julho de 2022
AUDINEIDE FREITAS DE SANTANA

Presidenta da Comissã

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICÍPIO 
DE LUCENA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2022. DOTAÇÃO: 02.090 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15 451 1016 1036 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 465 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 
466 4.4.90.51 99 1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 467 4.4.90.51 99 1.700.0000 OBRAS E 
INSTALAÇÕES 468 4.4.90.51 99 1.701.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lucena e: CT 
Nº 00125/2022 - 30.06.22 - D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 115.112,57.

Lucena-PB, 30 de junho de 2022
LEOMAX DA COSTA BANDEIRA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
ORDEM DE SERVIÇO

TOMADA DE PREÇOS 002/2022
Fica autorizado o inicio da execução do serviço oriundo da tomada de preços 002/2022, com o 

objeto: Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas no município de Lucena-PB, a ser 
executado pela empresa: D2R3 Serviços de Construção Civil Eireli, CNPJ nº 32.666.677/0001-50, 
de acordo com o contrato nº 00125/2022. Inicio: Imediato. Prazo de conclusão: 90 (noventa) dias.

Lucena-PB, 30 de junho de 2022
LEOMAX DA COSTA BANDEIRA

PREFEITO
D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 32.666.677/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para Construção de 
Creche Municipal com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, no Distrito de Leal–lândia, Zona 
Rural de Mulungu/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 002/2022. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios/MDE/Convênio Gov. Estadual nº SEE–PRC–2021/17667: 20.500 SECRETARIA 
DE EDUCAÇAO E CULTURA – 12 365 2007 1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 
DE CRECHE PRÓ–INFÂNCIA – 4.4.90.51 99 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES – 4.4.90.51 
99 1.570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 10/12/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Mulungu e: CT Nº 043/2022 - 10.05.22 - DIAS CONSTRUCOES LTDA – 
17.421.938/0001-88 – VALOR CONTRATADO: R$ 856.898,95 (oitocentos e cinquenta e seis mil 
oitocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos).

MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO: PRAZO PARA ENTREGA DE MERCADORIA SOB PENA DE RESCISÃO CONTRATUAL 

E ABERTURA DE PENALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

Contrato n°: 00081/2022
Convoca-se a empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI, CNPJ: 

34.277.779/0001-09, para fornecimento de pneus, com o objetivo de atender as necessidades dos 
veículos pertencentes a esta Prefeitura, conforme contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar desta publicação. Caso deseje, a convocada poderá utilizar o mesmo prazo acima fornecido 
para realizar sua defesa diante da inexecução contratual. Passado o prazo neste ofertado, não 
atendendo a esta convocação, ocorrerá rescisão unilateral do contrato e abertura de procedimento 
de penalidade. Abre-se nesta oportunidade os prazos de entrega ou defesa pela inexecução. O 
processo está à disposição dos interessados.

Nazarezinho-PB, 01 de julho de 2022.
Marilda Sarmento Luis

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’AGUA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022

A Prefeitura municipal de Olho D’água -PB através de seu pregoeiro e equipe de apoio, torna público 
que a licitação Pregão Eletrônico nº 00016/2022, realizada no dia 15/06/2022, 14:00hr, com objeto 
aquisição de combustíveis para abastecimento na Cidade de Joao Pessoa-PB, de forma parcelada, 
para atender a frota de veículos oficias a disposição do município de Olho D’água-PB. A licitante: 
POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA foi inabilitado por não apresentar a Certidão do FGTS e o 
balanço patrimonial. Por tanto fica declarada inabilitada. Ficou declarada FRACASSADA a licitação.

Olho D’agua- PB, 17 de Junho de 2022
MARILENE TIBURTINO LEITE

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Cô-

nego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Julho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de unidade escolar. 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. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 22 de Junho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR. LICITANTES HABILITADOS: CONCRE-

NOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI; FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA 
LTDA.; HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDI-
MENTOS EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; RANULFO TOMAZ DA SILVA. 
LICITANTES INABILITADOS: COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES 
EIRELI; CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI; CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA; 
SERTANEJA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 12/07/2022, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 01 de Julho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 15 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO 
COMPACTADOR DE LIXO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 21 de Junho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

28 de Janeiro, 20 - Centro - Puxinanã - 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 MEDICAMENTOS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33801007. 
E-mail: cml.puxinana@gmail.com / www.tce.pb.gov.br. 

Puxinanã - PB, 01 de Julho de 2022
GISLEY MORAIS SOUTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2022

Homologo a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 006/2022, que tem por objeto 
a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE FILISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ, NO MUNI-
CIPIO DE PUXINANÃ, e com base no relatório da Comissão Permanente de Licitação e Parecer 
da Assessoria Jurídica do Município, ADJUDICO seu objeto a empresa: APN CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.317.484/0001-50, com o valor Global de R$ 206.039,98 (Duzentos e 
seis mil, trinta e nove reais e noventa e oito centavos) para que produza os efeitos legais nos termo 
do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

PUXINANÃ - PB, 01 de JULHO de 2022.
FELIPE GURGEL COUTINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ/ FELIPE GURGEL COUTINHO 
CONTRATADO: APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA CRECHE FILISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ, NO MUNICIPIO DE PUXINANÃ, VALOR 
GLOBAL: R$ 206.039,98 (Duzentos e seis mil, trinta e nove reais e noventa e oito centavos), 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, DATA DA ASSINATURA: 01/07/2022, 02.011 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA 26 782 1005 1025 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMEN-
TAÇÃO 4490.51 - Obras e Instalações. LEGISLAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 006/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 13 de julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO PARA FECHAMENTO DE BOX. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; 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, 01 de julho de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 13 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE FORRO EM PVC COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. 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 001/10; 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, 01 de Julho de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Julho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE 01 (UM) 
CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. 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 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores 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, 01 de Julho de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022
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 IN00005/2022, que objetiva: ATRAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO 
SÃO JOÃO DAS COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERREIRA PRODUCOES, 
LOCACOES E SERVICOS EIRELI – ME - R$ 15.000,00.

Remígio - PB, 28 de Junho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
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 IN00006/2022, que objetiva: ATRAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO 
SÃO JOÃO DAS COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO NO DIA 03 DE JULHO DE 2022; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FABIANO DIAS GUIMA-
RAES 09902794483 - R$ 25.000,00.

Remígio - PB, 01 de Julho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: SPORTS TEXTIL 
COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA - R$ 65.451,15; VIVA DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS LTDA - R$ 10.425,00.

Remígio - PB, 21 de Junho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS 
LTDA - R$ 65.451,15; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 10.425,00.

Remígio - PB, 23 de Junho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00030/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA 
DO MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA 
LIMITADA - R$ 132.800,00.

Remígio - PB, 27 de Junho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00030/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DA FROTA 
DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: KONEKT 
TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - R$ 132.800,00.

Remígio - PB, 30 de Junho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00025/2022
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 DP00025/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE POÇO 
SEMIARTESIANO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, PONTOS DE 
ABASTECIMENTO COLETIVOS NAS COMUNIDADES E ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO DE 
REMÍGIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Leonardo 
Jardelino da Costa - R$ 30.000,00.

Remígio - PB, 27 de Junho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00025/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA 

POTÁVEL RETIRADA DE POÇO SEMIARTESIANO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS, PONTOS DE ABASTECIMENTO COLETIVOS NAS COMUNIDADES E ZONA 
RURAL DO MUNÍCIPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 27/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL RETIRADA DE POÇO SEMIARTESIANO PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, PONTOS DE ABASTECIMENTO COLETIVOS 
NAS COMUNIDADES E ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00025/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 
02.090 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 15001000 
Recursos Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00204/2022 - 27.06.22 - Leonardo 
Jardelino da Costa - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MUNICIPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 
02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 27 812 1006 2042 Apoio ao Desporto no município 27 122 
1005 2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 3390.30 99 Material de 
Consumo 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres 
(Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00202/2022 - 23.06.22 - SPORTS TEXTIL COMERCIO DE 
ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA - R$ 65.451,15; CT Nº 00203/2022 - 23.06.22 - VIVA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 10.425,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2022. OBJETO: ATRAÇÃO PARA AS FESTIVI-

DADES DE ENCERRAMENTO DO SÃO JOÃO DAS COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO 
NO DIA 03 DE JULHO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ATRAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO SÃO JOÃO DAS 
COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO NO DIA 03 DE JULHO DE 2022. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Remígio: 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 
13 392 1005 2041 Promoção de Eventos Sociais e Culturais 3390.39 99 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Remígio e: CT Nº 00206/2022 - 01.07.22 - FABIANO DIAS GUIMARAES 
09902794483 - R$ 25.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2022. OBJETO: ATRAÇÃO PARA AS FESTIVI-

DADES DE ENCERRAMENTO DO SÃO JOÃO DAS COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO 
NO DIA 02 DE JULHO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ATRAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO SÃO JOÃO DAS 
COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Remígio: 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 392 1005 
2041 Promoção de Eventos Sociais e Culturais 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: 
CT Nº 00205/2022 - 28.06.22 - FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI 
- ME - R$ 15.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUSA E PARA O CEO DO MU-
NICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00027/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC 4490.52 99 Equipamentos e 
Material Permanente Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 
– Bloco de Estrutura 16320000 – Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos 
Congêneres vinculados àSaúde. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00193/2022 - 22.06.22 - H.M. LINCK-
-ME - R$ 27.800,00; CT Nº 00194/2022 - 22.06.22 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 
5.580,00; CT Nº 00195/2022 - 22.06.22 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
- EPP - R$ 6.470,00; CT Nº 00196/2022 - 22.06.22 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - 
ME - R$ 15.746,00; CT Nº 00197/2022 - 22.06.22 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS 
DE INFORMÁTICA LTDA - ME - R$ 1.800,00; CT Nº 00198/2022 - 22.06.22 - VIVA DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS LTDA - R$ 11.025,50; CT Nº 00199/2022 - 22.06.22 - M.K.R. COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 2.080,00; CT Nº 00200/2022 - 22.06.22 - ALEXANDRE R BARBOSA 
DA SILVA - R$ 77.571,95; CT Nº 00201/2022 - 22.06.22 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO 
E SERVICO LTDA - R$ 637,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
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 PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHO DE 
SANTO ANTONIO–PB. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 15 de Julho de 2022. 
Início da fase de lances: 13:01 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.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 30 de Junho de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, 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 CONS-
TANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA; ADJUDICO o seu objeto a: ERIC RICARDO DA SILVA 
10082641480 - R$ 17.605,40.

Riacho de Santo Antônio - PB, 21 de Junho de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Sistema 
de Segurança Eletrônico conforme termo de referênciaAQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE UM 
SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB, CONFORME 
DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antô-
nio: 02.060–SEC. DE EDUCAÇÃO 02060.12.361.2005.1028 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
FONTE 500. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00061/2022 - 21.06.22 - ERIC RICARDO 
DA SILVA 10082641480 - R$ 17.605,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa do pertinente, para execução dos serviços de pavimentação 

em paralelepípedos de trecho da Rua Projetada 02 na comunidade Rua Nova, localizada neste 
município, conforme Convênio nº 0058/2021 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Arti-
culação Município. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: B 
& F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA - Valor: R$ 86.779,89. 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 Assis 
Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 01 de Julho de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa do pertinente, para execução dos serviços de pavimentação 

em paralelepípedos de trecho da Rua Projetada 02 na comunidade Rua Nova, localizada neste 
município, conforme Convênio nº 0058/2021 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da 
Articulação Município. CONSIDERANDO  a inercia da empresa THALYSON THELYNO DE SOUSA 
LIMA LTDA, diante da convocação realizada pela Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB, publicada 
no dia 16 de julho de 2022, com prazo estimado de 05 cinco dias consecutivos, que foi direcionada 
a mesma, para fins de comparecer a sede desta Prefeitura a fim de sanar inconsistências referentes 
a planilhas e propostas de preço no tocante ao processo licitatório Tomada de Preço 00001/2022, 
ante o não atendimento nem comparecimento, a mesma foi considerada desclassificada. Em vir-
tude de tal desclassificação, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO convoca a Empresa B & F EDIFICARE 
ENGENHARIA LTDA, que passa a assumir a primeira colocação, devendo a mesma comparecer 
a sede desta Prefeitura no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para assinatura do contrato. Caso 
não aceite, será lançado imediatamente um novo certame. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 01 de Julho de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL 

PREFEITURA DE SANTA INÊS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços – (mecânicos, elétricos, socorro 

mecânico), para atender a todas as Secretarias do Município de Santa Inês - PB. O PREGOEI-
RO OFICIAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas,  R E S O L V E: 
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa para prestação de serviços – (mecânicos, elétricos, socorro mecânico), 
para atender a todas as Secretarias do Município de Santa Inês - PB; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: SUELITON LOPES TERTO - TIM ALTO ELETRICO, 
CNPJ nº 20.606.114/0001-97- VALOR: 219.445,00.

Santa Inês - PB, 22 de junho de 2022. 
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, no uso de suas atribuições legais,  R E S O 
L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que 
objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços – (mecânicos, elétricos, socorro 
mecânico), para atender a todas as Secretarias do Município de Santa Inês - PB; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): SUELITON LOPES TERTO - TIM ALTO ELETRICO, CNPJ nº 20.606.114/0001-
97- VALOR: 219.445,00.

Santa Inês - PB, 30 de junho de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços – (mecânicos, elétricos, socorro 
mecânico), para atender a todas as Secretarias do Município de Santa Inês - PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS: 02.020 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO- 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 02.080 SECRETARIA DE SAÚDE - 10 301 
1002 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE; 
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 361 1001 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Santa Inês e CT Nº 90801/2022 – 01.07.22 - SUELITON LOPES TERTO - TIM ALTO ELETRICO, 
CNPJ nº 20.606.114/0001-97- VALOR: 219.445,00.

Santa Inês - PB, 01 de julho de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N° 00119/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: EDIFICAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ N° 

21.240.497/0001-95.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o REAJUSTE DE PREÇOS ao valor do Con-

trato nº 00119/2019 firmado entre as partes, em 19/07/2019, nos termos previstos em sua Cláusula 
Segunda, Parágrafo Segundo: “2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo 
com o disposto no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93”. 

REAJUSTE: O reajuste foi realizado, conforme demonstrativo de cálculo na Cláusula Segunda, 
item 2.1 do referido termo, no valor de R$ 23.324,10, correspondente ao aditamento de aproxi-
madamente 6,3977% ao valor do contrato, que somando ao valor inicial do contrato que é de R$ 
364.567,95, dá-se num montante de R$ 387.892,05.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONVÊNIO FUNASA N° 01214/2017 - FUNDAÇÃO NACIONAL 
DE SAÚDE - 02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.303.1048.1006 - Melhorias 
Sanitárias Domiciliares - Elementos de Despesa: 4490.51 - 1.500.1002 - Obras e Instalações. 
4490.51 - 1.631.0000 - Obras e Instalações.

FUNDAMENTO: no artigo 40, inciso XI, art. 55, inciso III e artigo 65, § 8º, da Lei n. º 8.666/93, 
bem como na Lei nº 10.192/2001.

DATA DO TERMO ADITIVO: 23 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° 080/2022
A pregoeira e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 080/2022, cujo 

objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO EXTERNA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CIEIS, 
(CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, para 
às 09h00m do dia 18 de Julho de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: www.portal-
decompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 01 de julho 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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que o Pregão Eletrônico 070/2022, cujo objeto 

é o AQUISIÇÃO DE ELETRODOS AUTOADESIVO MULTIFUNÇÃO PARA O COMPONENTE 
SAMU - 192, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, foi considerado DESERTO. Conforme demanda do órgão solicitante será divulgado novo 
processo em breve.

Santa Rita/PB, 01 de Julho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 083/2022, 

cujo objeto é AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO 
BÁSICA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, para às 09h00m do dia 15 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, 01 de Julho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 084/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 084/2022, cujo 

objeto é a  AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO SAMU-192 E AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, POR 
MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, para às 
09h00m do dia 18 de Julho de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 01 de Julho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 085/2022, cujo 

objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO/FORNECIMENTO DE 
GAZES MEDICINAIS (OXÍGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO) PARA IMPLANTAÇÃO NO HOSPI-
TAL INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, para às 09h00m do dia 21 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, 01 de Julho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comis-

são Permanente de Licitação, Chamada Pública, para: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-
-VAGINAL / MICROFLORA E CÉRVICO VAGINAL/MICROFLORA - RASTREAMENTO, NOS 
VALORES NA TABELA DE PROCEDIMENTOS DOS SUS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE 
SANTA RITA, PB. Os interessados deverão apresentar a documentação de habilitação e oferta 
de serviços, exigida em envelopes separados fechados dirigidos à Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa 
Rita - PB, do dia 05 de julho de 2022, ao dia 25 de julho de 2022, das 08:00h às 13:00. Aber-
tura dos envelopes: 26 de julho de 2022, às 09:30, na sede da CPL. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. 
E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce. pb.gov.br; 

Santa Rita - PB, 01 de Julho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE

Santa Rita - PB, 01 de julho de 2022. 
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 066/2022, que obje-

tiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PEDAL E COLETORES 
PERFUROCORTANTE, 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, os quais apontam 
como proponente vencedor:

- FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.327.075/0001-29
Valor R$: 66.400,00
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE

Santa Rita - PB, 01 de julho de 2022. 
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 067/2022, que objeti-

va: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA 
DE INTERNET COM MATERIAL LÓGICO EM COMODATO, PARA ATENDER OS DIVERSOS 
ENDEREÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/
PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente vencedor:

- BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 04.601.397/0001-28
Valor Mensal R$: 1.888,60
Valor Global R$: 22.663,20
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022. 
1.0 - DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - CAVALCANTE 
& CIA LTDA - CNPJ: 10.655.938/0001-01 - Valor R$: 169.200,00. - COROA COMÉRCIO E 
FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 21.391.428/0001-82 - Valor R$: 171.900,00. 
- HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS – EIRELI - CNPJ: 20.873.342/0001-23 - Valor 
R$: 9.980,00. - MAGAZINE SILVA LTDA - CNPJ: 13.639.397/0001-08 - Valor R$: 51.500,00. - 
MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 31.202.451/0001-35 - Valor 
R$: 134.980,00. - MOURA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 35.104.506/0001-25 - Valor R$: 
199.980,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 10 de junho de 2022.
EDILENE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
REVOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 00011/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA 
TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CON-
TINUADA DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO 
JOÃO DO TIGRE; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de 
interesse público.

São João do Tigre - PB, 01 de Julho de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 91601/2022, 91602/2022, 91603/2022, 91604/2022, 91605/2022, 91606/2022, 
91607/2022, 91608/2022, 91609/2022, 91610/2022 E 91611/2022.

OBJETO: Aquisição de instrumental e material de consumo odontológico para as Unidades de 
Saúde do Município de São José do Bonfim/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos: 02.04 SECRETARIA DA SAUDE -  02.041 FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE - 10 301 1006 2111 Manutenção do Programa Saúde da Família - Família - 10 301 2006 
2068 Manutenção de Programas Básicos de Saúde - 10 301 2006 2085 Manutenção do Fundo 
Municipal de Saúde; 10 301 1008 2112 Programa Saúde Bucal da População; 10 301 2006 2123 
Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal); 10 301 
2006 2122 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado). 
ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até 31/12/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: A FAVARIN 

DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 18.702.558/0001-84, Valor R$ 672,00.  APOGEU CENTER 
COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN, CNPJ nº 02.911.193/0001-68, 
Valor R$ 13.945,00. BHDENTAL COMERCIAL EIREL, CNPJ nº 29.312.896/0001-26, Valor R$ 
16.120,00. DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES, CNPJ nº 26.240.632/0001-16, Valor 
R$ 1.940,60. FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 08.160.290/0001-42, Valor R$ 8.765,36. FATO IMPORTADORA 
E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS, CNPJ nº 26.043.097/0001-03, Valor R$ 
1.967,40. ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME, 
CNPJ nº 09.478.023/0001-80, Valor R$ 31.834,50. PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - ME, 
CNPJ nº 32.407.715/0001-50, Valor R$ 3.959,80. PHARMAPLUS LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-
52, Valor R$ 22.201,50. Prhodent-Com.Repr. Prod.Hosp.Dent.Ltda, CNPJ nº 93.327.161/0001-75, 
Valor R$ 7.037,62. PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIREL, CNPJ nº 32.708.161/0001-20, 
Valor R$ 22.952,50

São José do Bonfim/PB, 06 de junho de 2022. 
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 91801/2022.

OBJETO: Aquisição de material de construção para diversas secretarias e Fundo Municipal de 
Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00018/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos: 02.012 SECRETARIA DE ESPORTE LASER E JUVENTUDE - 04 

122 2011 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LASER 
E JUVENTUDE; 02.013 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - 04 122 1032 2126 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO; 02.02 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO - 04 122 2003 2006 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
RECURSO; 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARIA - 04 123 
2005 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS 
DA TESOURARIA; 02.04 SECRETARIA DA SAUDE - 10 301 2006 2016 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE; 02.041 FUNDO MUNICI-
PAL DE SAUDE - 10 301 2006 2085 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 
02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 08 122 2007 2034 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; 14 422 1011 2035 MANUTENÇÃO DO CONSE-
LHO TUTELAR; 08 243 1012 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE; 08 244 
1030 2117 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS; 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL - 08 244 1014 2037 MANUT.SERVIÇO DE CONV. E FORTALEC. 
VÍNCULOS P/CRIANÇAS,ADOLESC. E IDOSOS-PBV/PSB; 08 243 1012 2066 MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC; 08 244 2013 2067 MANUTENÇÃO DE 
OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS; 08 244 2013 2086 CO-FINANCIAMENTO 
DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS; 08 244 2013 2092 MANUTENÇÃO 
DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF; 08 244 
1014 2103 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS; 08 244 2013 
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS; 02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 
12 122 2008 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 
365 1016 2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL; 12 361 
1018 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE; 12 361 1018 2118 MANUTENÇÃO 
DE PROGRAMAS DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO FEDERAL; 12 
365 1016 2119 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL - 
CONVÊNIO FEDERAL; 12 361 1018 2120 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS 
A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO ESTADUAL; 12 365 1016 2121 MANUTENÇÃO 
DE PROGRAMAS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO ESTADUAL; 02.061 
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - 13 122 1023 2106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA; 02.07 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E 
SERVIÇOS PUBLICOS - 15 122 1025 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS; 02.08 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - 04 122 2009 
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
RECURSOS HÍDRICOS; ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do 
Bonfim e: IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES – ME, CNPJ nº 03.442.101/0001-00, VALOR R$ 
452.500,00.

São José do Bonfim/PB, 06 de junho de 2022. 
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito
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PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 30701/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 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.

PARTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas-PB, CNPJ Nº 08.882.730/0001-75 e 
APSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ Nº 40.306.939/0001-01.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - 27 812 3002 2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE ESPORTE E LAZER; 12 368 3012 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO; 02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - 15 
122 3002 2070 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS; 
Elemento de Despesa: Elemento de Despesa: 3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FÍSICA; 3.3.90.39 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 12.000,00 (doze mil reais)

São José de Espinharas/PB, 30 de junho de 2022.
Antônio Gomes da Costa Netto 

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 30702/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 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.

PARTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas-PB, CNPJ Nº 08.882.730/0001-75 e 
EDBERG NOBREGA DE MEDEIROS MARTINS, CPF: 054.020.554-08.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - 27 812 3002 2054 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER; 12 368 3012 2031 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAES-
TRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - 15 122 3002 2070 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, 
INFRAESTRURA E SERV. URBANOS; Elemento de Despesa: Elemento de Despesa: 3.3.90.36 00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA; 3.3.90.39 00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

São José de Espinharas/PB, 30 de junho de 2022.
Antônio Gomes da Costa Netto 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2022 
OBJETO: Contratação de prestação de serviço de limpeza urbana, pequenas construções, 

manutenção e reparo em geral em prédios, vias e praças públicas, conforme termo de referência 
e edital, no uso das atribuições e observadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, Modalidade Tomada de Preço 
nº 00003/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: AMETISTA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 29.828.673/0001-16 – VALOR TOTAL: 547.967,90 
(quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).  

São José de Espinharas - PB, 28 de junho de 2022.
Antônio Gomes da Costa Netto

Prefeito

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
de suas atribuições legais, R E S O L V E:  HOMOLOGAR o objeto da licitação, modalidade Tomada 
de Preços nº 00003/2022, para: Contratação de prestação de serviço de limpeza urbana, pequenas 
construções, manutenção e reparo em geral em prédios, vias e praças públicas, conforme termo de 
referência e edital, com base nos elementos constantes do processo correspondente a: AMETISTA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 29.828.673/0001-16 – VALOR TOTAL: 547.967,90 
(quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).  

São José de Espinharas - PB, 28 de junho de 2022.
Antônio Gomes da Costa Netto

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 Mu-
nicipal de Saúde, SAMU e Hospital Municipal de São José De Piranhas-PB. Abertura das propostas: 
marcada para o dia 12 de Julho de 2022 às 09h00, foi remarcada para a data de 14 de Julho de 2022 
às 09h00, em virtude da não publicação no Diário Oficial da União, 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, 01 de Julho de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO REVOGADA E NOVA SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00062/2022
O Pregoeiro da CPL da Prefeitura Municipal de Sousa, no uso de suas atribuições, vem através 

deste aviso informar a todos os interessados que o Pregão Eletrônico Nº 0062/2022 para: Aquisição 
de brinquedos pedagógicos para compor as brinquedotecas das escolas da Rede Municipal de 
Educação de Sousa - PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência no Anexo 
I deste Edital, os quais é parte integrante do mesmo, marcada para o dia 27/06/2022, ás 09:00, 
restou REVOGADA pois identificamos um equívoco no cálculo de estimativa de preços após a fase 
de lances.  Os autos processuais encontram-se disponíveis a quem interessar, assim como no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Outrossim informasse, após correção, que a sessão será 
REMARCADA para a data 12/07/2022, ás 09:00 horas.

Sousa-Pb, 28 de junho de 2022.
Fellipe Ruan Lima Mendes

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE SUSPENSÃO

E MARCAÇÃO DE NOVA SESSÃO
TOMADA DE PREÇOS N 1/2022 - objetiva:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE 

PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFÂN-
CIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 
0206/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA E A SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Torna-se público que,
a sessão realizada hoje dia 01/07/2022, será suspensa para análises das documentações 

da fase pertinente e uma nova sessão será marcada para o dia 14/07/2022 as 9h00m para dar 
continuidade as trabalhos.

Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 01 - 07 - 2022.
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

PRESIDENTE(A)

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2022 – CEL (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 22-

01247-3) - PROCESSO Nº SHM-OFN-2022/00484. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA 
SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM SABÃO, LOCALIZADA 
NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. DATA DE ABERTURA: 03 de agosto de 2022. 
HORA: 14h00 (Catorze horas - horário local). LOCAL: Av. Min. José Américo de Almeida - s/n - 
DER/SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - Torre - João Pessoa/PB - CEP: 58.040-300. FONE: (83) 
3133-1258 e (83) 99388-0075. O Edital deverá ser solicitado, como também outras informações, 
exclusivamente, pelo e-mail: celpac_2012@hotmail.com, informando os dados cadastrais da 
Empresa solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail). OUTRAS 
OBSERVAÇÕES: As reuniões da referida licitação serão, preferencialmente, acompanhadas on 
line através do canal do Youtube SEIRHMA PB.

João Pessoa, 01 de julho de 2022.

Aviso de Audiência Pública Nº 003/2022
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público 
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de agosto de 2022.

A audiência será realizada de forma virtual no dia 19 de julho de 2022, às 10h, e qualquer 
interessado poderá participar através do link de acesso que será disponibilizado no site da PBGÁS 
(www.pbgas.com.br).

A DIRETORIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022

O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade de Pregão Eletrônico nº 
027/2022, através do Sistema de Registro de Preços, tipo Menor Preço Global para os Lotes Ofer-
tados, tendo como objeto Contratações, eventuais e futuras, através do SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS de empresa especializada no fornecimento e instalação de vidros, espelhos, adesivos 
e películas, incluindo peças de suporte em inox, para serem afixados em todas as Promotorias de 
Justiça e prédios do Ministério Público da Paraíba. conforme especificações e quantitativos descritos 
no Termo de Referência do Edital.  O Pregão será realizado no dia 18/07/2022, às 08:00 horas, em 
sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através do 
site da plataforma eletrônica do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br. Os interessados terão, 
ainda, acesso ao Edital pela internet no site www.mppb.mp.br  ou na sede do Ministério Público da 
Paraíba, localizado na Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, nesta Capital, de segunda à quinta-
-feira, no horário das 07:00 às 11:00 h e das 13:00 às 17:00 horas e, na sexta-feira das 07:00 às 
13:00 horas. Outras informações pelo fone: (83) 2107 6073/2107 6064.

João Pessoa, 01/julho/2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

CONCORRÊNCIA Nº 08/2022
Registro CGE Nº 22-00679-7

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 08/2022 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia PB -093, Trecho: Entr. PB-105(Solânea) /Entr. PB- 085 com aproximadamente 6,76 
km ), o resultado do julgamento dos recursos impetrados na fase de habilitação, pelas Empresas: : 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA através do processo DER-PRC-2022/02924 e TAPAJOS 
- TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP através do processo DER-PRC-2022/02925, 
foram denegados pela Comissão Permanente de Licitação e as decisões mantidas pelo Sr. Diretor 
Superintendente.

Em virtude disto, a Comissão ratifica sua decisão, considerando as Empresas habilitadas: 
COSAMPA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA, SIGA CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA, TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP e VIA - 
TÉCNICA ENGENHARIA E SERVIÇOS 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” letra “c” 
(não apresentou Atestado(s) de capacidade técnico-operacional para  CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ) na quantidade mínima de 100 t) e sub item 10.4.1 “c” ( não com-
provou possuir em seu quadro permanente Engenheiro Civil ou outros Profissionais devidamente 
reconhecidos pela Entidade competente detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, 
para CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) devidamente acompanhado(s) 
das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT) e marca a data de  04/07/2022  às 
11:00 horas, para abertura das Propostas de Preços das empresas habilitadas

João Pessoa, 01 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ERRATA  DO EDITAL DA COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO 
ASSENTAMENTO NOVA VIDA LTDA – COOPERVIDANo Edital de Convocação da Assembleia Geral 
Extra Ordinaria Eleitoral publicado pelo jornal A UNIÃO no dia 28 de junho de 2022, da Cooperativa 
Agricola Mista dos Produtores Rurais do Assentamento Nova Vida – COOPERVIDA, com CNPJ 
01.000.428/0001-05. Esclare que Onde ler: em primeira convocação as 8:00 horas com metade mais 
um dos associados presentes, as 9:00 horas em segunda convocação com 2/3 (dois terços) dos 
associados presentes e em terceira e ultima convocação com no minimo 10 associados presente: 
ler-se: as 8:00 horas em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos associados presentes, as 
9:00 horas em segunda convocação  com metade mais um dos associados presentes e em terceira 
e ultima convocação com no minimo 10 associados presente. Conforme o artigo 24 as letras a, b, e 
c do Estatuto Social em vigor. Assentamento Nova Vida, Pitimbu-PB 01 de julho de 2022. SUELES 
TARGINO DA SILVA FIDELES Presiente.

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos do comercio varejista de medicamentos 

em atividade na cidade de João Pessoa a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
em caráter permanente, a ser realizada no dia 06/07/2022 às 19:30 horas, através da plataforma 
digital de vídeo conferência Google Meet. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 
1- Discussão e analise de contra proposta apresentada pelo sindicato patronal, Sindicato do Co-
mércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de João Pessoa 2- Autorização da categoria para que 
o Sindicato promova negociação com os representantes dos empregadores ou instaurar Dissídio 
Coletivo em caso de frustração das negociações; 3- Outros informes. João Pessoa, 01 de julho de 
2022. Hariad Ribeiro Morais da Silva. Presidente do SIFEP.

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos do ramo do Comercio Atacadista de 

drogas e medicamentos em atividade no Estado da Paraíba a se reunirem em ASSEMBLEIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA, em caráter permanente, a ser realizada no dia 07/07/2022 às 19h30min, 
através da plataforma digital de vídeo conferência Google Meet. Para discutir e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia 1- Discussão e analise de contra proposta apresentada pelo sindicato 
patronal, Sindicato do Com. Atac. de Drogas e Med. do Est. da PB; 2- Autorização da categoria 
para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos empregadores ou instaurar 
Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3- Outros informes. João Pessoa, 01 de 
julho de 2022. Hariad Ribeiro Morais da Silva. Presidente do SIFEP. 

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Mamanguape –Sinsermam.
CNPJ: 05.088.027/0001-00 

Rua Prof. Severina Ramos de Sousa, 56 – Centro - Mamanguape PB
EDITAL DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL

A Diretoria Executiva do Sindicato dos Servidores Públicos de Mamanguape PB –Sinsermam 
por sua maioria nomeia os membros que integrarão a comissão eleitoral para presidir as eleições, 
como foi discutido e debatido na Assembleia Geral realizada em 28 de Junho de 2022. A diretoria 
juntamente com o presidente nomeou a seguinte comissão: Carlos Alberto Silva Mousinho inscrito no 
CPF 030.823.484-75 como Presidente, Romildo Nunes de Carvalho inscrito no CPF 486.506.094-49 
e Cristiane Lira dos Santosinscrita no CPF 068.806.594-54 como membros.

MAMANGUAPE-PB, 01 de julho de 2022.
DIRETORIA EXECUTIVA DO SINSERMAM

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLO = LO Nº 2898/2017 = Nº 2017-006890 = OPERAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO = ORÇ:6000.000,00 = ÁREA: 3Ha = NE: 8 = L/AT: MUNICÍPIO DE 
SAPÉ-PB. Processo: 2022-002268/TEC/LO-3951.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licen-
ça de Instalação Nº 1481/2022, em João Pessoa, 22 de Junho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: AREIA - UF: PB. Processo: 2022-000816/TEC/LI-8351. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1480/2022, em João Pessoa, 22 de Junho de 2022 
- Prazo 180 dias, IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: 
JACARAÚ - UF: PB. Processo: 2022-001702/TEC/LI-8444. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF 
Nº 09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1478/2022, em João 
Pessoa, 22 de Junho de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI-
TÁRIO = MUNICIPIO: JUAZEIRINHO - UF: PB. Processo: 2022-001510/TEC/LI-8422. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1477/2022, em João Pessoa, 21 de Junho 
de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CRU-
ZEIRO = MUNICIPIO: CAMPINA GRANDE - UF: PB. Processo: 2022-001511/TEC/LI-8423. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1479/2022, em João Pessoa, 22 de Junho 
de 2022 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JARDIM 
TAVARES = MUNICIPIO: CAMPINA GRANDE - UF: PB. Processo: 2022-001512/TEC/LI-8424. 
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