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Durante sessão, ontem à noite, deputados e senadores mantiveram projetos que criam as leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo. Página 4

Congresso derruba vetos a leis de incentivo à cultura

Saúde anuncia 
um “Dia D” 
por mês até 
setembro

Produção de 
cana-de-açúcar 
cai 5% na safra 
2021/2022

Campanha será realiza-
da sempre no último sába-
do, para ampliar as cober-
turas das vacinas de rotina. 
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As sete indústrias do 
estado produziram 5,6 mi-
lhões de toneladas, a me-
nor dos últimos três anos. 

Página 18

PM reforça a 
segurança no 
Parque do Povo 
até domingo

Estado tem 
16 açudes 
sangrando e 21 
em observação

Serão disponibilizados 
cerca de 500 policiais por 
noite, a partir de amanhã, no 
Maior São João do Mundo. 
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O acúmulo de água, 
especialmente no Brejo e 
no Agreste, é devido às 
recentes chuvas na região. 

Página 25

Mais de 60 mil 
voluntários 
irão atuar nas 
Eleições 2022

Justiça eleitoral já co-
meçou a nomear o pessoal 
que irá trabalhar como 
mesário no pleito.
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5G começa a funcionar em 
João Pessoa ainda em julho

tecnologia

Nova etapa da internet móvel estreia em território brasileiro nesta quarta-feira, em Brasília. Página 3

Levantamento divulgado 
pelo Sebrae mostra que 

estado tem um dos maiores 
índices do país e que cerca 

de 92% dos donos de 
negócios trabalham por 

conta própria. 
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Microempreendedores respondem 
por 83% dos pequenos negócios na PB

n “A Mulher da Casa 
Abandonada: toda a história 
cabulosa furou a bolha 
dos ouvintes usuais de podcast 
e virou uma obsessão para 
milhares de pessoas”.

Gi Ismael
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De férias em JP, atacante da Seleção Brasileira e do 
Atlético de Madrid aproveita para treinar no CT do Belo.
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Matheus Cunha visita 
sede do Botafogo-PB

n “Revisitando as festas juninas 
(...), nos encontramos com as 
marcas deixadas por Dona Lenira 
para a formação das quadrilhas 
como elemento fundamental do 
São João de Campina Grande.”.

Iêda Lima
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

623.393

32.610.830

549.181.398

10.269

672.494

6.339.113
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.072.550

443.066.009 

12.120.524.547

Galeria Archidy 
Picado expõe 

obras do artista 
Luiz Barroso

Com peças trabalhadas 
em nanquim sobre papel 
japonês, mostra ‘Rasgos 

Caligráficos’ abre amanhã. 
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Ao que parece, muitas pessoas que moram em João Pessoa andam “pu-
xando da memória” tentando lembrar qual foi a última vez que choveu tanto 
e com tanta intensidade na capital paraibana. A água que vem do céu real-
mente não tem dado trégua, e as consequências da chuvarada estão aí para 
todo mundo ver. Felizmente, na Paraíba, os casos não são tão graves como, 
por exemplo, em Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte.

O fato é que o clima mudou no mundo inteiro, e na Paraíba, claro, não 
seria diferente do restante do planeta. As mudanças climáticas, conforme 
os cientistas que estudam o fenômeno, já se fazem sentir com intensidade e 
regularidade maiores, e o que se pode fazer, enquanto a ação humana não 
muda radicalmente em escala global, é tentar encontrar maneiras de con-
viver com temporais e estiagens cada vez mais impetuosos.

No Brasil, não se tem ao certo ou pelo menos não foi divulgado o número 
de pessoas prejudicadas pelos extremos climáticos. Sabe-se que há centenas 
de municípios em situação de emergência, que muitas habitações vieram 
abaixo ou ficaram parcialmente danificadas, que há muitos desabrigados e 
que muita gente perdeu a vida ou sofreu ferimentos graves. Uma contabi-
lidade social mais próxima da realidade deve ser feita com urgência.

O Poder Público e a sociedade civil organizada não podem ficar à espera 
de milagres. Os reveses da natureza apontam para a necessidade de elabo-
ração de um plano nacional de proteção contra as intempéries, de maneira 
a assegurar o mínimo de assistência à população, sobremodo aos segmen-
tos menos favorecidos economicamente. Não se pode estar sempre reme-
diando. Melhor prevenir, como ensina o velho ditado popular.

O problema é que a sociedade contemporânea está por demais dividida 
e envolvida em seu “processo existencial”. Tudo é muito veloz, “quem tem 
pede muito quem não tem, pede mais”, como versifica o poeta-cantador. São 
muitos os interesses em jogo, e a fórmula para unificar forças e ideias em 
prol de um objetivo comum está cada vez mais difícil. A questão número 
um continua sendo: “Como parar a máquina do mundo”?

Governos estaduais e prefeituras têm feito sua parte e investido recur-
sos consideráveis para diminuir as desigualdades sociais por meio de uma 
melhor prestação de serviços públicos. Ocorre que o aquecimento global 
é um episódio extraordinário da história contemporânea, e a solução para 
este infortúnio não ocorrerá de forma unilateral. É preciso uma unidade 
planetária jamais vista, para que a situação comece, de fato, a se reverter. 

Crônica

Pensar o clima
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Uma partida de futebol
  Há 40 anos, o Brasil acordava de ressaca. 

Eu, ainda na versão menino de 12 anos, assim 
como os demais 120 milhões de brasileiros à 
época, despertava naquela terça-feira, 6 de ju-
lho de 1982, certo de que o dia anterior estava 
apenas começando. Aquele 3 a 2 inexistia, era 
impossível, inaceitável. Os deuses da bola te-
riam descoberto algum equívoco e corrigiriam 
aquele desfecho.  

Lógico, aquela cabeçada firme de Oscar no 
canto esquerdo do italiano Dino Zoff entrou 
no gol. A imagem estampada na história era 
a alegria explosiva do meia Falcão no gol con-
sagrador de empate em 2 a 2 e não o choro de 
um menino nas arquibancadas do estádio. De 
alguma forma, os zagueiros brasileiros corta-
riam algum dos três chutes do atacante Pao-
lo Rossi que balançaram as redes brasileiras. 
O juiz israelense Abraham Klein teria visto e 
marcado o pênalti escandaloso quando, nada 
gentil e provavelmente encantado pelo talento 
de Zico, Gentile arrancou um pedaço da cami-
sa 10 do craque canarinho. 

Quando o juiz apitou pela última vez no Es-
tádio Sarriá, em Barcelona, na Espanha, lembro 
que fiquei esperando algo. Era ilógico e inverí-
dico que era um ponto final, aliás, um apito fi-
nal. Não havia dúvida. Uma nova partida seria 
iniciada, surgiria um convite para que aqueles 
mágicos com a bola nos pés continuassem a jo-
gar até levantar a taça. 

Aquele time vestido de amarelo era inven-
cível e jamais seria derrotado pelos homens de 
azul, ou de qualquer outra tonalidade. Ele ha-
via batido o temido uniforme vermelho sovié-
tico, o azul escuro escocês, o branco oceânico. 
Os hermanos vizinhos argentinos foram atrope-
lados. Contra a Itália bastava o empate.  

Em 1982, o script era perfeito. Os últimos me-
ses só reforçaram a convicção de que o caminho 
seria a taça e mais uma estrela verde bordada 
no peito. Mesmo sem o apelo do “coloca ponta, 
Telê!” ter sido atendido, o roteiro levaria até em 
11 de julho, em Madri, palco da final. Não seria 
necessário aguardar mais 12 anos para gritar 
campeão, aliás, tetracampeão. A escalação dos 
heróis estava decorada: Valdir Perez, Leandro, 
Oscar, Luisinho e Júnior; Cerezo, Falcão, o ca-
pitão doutor Sócrates, Zico, Serginho e Éder. O 
comandante o inesquecível Telê Santana.

De quatro em quatro anos, pelo meio do 

ano (em 2022 será diferente), o país se trans-
forma, veste verde e amarelo. Bom, cada vez 
menos isso acontece por motivos bastante co-
nhecidos. Em 1982, o ar respirado no país era 
de alegria e certeza que teríamos replay de 1958, 
1962, 1970. O pesadelo de 1950 estava muito 
distante. O Brasil vivia os tempos da cami-
nhada de volta à democracia. Era hora de co-
meçar a  voltar a sorrir. 

E eis que há 5 de julho de 1982. O juiz api-
ta o fim do jogo. No Centro de João Pessoa, no 
café apinhado de pessoas no Ponto de Cem Réis, 
eu e meu pai terminamos de assistir a partida 
após a primeira televisão a cores de casa que-
brar, como um presságio, instantes antes do iní-
cio do fatídico Brasil x Itália. Do local, os torce-
dores começaram a se dispersar cabisbaixos.

O tempo, de sabedoria suprema, sara tudo. 
Os anos e os quadriênios copeiros se passa-
ram, levantamos o troféu mais duas vezes, 
Baggio e Romário vieram e passaram, os ale-
mães nos ensinaram com um 7 a 1 a viver uma 
nova ressaca. Porém, da jornada na Espanha 
ficou o orgulho danado da arte de jogar fute-
bol. A Revista Placar está certa: “As derrotas 
são mais educativas”. 

Eu e meu pai saímos caminhando tranqui-
lamente até uma parada de ônibus. Olhei para 
ele e perguntei inocentemente: “E agora?” Ele 
explicou simplesmente que para o Brasil aque-
la Copa do Mundo havia terminado, que foi só 
um jogo de futebol. E completou serenamente: 
“Em quatro anos tem mais!”. E no dia 6 de ju-
lho, uma terça-feira, o dia da ressaca, fui assis-
tir aula. O mundo brasileiro voltava ao normal.  

Quarenta anos atrás – vez que o jornal 
O Norte ainda funcionava imbatível na ve-
neranda rua dos padres, a Duque de Caxias 
– entra o editorialista e cronista Nathanael 
Alves no frege da redação, dessa vez com ar 
alvissareiro. Põe a mão no meu ombro e, fa-
lando a dois, felicita-me por “passar a ser au-
tor estudado em sala de aula.” E ressalta em 
sua ironia benigna: “... no lugar de Raquel, de 
Rubem Braga, de Henrique Pongetti e outros 
monstros sagrados”. 

Agora, neste ano de 2022, vem Elisa 
Damante Ângelo e Silva e, elegendo a crô-
nica para dissertação do mestrado em Letras 
ante nossa Universidade, se dispõe a utilizar 
nesse trabalho a prata de casa, em lugar dos 
consagrados, historicamente, pelas matrizes 
nacionais da nossa cultura ou pelo mercado 
de recíproca influência. 

E lá vem seu Gonzaga de “Notas do meu 
lugar” igualmente imantado no “ar sutil” 
que começou mexendo na alma do almiran-
te e conselheiro de Nassau, Elias Herckman, 
terceiro governador holandês da Paraíba. 
Faz de minha crônica objeto de  estudo pela 
subordinação quase radical à paisagem na-
tural e à fisionomia humana e cultural da 
cidade que me acolheu, - cidade capital sem 
deixar de ser do interior.  

Revivi na surpresa a mim feita pela jo-
vem mestra de agora, decorridos quarenta 
anos, a emoção provocada há décadas, quan-
do outra jovem mestra na mesma idade de 
Elisa,  Ângela Bezerra de Castro, num arbí-
trio novo, submetia a nossa escrita, a minha e 
a de Nathanael, à leitura na sala de aula. Isto 
num tempo em que a própria crônica, com 
raras exceções da visão pedagógica, era ma-
terial de segunda. E numa fase em que a crô-
nica local, em seu estilo próprio, não ia além 
de dois ou três autores, Juarez Batista o mais 
bem situado. 

Virginius andava pelo Recife e escrevia 
ensaios, como os que dedicou a Graciliano 
Ramos. Veio ser cronista em João Pessoa, o 
que me leva a pensar na influência da terra 

no espírito de quem chega e bem demora. 
Do seu antigo Ponto de Cem Réis, dos seus 
senadinhos públicos e particulares que mu-
daram de lugar, de meios mais imediatos ou 
prontos de informação e comunicação, mas 
sem mudar de temática ou de abordagem. 

  A vocação vem mais dos pés na terra 
do cronista. Antes de Virginius, de Juarez, 
quem mais? Só vemos o de “Tambiá da mi-
nha infância” com gosto mais da terra do 
que da aculturação historiográfica de Corio-
lano. Celso Mariz, Álvaro de Carvalho, José 
Leal, Osias, Horácio, Rocha Barreto, quem 
não é articulista ou ensaísta é memorialista. 
Cronista de livro só Coriolano e Juarez Ba-
tista, este como o grande cultor, promotor e 
atiçador do gênero em A União que passa a 
dirigir no governo de José Américo. O jor-
nal, trazendo Rubem Braga e outros mes-
tres modelares contagia a prata de casa. E lá 
vêm Sá Leitão, Wilson Madruga, Elcir Dias, 
Germana Vidal, que resultam nessa rica 
prodigalidade  de cronistas de A União de 
Dona Naná.        

Elisa Damante me escolhe como um cul-
tor da cidade. Todos somos. 

A cidade da crônica 

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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“Ajo dentro dA 
lei”, diz Ministro

dAniellA: titulAr 
dA CPi do MeC 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

lulA visitArá A PArAíbA AindA este  
Mês, inforMA luCiAno CArtAxo  

A PAlAvrA eMPenhAdA  

“CoMo iriA roMPer AgorA?” 

“nossAs ideiAs inCoModAM” 

“Eu tenho palavra. Desafio alguém a dizer que 
Felipe Leitão não cumpre a palavra. Desde o 
ano passado, fechei acordo com Mersinho Lu-
cena e a candidatura do vereador Mikika Leitão 
surgiu em cima da hora”. Do deputado Felipe 
Leitão (PSD), explicando novamente o porquê 
de não apoiar a pré-candidatura do pai a de-
putado federal. Mas garantiu que, no ambiente 
familiar, reina a paz.    

“Sem citar nomes, Felipe Leitão afirmou que 
alguém “que disputou contra o próprio pai está 
tentando plantar essa discórdia, mas não vai 
conseguir. Tenho o meu CPF e meu pai tem outro. 
Sou da base do governo desde o início, como eu 
iria romper agora?”, questionou. “Politicamente, 
estamos em lados opostos”, resumiu. Mikika Lei-
tão apoia a pré-candidatura de Veneziano Vital 
do Rêgo ao governo.     

Pré-candidato a governador pelo PSDB, Pedro 
Cunha Lima refutou informação de bastidores 
que davam conta de que ele iria retirar sua pos-
tulação. “Nossas ideias incomodam. A gente fica 
observando todas essas narrativas que são cons-
truídas, mas agora é que estamos estimulados 
para cumprir esse papel”, disse, em entrevista a 
uma rádio. Os rumores sobre a sua desistência, 
no entanto, continuam.  

A senadora Daniella 
Ribeiro (PSD) será 
integrante titular da 
CPI que investigará 
supostas ilicitudes co-
metidas na gestão do 
ex-ministro Milton Ri-
beiro, no Ministério da 
Educação. O requeri-
mento para instalação 
do colegiado foi pro-
tocolado na semana 
passada pelo líder da 
oposição no Senado, 
Randolfe Rodrigues 
(Rede), com 31 assina-
turas, quatro a mais do 
que o necessário. Da-
niella não subscreveu 
o pedido.  

Em audiência pública 
na Câmara dos De-
putados, o ministro da 
Saúde, Marcelo Quei-
roga, negou que seu fi-
lho, Queiroguinha, pré-
candidato a deputado 
federal pelo PL, esteja 
praticando tráfico de 
influência na pasta – 
conforme O Globo, ele 
estaria intermediando 
pedidos de recursos 
para prefeituras parai-
banas. “Ajo dentro da 
lei. Tenho a consciência 
tranquila. Não há ne-
nhum centavo de recur-
so público liberado sem 
avaliação técnica”.   

Lula desembarcará na Paraíba ainda este mês, 
mas ainda não está definida a data em que a 
visita ocorrerá, informa Luciano Cartaxo (PT). Ele 
disse que o ex-presidente vem para estabelecer 
diálogo com todos os grupos políticos que já lhe 
declararam apoio. Dessa visita deverá sair uma 
definição quanto à presença de Lula em palan-
ques na Paraíba. Dois pré-candidatos apoiam 
o petista: João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital 
do Rêgo (MDB).    

CArtAxo sobre indiCAção do viCe  
PArA ChAPA do Mdb: “não Me  
sinto trAído, MAs fAltou diálogo”  

A lista de nomes apresenta-
dos pelo PT da Paraíba para 
compor a chapa majoritária 
de Veneziano Vital do Rêgo 

(MDB) não contempla ne-
nhum nome da famí-

lia Cartaxo, o que 
para muitos foi uma 
surpresa – espera-
va-se que Lucélio 
Cartaxo ou Maí-
sa Cartaxo, es-
posa de Lucia-
no, estivessem na 

relação que será 
apresentada ao eme-

debista. Ontem, procurado pela mídia, Luciano 
Cartaxo reportou-se ao assunto, transparecen-
do que ficou incomodado por não ter participa-
do desse processo de indicação. Porém, afirmou 
que não fará “um cavalo de batalha” sobre isso. 
Em entrevista, disse: “Não me sinto traído [por 
não ter sido consultado], porém faltou diálogo, 
faltou a oportunidade de colocar as nossas su-
gestões, para que a gente pudesse abrir um diá-
logo aberto dentro do partido, para ver o perfil, 
o potencial dos nomes colocados. Mas essa reu-
nião não aconteceu, não foi dada a oportunida-
de para fazer esse debate”, disse.

Data exata ainda não está definida; tecnologia chega hoje ao Brasil

João Pessoa terá sinal 
5G até o final deste mês

alta velocidade

Ítalo Arruda 

Especial para A União

João Pessoa está entre as 
capitais do Brasil que rece-
berão o sinal de internet 5G 
este mês. No entanto, ainda 
não há uma data confirmada 
para a chegada da nova tec-
nologia na capital paraibana, 
segundo informou o coorde-
nador de Tecnologia da Pre-
feitura, Bruno Crispim. Hoje, 
o sinal será lançado na capital 
federal, Brasília, e deverá ser 
estendido a todas as capitais 
brasileiras até o dia 29 de se-
tembro, conforme o prazo es-
tabelecido pela Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel).

De acordo com Bruno 
Crispim, foi realizado um 
extenso estudo técnico para 
analisar a viabilidade da im-
plantação da tecnologia 5G, 
além de um edital e um levan-
tamento de dados que fun-
cionará como um “guia”, com 
orientações técnicas para as 
operadoras que pretendem 
explorar e fornecer o sinal 
nos bairros da capital. Ape-
sar disso, ainda não há um 
mapeamento com as áreas 
que serão contempladas com 

a cobertura do novo recurso, 
já que, segundo ele, “esta eta-
pa da implantação do sinal na 
capital paraibana dependerá 
das condições das operadoras 
provedoras de internet”.

Para o doutor em Enge-
nharia Elétrica pela Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG),  professor 
do Centro de Informática da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) e coordenador 
do Laboratório de Sistemas 
Embarcados e Robótica (La-
ser) da mesma instituição, 
Alisson Brito, o recurso vai 
possibilitar avanços signifi-
cativos para a população, in-
dústria e demais setores e dar 
uma nova dimensão ao uso 
da internet móvel entre os 
pessoenses. Segundo o espe-
cialista em Internet das Coi-
sas, a tecnologia de quinta ge-
ração (5G) possui uma taxa 
de transmissão de até 100 ve-
zes mais rápida do que aque-
la que a telefonia móvel atual 
permite, o que garante, além 
da velocidade,  mais conexão, 
estabilidade e autonomia.

“Quando isso for implan-
tado, será muito mais prático 
para as pessoas ou empresas 
aderirem ao sinal. Em vez de 

um plano de internet de fibra 
óptica, que exige fios e uma 
determinada infraestrutu-
ra, essa aquisição se dará por 
um celular”, explica o profes-
sor, ao destacar, entre as van-
tagens, a mobilidade que a 
tecnologia 5G oferece. “Uma 
pessoa que tem um comér-
cio itinerante, como um food 
truck ou similar, por exem-
plo, e utiliza a internet para 
oferecer os serviços e aten-
der os clientes, poderá levar 
uma conexão de alta qualida-
de para onde se mover, jun-
to com o seu negócio. É um 
grande benefício”, acrescenta.

Expansão do sinal
Alisson ressalta, ainda, 

que, inicialmente, as prove-
doras de internet deverão in-
vestir em equipamentos para 
expandir o sinal, como no-
vas antenas e geradores de 
transmissão. Além disso, ele 
lembra que somente os apa-
relhos celulares mais moder-
nos serão capazes de receber 
e transmitir este sinal. 

“As pessoas terão que 
trocar os aparelhos e adqui-
rir smartphones de geração 
mais avançada, e isso, obvia-
mente, requer um período de 

implantação e adequação”, 
avalia o especialista, refor-
çando que, a priori, este pro-
cesso vai gerar um custo alto, 
mas que a tendência é uni-
formizar o acesso, conforme 
aconteceu com as outras ge-
rações (2G, 3G e 4G). “Será 
um processo de migração e 
de evolução. As pessoas, aos 
poucos, vão aderir à nova co-
bertura, conforme as opera-
doras tornem os planos e ser-
viços acessíveis”.

Além disso, a chegada do 
5G na capital paraibana pode 
ampliar ainda mais o proces-
so de inclusão digital, já que 
se trata de uma tecnologia 
com alta capacidade de trans-
missão e, consequentemente, 
de compartilhamento da co-
nexão. “Uma ONG, por exem-
plo, pode instalar um prove-
dor, pagar por esse serviço, 
e abrir o sinal para os usuá-
rios, moradores e pessoas que 
estão próximas à rede, sem 
perder a qualidade da inter-
net. Porque, como a capaci-
dade de transmissão é muito 
alta, é possível compartilhar 
com vários usuários conecta-
dos simultaneamente sem di-
minuir a qualidade”, observa 
Alisson Brito.

A Editora A União é a 
mais nova recém-chegada ao 
Instagram, estreando o perfil 
@editoraauniao na rede social 
com o objetivo de se manter 
ainda mais conectada com os 
autores e leitores paraibanos 
– e também de todo o Brasil 
e mundo. A conta serve para 
aproximar e também fortale-
cer a imagem da editora, que 
ao longo dos últimos anos 
tem se reestruturado e cresci-
do, inclusive com o lançamen-
to em breve da livraria virtual 
e também a livraria física, que 
será no Espaço Cultural José 
Lins do Rêgo, em um futuro 
próximo. A editora faz parte 
da Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), represen-
tante da Imprensa Oficial do 
Estado da Paraíba.

De acordo com a diretora 
presidente da EPC, a jornalis-
ta Naná Garcez, a editora tem 
um trabalho tradicional e es-
pecial de resgate da memó-
ria, visto que é uma editora 
“de grandes autores nordesti-
nos e paraibanos”, como José 
Américo de Almeida. “Nesse 
momento de modernidade e 
do seu fortalecimento, fomos 
para os meios digitais. Já den-
tro das redes sociais da EPC, 
da Rádio Tabajara e do pró-
prio jornal nós já vínhamos 
apresentando a editora. Ago-
ra, ela ganhou espaço próprio 
nesse meio digital”, disse.

O diretor de Mídia Im-
pressa da EPC, William Cos-
ta, reiterou que o Instagram 
vem como mais um espaço 
e ferramenta de divulgação 
do trabalho produzido pela 
Editora A União. “Os livros, 
as revistas, os suplementos, 
tudo que está sendo produ-

Editora A União estreia no Instagram
conectada

Perfil é novo passo na modernização da EPC

zido hoje na editora preci-
sa chegar ao conhecimento 
da população paraibana, em 
primeiro lugar, mas também 
para a população de modo ge-
ral e o Instagram vem dar um 
grande suporte para a divul-
gação da produção editorial 
da EPC. É um marco impor-
tantíssimo”, afirmou.

Para auxiliar no desenvol-
vimento do trabalho da edi-
tora, agora também nas redes 
sociais, a equipe tem cresci-
do e agregado mais profissio-
nais. Atualmente, a Editora A 
União conta com o jornalista e 
editor Alexandre Macedo, Be-
venuta Sales como revisora, a 
bibliotecária e normalizado-
ra Joana Araújo, Wesley Dutra 
como design gráfico, Max Bar-
ros como social media e Gil Fi-
gueiredo na parte comercial.

A editora surgiu ainda na 
década de 1920 como parte da 
Imprensa Oficial da Paraíba e 

utilizando esse título em seu 
selo. Uma das primeiras pu-
blicações, por exemplo, é da-
tada de 1923, o livro A Paraí-
ba e Seus Problemas, de José 
Américo de Almeida. O traba-
lho de publicação e produção 
editorial da editora teve diver-
sas fases, adquirindo o selo de 
“Editora A União” por volta 
dos anos 1980. 

Apesar de existir há qua-
se 100 anos, foi com a criação 
da Empresa Paraibana de Co-
municação que a editora foi 
incrementando a sua estru-
tura, tanto física quanto pro-
fissional – incluindo a chega-
da às redes sociais. “A gente 
vem no processo de estrutu-
ração e de ampliação dos nos-
so trabalhos, temos nos mo-
dernizado com equipamentos 
atuais que facilitam nosso tra-
balho e conseguimos também 
montar uma equipe que tam-
bém passou por mudanças, 

Foto: Marcos Russo com o acréscimo de algumas 
funções”, explicou Alexandre 
Macedo, editor e gerente ope-
racional da Editora A União.

Macedo ressalta que a edi-
tora funciona como uma es-
pécie de guardiã da memória 
das Letras paraibanas e que, 
além de homenagear autores 
que já faleceram, também de-
senvolve trabalhos com au-
tores atuais e de outras gera-
ções. Alguns dos principais 
títulos da casa são os livros da 
trilogia Paraíba na Literatura, 
os dois volumes de Espelhos 
de Papel, a coleção de Cel-
so Furtado, A Arte das Coi-
sas Sabidas de Paulo Pontes, 
As Cidades de Zé Lins, além 
do último lançamento, a obra 
infantil Um Amigão Chama-
do Dino, de Cris Furtado, en-
tre outros.

Além do trabalho na sede 
da editora e, futuramente, na 
plataforma virtual e na livra-
ria física, a Editora A União 
também participa de feiras 
e demais eventos literários, 
como a Rota das Letras, pro-
movida pela Fundação Cultu-
ral de João Pessoa (Funjope), e 
a Feira dos Aromas, que acon-
tece na Fundação Casa de José 
Américo semanalmente.

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com

Aponte o celular para 
o QRCode acima e 

acesse o perfil 
da Editora A União 
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Perfil tem 
como objetivo 
fortalecer 
a imagem 
da empresa 
- que vem 
crescendo 
ao longo 
dos anos - e 
aproximá-la 
ainda mais 
do público
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Parlamentares fecharam acordo e mantiveram projetos que criam a nova Lei Rouanet e a Lei Paulo Gustavo

Derrubados vetos a leis de cultura
no congresso

A Maravilha do Contor-
no recebeu, nessa terça-feira, 
a visita ilustre do atacante da 
Seleção Brasileira, Matheus 
Cunha, que é paraibano, e 
está de férias visitando a fa-
mília em João Pessoa. O joga-
dor, que é um dos prováveis 
nomes na lista final do técni-
co Tite para a Copa do Mun-
do do Qatar, chegou inclusive 
a treinar no CT do Botafogo.

O atleta, que é torcedor bo-
tafoguense, foi recebido pelo 
presidente do clube, Alexan-
dre Cavalcanti, que o presen-
teou com um título de sócio e 
desejou muita sorte na carrei-
ra do atleta, considerado um 
dos melhores atacantes do fu-
tebol mundial no momento.

“É uma enorme satisfa-
ção ter o Matheus Cunha aqui 
treinando no nosso CT, que 
foi um pedido dele para se 

A Paraíba descartou uma 
notificação da varíola dos 
macacos ontem, cinco dias 
após o estado vizinho, Rio 
Grande do Norte, confirmar 
o primeiro caso da doença – 
e um dia depois de notifica-
rem mais um. Segundo in-
formações da Secretaria de 
Estado da Saúde da Paraíba 
(SES-PB), houve a notificação, 
mas “não se enquadrava na 
definição de caso suspeito”. 

Apesar de não ter casos 
confirmados para a doen-
ça na Paraíba, a SES-PB se 
mantém em atenção com as 
notificações em estados pró-
ximos.

O Brasil possui quase 80 
casos da doença já confirma-
dos, de acordo com informa-
ções divulgadas pelo Minis-
tério da Saúde. No Nordeste, 
até o momento, apenas Rio 
Grande do Norte e Ceará no-
tificaram confirmações. O 

primeiro caso do país foi re-
gistrado há cerca de um mês.

Desde o dia 1 de junho 
que a SES-PB se mobiliza e 
discute ações preventivas 
junto às unidades hospitala-
res estaduais para garantir a 
organização e o alinhamen-
to no atendimento à popula-
ção em caso de confirmações 
no estado.

No momento da reunião, 
realizada no dia 1 de junho, a 
secretária da Saúde afirmou 
que as unidades de referên-
cia para os possíveis casos da 
chamada ‘Monkeypox” esta-
vam sendo definidas e tam-
bém estava sendo feito o pla-
nejamento da qualificação 
do serviço para um atendi-
mento eficiente à população. 
“Como a varíola humana foi 
erradicada, não existe vacina 
para a Monkeypox, mas sa-
bemos que é uma doença me-
nos agressiva que a varíola 
que conhecemos e a maioria 
dos casos é leve”, disse Nó-
brega na ocasião.

O cantor e compositor Bi-
liu de Campina vem apresen-
tando melhoras no quadro 
clínico. Ele está internado na 
Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) do Hospital Munici-
pal Dr. Edgley, em Campina 
Grande. Conforme boletim 
médico divulgado no final da 
tarde de ontem, Biliu teve a 
pressão arterial estabilizada 

e uma significativa melho-
ra no quadro de edema agu-
do hipertensivo. A medica-
ção anti-hipertensiva venosa 
foi suspensa.

O cantor passou por nova 
sessão de hemodiálise e segue 
em acompanhamento na UTI, 
mas pode ser transferido para 
a enfermaria nas próximas 24 
horas. Segundo o boletim, o 
artista está consciente, orienta-
do, lúcido, se alimentando nor-
malmente e respirando bem, 

sem a necessidade do uso de 
oxigênio suplementar.

De acordo com a equipe 
médica, Biliu de Campina tem 
uma doença crônica de insu-
ficiência renal que, desta vez, 
evoluiu para um edema agudo 
hipertensivo. A equipe de ne-
frologia ressaltou que ele en-
frentou um quadro de hiper-
volemia, que é o acúmulo de 
líquido nos pulmões em vir-
tude da perda da função renal. 
Com o tratamento, o problema 

foi controlado e a pressão arte-
rial voltou ao normal.

Biliu deu entrada na Uni-
dade de Pronto Atendimen-
to do bairro do Alto Branco 
na noite do último domingo, 
o nde passou por diálise e foi 
transferido para o Hospital 
Dr. Edgley. Em 28 de março 
deste ano, o cantor e compo-
sitor também deu entrada na 
UPA e foi tratado no Complexo 
Hospitalar Municipal Pedro I, 
com um quadro de congestão.

Estado descarta suspeita 
de varíola dos macacos

notificação

Beatriz de Alcântara 

azdbea@gmail.com

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Melhora quadro de saúde de Biliu de Campina

Paraibano da Seleção Brasileira treina em JP

insuficiência renal

na maravilha do contorno

condicionar fisicamente. Se 
Deus quiser, vai ser um parai-
bano, um botafoguense, nos 
representando na Copa do 
Mundo em busca pelo hexa. 
Isso mostra a grandeza do Bo-
tafogo e a qualidade do nos-
so centro de treinamento, que 

ele escolheu para treinar. É 
sempre um prazer reencontrá
-lo, presenteá-lo com o título 
de sócio do clube. Ele é uma 
referência, torce pelo Botafo-
go aqui e nós torcemos por ele 
lá na selecão”, afirmou o diri-
gente do Belo.

Matheus Cunha (E) com o presidente do Belo, Alexandre Cavalcanti

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br
Sobre Matheus

Matheus Cunha é de João 
Pessoa, tem 23 anos, e joga 
atualmente no Atlético de 
Madrid, na Espanha, clube 
que o contratou no ano pas-
sado, depois dele fazer mui-
to sucesso no futebol alemão, 
jogando pelo Herta Berlim e 
o RB Leipzig. Antes de chegar 
à seleção principal de Tite, ele 
já tinha representado o Bra-
sil no time sub-20 e posterior-
mente no sub-23, quando con-
quistou um título olímpico, 
a medalha de ouro, em 2016, 
nos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro. 

Na última temporada do 
futebol espanhol, ele sofreu 
uma grave contusão, que o 
tirou dos gramados por um 
bom tempo, mas mesmo as-
sim, ainda disputou 29 par-
tidas pela La Liga, o Cam-
peonato Espanhol, marcando 
seis gols e dando quatro as-
sistências.

Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB

No último mês de junho, 
dois casos tornaram-se públi-
cos através da mídia e das re-
des sociais com o objetivo pri-
mário de discutir o controle 
sobre o corpo das mulheres. 
Uma criança de 11 anos que 
estava grávida em virtude de 
um estupro foi impedida do 
direito imediato ao aborto, 
garantido por lei nesse caso. 
E uma jovem de 21 anos que 
deu à luz a uma criança, tam-
bém fruto de estupro, e optou 
pelo processo de entrega legal 
para adoção.

Em ambos os casos, as en-
volvidas foram criticadas e até 
sofreram ataques pelas deci-
sões tomadas. Para Ivone Ge-
bara, teóloga ecofeminista e fi-
lósofa, a opinião pública que 
puniu as mulheres nesses ca-
sos são fruto de uma socieda-
de fundamentada no patriar-
cado que gera o controle sobre 
o corpo das mulheres, onde se 
apaga a dor das figuras femi-
ninas em detrimento do que 
essas pessoas elegem como 
certo ou errado.

“O problema é a diversida-
de de identidades sexuais, es-
pecialmente a diversidade de 
gênero masculino e feminino, 
e como aparece claro o quanto 
uma sociedade em que a figu-
ra do homem aparece como le-
gisladora máxima em todas as 
instituições e quer decidir so-
bre os corpos femininos sem 
a participação dos corpos fe-
mininos. Esses dois exemplos 
são típicos de uma sociedade 
que vive em exterioridades 
sem fazer uma avaliação real 
da dor humana. Diante da dor 
da menina estuprada, parece 
que a prioridade é sobre a po-
lêmica da lei. A vida e a his-

tória delas ficam em segundo 
plano”, avaliou Ivone Gebara.

Para Ivone Gebara, a dor 
da mulher que passa por vio-
lências diárias é colocada em 
segundo plano em função de 
visões políticas ou religiosas. 
“Continuam epilogando se 
essa vítima pode transgre-
dir alguma lei. E não tinha 
que transgredir nenhuma lei 
porque a lei do país permi-
te. O procedimento da mãe é 
corretíssimo, o procedimen-
to das enfermeiras, juízas e 
da opinião pública e de mui-
tas igrejas que, sinto muito di-
zer, acreditam muito mais em 
mágica do que na dor real das 
pessoas. Tudo isso criou uma 
polêmica e ninguém avaliou 
como essa polêmica poderia 
ser nefasta para a menina”, 
declarou.

Para enfrentar problemas 
semelhantes, a teóloga sugere 
que os temas sejam mais re-
correntes nas discussões co-
tidianas. “O que a gente pode 
fazer é começar das coisas pe-
quenas, começar a conversar 
sobre a importância de en-
frentar os problemas da vida 
antes de enfrentar a coerência 
teórica, que é uma coisa que 
vem depois. O que importa é 
a mulher que eu encontro ape-
drejada, por exemplo, porque 
trata-se da vida dela”, sugeriu.

As polêmicas geradas em 
função dos casos de estupro, 
tendo como fim o aborto ou 
adoção, como nos menciona-
dos durante a entrevista, a 
teóloga observou que existe 
uma fundamentação basea-
do na forma como a socieda-
de enxerga e endeusa a figura 
materna. Do amor incondicio-
nal e perfeição, essas mulhe-
res não podem errar. E, como 
todos os seres humanos, estão 
sujeitos a isso.

Após acordo entre os de-
putados, o Congresso derru-
bou ontem à noite os vetos 
presidenciais a duas propos-
tas de incentivo à cultura: a 
Lei Paulo Gustavo e a Lei Al-
dir Blanc 2. As medidas tra-
tam da liberação de recursos 
para ajuda ao setor cultural.

Entre os deputados, foram 
414 votos pela derrubada do 
veto da Lei Aldir Blanc e 39 
pela manutenção. Entre os se-
nadores, 69 votos a zero con-
tra o veto. Com relação à Lei 
Paulo Gustavo, o placar foi de 
66 a zero entre os senadores, 
e de 356 a 36 entre os deputa-
dos. A própria liderança do 
governo orientou pela rejei-
ção dos vetos.

A mobilização contra os 
dois vetos incluiu a participa-
ção de diversos artistas, que 
acompanharam as negocia-
ções e a votação dos vetos. 
A deputada Jandira Fegha-
li (PCdoB-RJ) afirmou que a 
presença de representantes 
do setor foi fundamental para 
o acordo. “A presença de vocês 
[artistas] fez o ambiente mu-
dar, fez com que o coração e a 
consciência dos parlamenta-
res compreendessem que arte 
é ofício, arte é trabalho, as pes-
soas vivem da arte”, afirmou.

Feghali destacou que a Lei 
Aldir Blanc 1 demonstrou a 
capacidade de articulação dos 
gestores estaduais e munici-
pais nos investimentos do se-
tor e na desburocratização. 

Filósofa questiona controle 
sobre corpos das mulheres

giro nordeste

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Foi essa norma que inspirou 
a aprovação da Lei Paulo Gus-
tavo e da Lei Aldir Blanc 2, 
que cria uma política públi-
ca permanente inspirada na 
lei de 2020.

O deputado Henrique Fon-
tana (PT-RS) ressaltou que as 
propostas podem destinar R$ 
6 bilhões para a cultura. “Hoje 
é um dia histórico de nós dar-
mos uma demonstração de 
respeito a tudo que a cultura 
já fez e a tudo que ela fará pela 
identidade e pelo nosso proje-
to de nação”, disse.

A líder do Psol, deputada 
Sâmia Bomfim (SP), afirmou 
que a votação é mais uma vi-
tória do Congresso diante do 

Poder Executivo que, na sua 
avaliação, tentou desmontar 
as fontes de financiamento 
da cultura.

“Além de o acesso à cultura 
ser um direito da população, é 
também um setor econômico 
importante: são cerca de 4% do 
nosso PIB. Isso não pode ser ir-
relevante, só mesmo na men-
te de um governo negacionis-
ta”, criticou.

Para o deputado Aureo 
Ribeiro (Solidariedade-RJ), o 
acordo construído chegou a 
um equilíbrio para fortalecer a 
cultura do país. “Nós tivemos 
um avanço muito grande com 
a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir 
Blanc 2 é fundamental porque 

os nossos fazedores de cultura 
estão preparados. Só no estado 
do Rio de Janeiro, atendeu mais 
de 2.500 projetos”, informou.

O deputado Marcelo Ra-
mos (PSD-AM) destacou que 
deputados de diferentes cor-
rentes ideológicas consegui-
ram se unir em defesa do setor 
em duas leis que dão susten-
tabilidade ao setor. “É impor-
tante entendermos que essa 
luta em defesa da cultura não 
é uma luta da direita ou da es-
querda, não é uma luta de libe-
ral. A luta pelo direito à cultu-
ra equivale à luta pelo direito 
de comer, pelo direito de tra-
balhar, é uma luta por liberda-
de”, disse.

Deputados destacaram a importância da presença do setor cultural na sessão

n 

Propostas que 
haviam sido 
vetadas pelo 
presidente 
podem 
destinar 
R$ 6 bilhões 
para o setor 
cultural

Foto:  Jefferson Rudy /Agência Senado
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Prefeito da capital assinou ordem de serviço para recuperação das fachadas de casarões na Praça Antenor Navarro

Centro Histórico passará por reforma
joão pessoa

Durante inauguração de 
obra no bairro do Seixas, o pre-
feito Cícero Lucena assinou, 
ontem, ordem de serviço para 
revitalização dos casarões da 
Praça Antenor Navarro, no 
Centro Histórico. Na interven-
ção, serão utilizados recursos 
da ordem de R$ 100 mil, que 
serão utilizados em serviços 
de pintura e recuperação das 
fachadas dos imóveis. “Sinali-
zamos, de forma clara, que essa 
gestão cuida de toda a cidade”, 
destacou o prefeito.

O Centro Histórico de João 
Pessoa vem recebendo uma 
série de investimentos públi-
cos para revitalização da área. 
Além da recuperação dos casa-
rões da Praça Antenor Navarro, 
está passando por obras o an-
tigo Colégio das Neves, onde 
será instalado o Parque Tec-
nológico Horizontes de Inova-
ção. O imóvel está em reformas 

Com as chuvas intensas 
que vêm caindo nos últimos 
meses em João Pessoa, o acú-
mulo de água nas ruas rom-
peu a tubulação da Rua Ban-
cário Waldemar de Mesquita 
Accioly, nos Bancários, que é 
conhecida como “Três Ruas”. 
Assim, foi impedida a pas-
sagem de veículos nessa via, 
sendo preciso ir pela via pa-
ralela para ter acesso. Dian-
te disso, a Secretaria de In-
fraestrutura do Município 
(Seinfra) iniciou mês passa-
do a recomposição da drena-
gem para o escoamento das 
águas das chuvas nessa rua 
e deve terminar no final des-
te mês de julho. 

O encarregado da obra, 
Fábio Pontes, explicou que  a 
caixa que faz a retenção dos 
dejetos vindos com a água 
cedeu por causa da força das 
águas da chuva. Por isso, 
houve um acúmulo de deje-
tos abaixo do tubo que, devi-
do ao peso, acabou cedendo 

Recuperação de tubulação bloqueia trânsito nas “Três Ruas”
em obras

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

também. “Fizemos a reposi-
ção do tubo com um concre-
to embaixo para dar mais se-
gurança e refizemos a caixa 
hoje”, explicou. 

De acordo com a Diretoria 
de Manutenção e Conserva-
ção da Seinfra, a recomposi-
ção da drenagem já está en-
trando na fase final, que é a 
do aterramento e a estimati-
va de conclusão da obra está 
prevista para o final deste 

mês de julho. A recuperação 
da tubulação custou R$ 150 
mil aos cofres públicos.

A tubulação que cruza 
duas ruas - vem da princi-
pal dos Bancários e desá-
gua na Rua Bancário Wal-
demar de Mesquita Accioly 
- rompeu devido a intensi-
dade das chuvas e a força da 
água, além do acúmulo de 
dejetos, provocando o impe-
dimento da passagem de ve-

ículos que, segundo os mo-
radores da localidade, causa 
pequenos transtornos. 

Francisco Caldas, 65 anos, 
disse que o trânsito se torna 
intenso à noite, ficando difí-
cil passar pela rua. “Faz mais 
ou menos um mês que estou-
rou o cano, por isso que aqui 
de 6h até 7h30 da noite é um 
horror, não tem como passar, 
é um caos”, frisou. 

Já Fernanda Araújo, 26, 

trabalha em um mercadinho 
que fica perto da obra e disse 
que é complicado pegar ôni-
bus nessa rua. Ela disse que 
“o acesso fica do outro lado, é 
ruim, porque tem muito bu-
raco, dificultando para voltar 
para casa”. 

Segundo o chefe da Divi-
são de Mobilidade Urbana 
(Semob) Rômulo Araújo, o 
fluxo de veículos com horá-
rio de pico nesta região é das 

6h30 às 8h da manhã, porque 
está todo mundo saindo para 
ir trabalhar. 

“A Semob segue monito-
rando o trecho em relação à 
sinalização, que é da respon-
sabilidade da empresa execu-
tora da obra. Quanto ao des-
vio, está sendo feito por uma 
via paralela, não sendo um 
trajeto maior e nem ocasionan-
do aos motoristas dúvida por 
onde seguir”, afirmou. 

Tubulação na Rua Bancário Waldemar de Mesquita Accioly se rompeu há quase um mês devido às fortes chuvas; moradores reclamam da demora para o término do serviço 

Fotos: Roberto Guedes

Mais ações
Outra iniciativa 
pública que visa 

a revitalização do 
Centro Histórico é 

o projeto que cria o 
Parque Tecnológico 

Horizontes de Inovação

para receber órgãos públicos 
e startups que desenvolverão 
projetos de ciência, tecnologia 
e inovação, e para buscar, tam-
bém, a revitalização da área.

O anúncio da reforma na 
Praça Antenor Navarro foi feito 
durante a inauguração da Pra-

Prefeitura vai investir R$ 100 mil em 
serviços como pintura e recuperação 

dos casarões da Antenor Navarro

Foto: Ortilo Antônio

ça do Seixas, no bairro do Sei-
xas, localizado na orla da capi-
tal. O novo espaço de lazer da 
localidade garante um local de 
convivência e prática esportiva 
para os moradores e visitantes. 
Durante a ocasião, o gestor ain-
da autorizou a troca de 100% da 
iluminação do bairro por lâm-
padas de LED.

“Tivemos a oportunidade 
de pavimentar 100% das ruas 
do Seixas com padronização 
de calçadas e agora trazemos 
uma praça completa no bair-
ro e nova iluminação, que pro-
porciona mais segurança. É 
motivo de satisfação mostrar 
essa capacidade de atuar em 
várias áreas”, afirmou o pre-
feito Cícero Lucena.

O espaço, antes um terreno 
baldio com mato e mal ilumi-
nado, ganhou passeio em con-
creto intertravado, quadra de 
vôlei de praia, duas mesas com 

tabuleiro para jogos, playgrou-
nd, academia da terceira idade, 
uma horta cercada e ilumina-
ção em LED. A praça recebeu 
o nome do Comodoro Alexan-
dre Augusto Montenegro Gui-
marães e recebeu R$ 400 mil em 
investimentos.

O irmão do homenagea-
do, Fred Guimarães, aprovou o 
equipamento e destacou a ale-
gria de ver seu irmão dar nome 

ao espaço. “Viemos para cá ain-
da na década de 1980. Fomos 
desbravadores. Ficamos eterna-
mente gratos pela homenagem, 
pela postura das autoridades 
e pelo benefício que estão tra-
zendo à comunidade”, afirmou.

Pedro Oliveira, servidor pú-
blico de 68 anos, foi até o local 
passear com a neta. Ele mora 
em frente à praça e afirmou que 
o equipamento trouxe vida à 

Seixas ganhou praça equipada onde antes era um terreno baldio

Foto: Secom-JP

rua. “Isso permite um convívio 
melhor das pessoas, vejo que 
muitas já estão vindo procurar 
e isso nos deixa muito satisfei-
tos”, afirmou.

A dona de casa Maria Da-
niele, de 32 anos, disse que os 
três filhos querem brincar na 
praça todos os dias. “Aqui não 
tinha um lugar de lazer para 
as crianças. A gente tinha que 
se deslocar para Mangabeira e 
agora está muito bom. Eles ado-
raram”, contou.

Seguindo o projeto de subs-
tituição de toda a iluminação 
pública da cidade por lâmpadas 
de LED, o prefeito autorizou o 
início da troca de 100% dos 200 
pontos de luz do Seixas. A in-
tenção é aumentar a claridade 
e reduzir o consumo de ener-
gia e o descarte de resíduos só-
lidos. Ao todo serão implanta-
das nove mil lâmpadas deste 
tipo em toda a capital.



6    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de julho de 2022 EDIÇÃO: Clovis
EDITORAÇÃO: UlissesParaíba

Ação será realizada, até setembro, no último sábado de cada mês com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal

PB terá Dia D para vacinar crianças
saúde

A Paraíba programou, de 
julho a setembro deste ano, 
três ocasiões para fortaleci-
mento das coberturas vaci-
nais no Estado. No último sá-
bado de cada mês, de forma 
unificada, será realizado o Dia 
D de vacinação no Estado. A 
ação faz parte de um movi-
mento nacional, que tem apoio 
de instituições e da sociedade 
civil, liderado pela Organiza-
ção Pan-Americana da Saú-
de (Opas) – o Vacina Mais. A 
campanha tem como objetivo 
o incentivo à ampla vacinação 
no Brasil.

O primeiro momento acon-
tece em 30 de julho, seguido de 
outro em 27 de agosto e finali-
zando em 24 de setembro. Os 
Dias D de vacinação contem-
plarão os 223 municípios pa-
raibanos que disponibilizarão 
todas as vacinas do calendá-
rio nacional para a população.

De acordo com a secretária 
estadual de Saúde, Renata Nó-
brega, é importante focar em 
alguns públicos específicos em 
relação à vacinação contra Co-

vid-19. “Precisamos melhorar 
a aplicação da segunda dose 
em crianças com idade entre 5 
e 11 anos e ampliar o número 
de segundas doses de reforço 
na população adulta e nos ado-
lescentes”, observou.

Ela explica que o Estado 
não conseguiu atingir a meta 
de nenhuma das vacinas de 
rotina em 2022. “É outro pon-
to que precisamos focar, uma 
vez que a queda dessas cober-
turas vacinais pode resultar no 
aumento dos casos de doenças 
como o sarampo e rubéola, que 
representam um risco para as 
crianças”, comentou.

Novos 221 casos de conta-
minação pelo novo coronaví-
rus foram confirmados pela 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) ontem. Entre os ca-
sos totais, 213 são casos leves 
e oito desenvolveram quadro 
moderado ou grave, e encon-
tram-se hospitalizados. Os 
municípios que mais apre-
sentaram registros de novos 
casos foram Brejo dos Santos 
(34); Triunfo (29); João Pessoa 
(27); Campina Grande (20) e 
Rio Tinto (19).

A pasta informou ain-
da um falecimento em de-
corrência do agravamento 
da Covid-19, vitimando um 
bebê prematuro extremo do 
sexo masculino, com dois 
meses de idade, residente da 
cidade de Sousa. São conside-
rados prematuros extremos 
os bebês que nascem com 
menos de 27 semanas de ges-
tação. Outras quatro mortes 
estão em investigação.

Com a atualização, a Pa-
raíba chegou a 623.393 casos 
confirmados acumulados, 

sendo 451.968 casos conside-
rados recuperados e 10.269 
óbitos totais.

As hospitalizações apre-
sentaram uma queda nes-
ta terça-feira, saindo de 112 
para 105 pessoas internadas 
para o tratamento da Co-
vid-19 de forma simultânea 
na rede pública de saúde. De 
acordo com o Centro Esta-
dual de Regulação Hospita-
lar, sete pacientes foram in-
ternados nas últimas 24h. Do 
montante total, 20% dos lei-
tos de UTI para adultos es-
tão ocupados.

Os dados relativos à vaci-
nação não sofreram atualiza-
ção. Os últimos dados são da 
segunda-feira, quando a Pa-
raíba registrou 89,22% da po-
pulação a partir de 5 anos va-
cinada com o ciclo primário, 
representando 3.346.760 pes-
soas com o ciclo encerrado, 
sendo 85.899 pessoas que re-
ceberam imunizante de dose 
única. Outras 3.518.157 rece-
beram a primeira dose, re-
presentando 93,79% da popu-
lação, onde 257.293 precisam 
retornar às salas de vacinação 
para o recebimento da segun-
da dose. 

Bebê prematuro extremo 
de dois meses morre

O atendimento presencial 
destinado à emissão do car-
tão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) foi iniciado em João Pes-
soa em abril deste ano. Desde 
então, a Secretaria Municipal 
de Saúde de João Pessoa (SMS) 
já emitiu seis mil novos cartões 
do SUS, até junho de 2022. 

De acordo com a chefe de 
Secção do Cartão SUS, Aline 
Melo, os cartões emitidos vir-
tualmente continuam válidos 
e não precisam ser atualizados 
ou reemitidos. No entanto, ela 
observa que atualmente o aten-
dimento é totalmente presen-

cial, no Centro Municipal de 
Imunizações (antigo Lactário 
da Torre).  

A responsável pelo setor no 
antigo Lactário da Torre ressal-
tou que não há necessidade de 
renovar os documentos feitos 
durante a pandemia, porém, os 
usuários do sistema que têm os 
cartões escritos à mão ou que 
começam com as numerações 
898, com o número um e, com o 
número dois, bem como os que 
perderam o documento e pre-
cisam da segunda via, devem 
atualizar o cartão.

“Estes não são cartões feitos 
na pandemia, pois os cartões 
feitos nessa época, são aqueles 
que começam com a numera-
ção sete e são válidos. Já os que 

devem ser atualizados, são mais 
antigos, como o escrito à mão, 
que é o 898”, completou. 

O documento pode ser emi-
tido desde o nascimento até a 
idade adulta. Segundo Aline 
Melo, o cartão dos menores de 
idade é feito somente pelo res-
ponsável (pai, mãe ou avós). 
“No caso dos maiores de idade, 
apenas eles mesmos devem vir 
ao local para fazer. Qualquer 
cidadão tem direito, mesmo 
que ele tenha plano de saúde, 
até porque os planos de saú-
de atualmente estão exigindo”, 
pontuou. 

A gestora comentou que há 
dois anos, a emissão do docu-
mento ocorria de forma on-li-
ne devido a pandemia da Co-

Saúde já emitiu seis mil novos cartões do SUS em João Pessoa
serviço presencial

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Serviço voltou a ser realizado presencialmente no último mês de abril

vid-19. No dia 11 de abril deste 
ano, o atendimento voltou a ser 
presencial a partir da melhoria 
dos indicadores da doença em 
João Pessoa.

Para solicitar o documento 
em João Pessoa, é preciso com-

provar residência na cidade. 
Portanto, o Cartão SUS apenas 
é emitido mediante apresenta-
ção do Registro Geral (RG), Ca-
dastro de Pessoa Física (CPF) e 
comprovante de residência em 
João Pessoa no nome do usuá-

rio, a exemplo das contas de 
água, energia e internet, além 
de faturas de cartão de crédi-
to ou lojas de departamento. 
Na capital, o cartão é feito ape-
nas no Centro Municipal de 
Imunizações e caso a pessoa 
nãotenha comprovante de re-
sidência em seu nome, ela deve 
procurar a Unidade de Saúde 
da Família(USF) onde é cadas-
trado e atendido para a emissão 
de uma declaração de residên-
cia pela equipe da USF. 

O Centro Municipal de Imu-
nizações está localizado na Ave-
nida Rui Barbosa, na Torre e 
funciona de segunda a sexta-
feira, das 8h às 16h, sem inter-
valo para o almoço. O telefone 
para informações é o 3214-7981.

Foto: Evandro Pereira

Datas
Primeiro Dia D de 

vacinação infantil será 
em 30 de julho, com 
o segundo em 27 de 

agosto e o terceiro em 
24 de setembro

A Prefeitura de João Pes-
soa dá continuidade à cam-
panha de imunização contra 
a Covid-19, hoje. Os imuni-
zantes estão sendo dispo-
nibilizados, de forma muito 
acessível e rápida, em diver-
sos serviços da Rede Muni-
cipal de Saúde espalhados 
pela cidade, para todos os 
públicos a partir dos 5 anos 
de idade.

A necessidade de agen-
damento é somente para as 
pessoas que precisam tomar 
a segunda dose de reforço 
(quarta dose), com idades 
entre 40 e 49 anos. O agen-
damento pode ser feito atra-
vés do aplicativo Vacina JP 
ou site vacina.joaopessoa.
pb.gov.br.

Além das unidades de 
saúde da família (USFs), as 
vacinas estão sendo oferta-
das nas policlínicas munici-
pais, no Centro Municipal de 
Imunização (Torre), no Giná-
sio Ivan Cantisani (Tambiá) 
e no Shopping Mangabeira.

“É importante que as pes-
soas completem o esquema 
vacinal para garantir a pre-
venção. Quem estiver fal-
tando tomar alguma dose 
do imunizante, não deixe de 
procurar uma sala de vaci-
na da rede municipal. Uma 
atenção especial para as 
crianças com idades a partir 
de 5 anos. Os pais precisam 
estar atentos ao cartão de va-
cina e caso tenham tomado 
apenas uma dose, que vol-
tem aos serviços para tomar 
o reforço”, destacou Alline 
Grisi, diretora de Atenção à 
Saúde da Prefeitura de João 
Pessoa.

As vacinas estão disponí-
veis, as primeiras doses para 
o público 5+, além de segun-
das doses da CoronaVac (28 
dias após a primeira dose), 
Pfizer (60 dias), AstraZene-
ca (90 dias) e Janssen. 

Pode tomar a terceira 
dose, a população com idade 
a partir de 12 anos (120 dias 
após a segunda dose), imu-

PMJP segue imunizando contra a Covid-19

“É importante 
que as pessoas 
completem o 
esquema vacinal 
para garantir a 
prevenção

Aline Grisi

nossuprimidos (28 dias) e os 
trabalhadores de saúde (120 
dias). A aplicação da quar-
ta dose será destinada para 
o público 40+, trabalhadores 
da saúde e indivíduos imu-
nossuprimidos que tenham 
recebido a terceira dose há, 
pelo menos, 120 dias.

Documentação exigida
Crianças de cinco a 11 

anos precisam levar Car-
tão SUS ou CPF, e compro-
vante de residência com en-
dereço de João Pessoa. As 
crianças que tenham comor-
bidades ou deficiência tam-
bém precisam apresentar 
laudo ou declaração médica 
que comprovem a doença. 
Para a segunda dose é ne-
cessário apresentar o cartão 
de vacinação 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 e 
comprovante de residência 
em João Pessoa. 

Já para a D2, D3 e D4, é 
necessário o cartão de vaci-
nação e um documento pes-
soal com foto, além de com-
provação documental para 
trabalhadores de saúde e lau-
do médico para imunossu-
primidos.

Vacinas estão disponíveis em vários pontos da capital para todos os públicos a partir dos 5 anos de idade

n 

Só é preciso 
agendar a 
vacina quem 
precisa tomar 
a segunda 
dose de 
reforço (quarta 
dose), com 
idades entre 
40 e 49 anos

Foto: Secom-JP
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Número de ocorrências registradas apresentou redução de 22% nos seis primeiros meses deste ano

Homicídios têm queda em Campina
SEGURANÇA

As ocorrências de homi-
cídios registradas pela Polí-
cia Civil em Campina Grande 
tiveram uma redução de 22%, 
nestes primeiros seis meses 
do ano, em comparação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. Foram 27 mortes de ja-
neiro a junho de 2021 contra 
21 registros no primeiro se-
mestre de 2022.

O superintendente da Po-
lícia Civil na região, delega-
do Glauber Fontes, disse que 
o resultado é significativo, 
pois as forças policiais conse-
guiram diminuir a incidência 
de um fenômeno violento que 
já é considerado baixo na se-
gunda maior cidade do inte-
rior do Nordeste.

“Quando se compara o ce-
nário de Campina Grande 

com o de outras cidades até 
menores do que ela, em ou-
tros estrados, percebe-se que 
a Rainha da Borborema é um 
lugar bem menos violento. 
Campina Grande está mui-
to próxima da taxa de 10 ho-
micídios para cada grupo de 
100 mil habitantes, que é o li-
mite considerado como acei-
tável pela ONU”, disse Fontes.

Mais redução
A 2 a Superintendên-

cia abrange sete Áreas Inte-
gradas de Segurança Públi-
ca (AISPs) e, em cinco delas, 
houve redução de homicídios. 
No cômputo geral, o número 
de assassinatos nessas sete 
áreas caiu de 107 no primei-
ro semestre de 2021 para 92 
no mesmo período de 2022.

Policiais civis do Núcleo 
de Homicídios e Repressão 
qualificada de Cabedelo, em 
parceria com a Delegacia de 
Repressão a Entorpecente 
(DRE) prenderam, ontem, 
um homem investigado por 
diversos crimes, dentre eles, 
duplos homicídios, tenta-
tivas de homicídio, assal-
tos a clubes de tiro, tráfico 
de drogas, torturas, amea-
ças, disparos em via públi-
ca e outros.

Durante o trabalho, 
os policiais localizaram a 
quantia de R$ 29 mil, que 
estava escondida no conge-
lador de uma geladeira na 
casa do investigado. Segun-
do a polícia, acredita-se que 
esse valor tenha sido obtido 
durante práticas de ativida-
des ilícitas, principalmen-
te com o tráfico de entorpe-
centes.

O delegado Diego Gar-
cia informou que o homem 
preso, através de mandado 
de prisão, é investigado por 
diversos crimes.

V. P. de Q. é considera-
do de alta periculosida-
de e sua área de atuação, 
é a Região metropolitana 
de João Pessoa, principal-
mente Cabedelo. 

De acordo com o dele-
gado, o investigado é bas-
tante conhecido da polícia 
e, segundo relatos, pratica 
torturas contra as vítimas 
para depois matar, sendo 
que duas vítimas foram 

Homem guardava dinheiro no congelador
iNUSitAdo

torturas durante uma hora 
no bairro do Jacaré. “Esta-
mos agindo no município 
de Cabedelo para coibir as 
ações de grupos crimino-
sos”, disse.

O delegado Bruno Vic-

tor, que também fez parte 
da ação junto com os poli-
ciais da DRE, informou que 
esse trabalho faz parte da 
Operação Narco Brasil PB. 
Ele informou que a popula-
ção pode colaborar com a Po-

lícia Civil fazendo qualquer 
tipo de denúncia através do 
número 197 (Disque-Denún-
cia). O delegado faz questão 
de lembrar que a ligação é 
gratuita e anônima, garan-
tindo o sigilo absoluto.

Os R$ 29 mil já estavam congelados quando foram encontrados pelos policiais civis

Foto: Ascom/PCPB

As polícias Civil e militar 
da região de Pombal, no Sertão 
do estado, ainda não localiza-
ram o grupo que roubo um ca-
minhão carregado com gêne-
ros alimentícios frios. No final 
da tarde de segunda-feira (4), 
o motorista do veículo 

O motorista do caminhão 
apareceu em Pombal e este-
ve na Companhia da Polícia 
militar, onde relatou como foi 
o assalto que sofreu e como 
conseguiu chegar até a cida-
de. Sem ter o nome revelado, 
o motorista contou que o rou-
bo ocorreu no domingo (3) 
em Cajazeiras. 

Ele disse ter sido abordado 

por três ocupantes de um veí-
culo Hilux, de cor preta, que 
obrigaram a parar o caminhão 
baú e o levaram com o veícu-
lo para dentro de um matagal, 
onde foi abandonado e amar-
rado. “Fiquei várias horas den-
tro do mato até conseguir me 
livrar e chegar até aqui’, disse.

O caminhão baú teria saí-
do do estado do mato Gros-
so com destino a João Pessoa 
e, depois do assalto, o veícu-
lo foi abandonado, descarre-
gado, às margens da BR-230, 
próximo à cidade de Pombal. 
A Polícia Rodoviária Fede-
ral está ajudando nas buscas 
pelo bando.

Caminhoneiro aparece 
e narra como foi assalto

dESApAREcido

Um homem, identificado 
por Lindemberg, de 36 anos, 
foi a segunda vítima do aci-
dente com uma moto ocorri-
do na madrugada de segun-
da-feira (4), em João Pessoa. 
No local do acidente havia, 
falecido Daniel Lopes, de 31 
anos, que era o piloto do veí-
culo. Lindemberg, que viaja-
va na garupa, estava interna-
do no Hospital de Emergência 
e Trauma da capital.

O acidente aconteceu no 

início da Avenida Cruz das 
Armas, em frente à Praça Bela 
Vista e um antigo hospital 
psiquiátrico. A moto teria co-
lidido com uma árvore e, em 
seguida, contra um poste de 
iluminação pública. Policiais 
do Batalhão de Trânsito es-
tiveram no local, como tam-
bém a perícia do Departa-
mento de Criminalistica e em 
seguida o corpo foi removido 
para o Núcleo de medicina e 
Odontologia Legal – Numol.

Segunda vítima de acidente com 
moto morre no hospital de Trauma

AcidENtE

Daniel, que pilotava a moto, morreu no local do acidente, na avenida Cruz das armas

n 

Lindemberg 
deu entrada 
no Trauma em 
estado clínico 
considerado 
grave e, 
no final da 
tarde, não 
resistiu aos 
ferimentos 

Fotos: Instagram

A Polícia Civil ainda não 
tem informações sobre a au-
toria e motivação do assas-
sinato do trabalhador sem 
terra, Severino Bernardo 
da Silva, conhecido como 
“Suzy”. Ele foi morto brutal-
mente no pré-assentamento 
Vanderlei Caixe, no municí-
pio de Pedras de Fogo, região 
da Zona da mata da PB. 

O corpo do trabalhador 
foi encontrado nessa segun-
da-feira (4), ao lado da casa 
onde morava sozinho com 
marcas, provocadas por 
golpes de facão, faca e per-

furações de um escavador. 
A Polícia Civil, em Pedras 

de Fogo, acredita que o cri-
me seja homofóbico devido 
à crueldade praticada con-
tra a vítima. Suzy morava há 
nove anos no assentamento e 
era uma pessoa muito queri-
da pelos assentados. 

Em nota, o mST-PB de-
nuncia que o crime seja mais 
um de LGBTIfobia e exige que 
“os órgãos de justiça realizem 
as investigações necessárias e 
que os culpados por esse cri-
me sejam responsabilizados. 
Justiça por Suzy, já!”.

Crime de homofobia em 
assentamento na Paraíba

pEdRAS dE foGo

Corpo de “Suzy” foi encontrado segunda-feira com várias perfurações

Foto: Redes Sociais

A Primeira Câma-
ra Cível do TJ da Paraíba 
manteve a condenação de 
uma instituição de ensino 
ao pagamento da quan-
tia de R$ 6 mil, a título de 
danos morais, em decor-
rência de uma briga en-
tre uma aluna e a esposa 
de um aluno, fato ocorri-
do em 2013, no interior do 
estabelecimento. O caso é 
oriundo da 9a Vara Cível 
da Capital e teve a rela-
toria do desembargador 
Leandro dos Santos.

Para o relator, a insti-
tuição de ensino é respon-
sável pelo aluno e por sua 
integridade física e mo-
ral, “pois, ao recebê-lo, o 
estabelecimento educa-
cional reveste-se do po-
der de guarda e preser-
vação no período em que 
estiverem sob sua vigilân-
cia e autoridade, tanto pe-
los atos praticados por ele 
por terceiros, quanto por 
terceiros a ele”.

Já sobre o valor da in-
denização fixado na sen-
tença, o relator destacou 
que não deve haver altera-
ção, porquanto foi arbitra-
do em atenção aos pressu-
postos de razoabilidade e 
proporcionalidade.

Instituição 
de ensino é 
condenada  
pela Justiça

dANoS moRAiS
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Efetivo será ampliado em todas as entradas do Parque do Povo e 500 policiais atuarão, por noite, a partir de amanhã

PM reforça segurança até domingo
são joão em campina

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

A Polícia Militar se reu-
niu, ontem, com órgãos que 
fazem parte do sistema de 
segurança do Maior São 
João do Mundo, em Cam-
pina Grande, para definir 
estratégias para evitar tu-
multos, caso seja necessário 
fechar os portões do Parque 
do Povo, durante os shows, 
como ocorreu durante o fim 
de semana passado. A PM 
vai reforçar o efetivo de ho-
mens em todas as entradas 
do Parque, e serão disponi-
bilizados cerca de 500 poli-
ciais por noite, a partir de 
amanhã.

No sábado, por ser a pe-
núltima noite dos festejos e 
ainda ter um evento privado 
com a banda baiana Chiclete 
com Banana, durante o dia e 
os shows de Galante, o Co-
mando do 2º Batalhão infor-
mou que serão empregados 
700 homens, sendo 200 colo-
cados estrategicamente pelo 
percurso que o trio elétrico 
fará e também no distrito.

A preocupação dos ór-
gãos é que haja um contro-
le maior do público, que irá 
ao Parque do Povo e, quan-
do atingir 59.900 pessoas, 
os portões sejam fechados, 
garantindo a segurança de 
todos. Essa contagem será 
feita por câmeras de moni-
toramento que possuem re-
conhecimento facial insta-
ladas em todas as entradas 
do Parque.

Controle
Quando atingir 59.900 

pessoas, os portões 

do PP serão fechados, 

garantindo a segurança  

Hoje, recomeçam os 
shows, na parte superior do 
Parque do Povo,  que vão 
marcar a reta final da edição 
2022 do Maior São João do 
Mundo. Até a noite do pró-
ximo domingo, milhares de 
pessoas devem curtir as apre-
sentações de 22 artistas no 
palco principal. Ainda esta-
rão passando por Campina 
Grande, Santanna, o canta-
dor, Wesley Safadão, Solange 
Almeida, Dorgival Dantas, 
Márcia Felipe e outros. Além 
do palco Genival Lacerda, a 
festa também estará aconte-
cendo nas duas ilhas de for-
ró Zé Bezerra e Zé Lagoa, pi-
râmide e palco principal. Em 
cada um desses locais, pas-
sarão, todas as noites, quatro 
trios de forró e bandas locais. 
Também nesses dias finais 
da festa, estão programadas 
apresentações de grupos fol-
clóricos e quadrilhas juninas.

A expectativa para hoje à 
noite, no Parque do Povo, é o 
show do cantor Japãozin. Ele 
nasceu em São Paulo, mas os 
primeiros anos de vida, pas-
sou em Campina Grande, no 
bairro da Cachoeira, periferia 
da cidade, onde morou até fi-
car famoso depois que suas 
músicas  viralizaram nas re-
des sociais, entre o público 
mais jovem de todo o país. 
Uma de suas canções, “Ca-
rinha de Neném”, tem mais 

Mais 22 atrações encerram edição 
do Maior São João do Mundo

reta final 

A Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor de João Pessoa autuou 
mais cinco postos em prosse-
guimento à fiscalização para 
verificar a aplicação da redu-
ção nos preços dos combustí-
veis nas bombas, oriunda da 
diminuição no ICMS previsto 
no Decreto Estadual publica-
do no dia 1º de julho. A opera-
ção do Procon-JP, que iniciou 
na segunda-feira (4), também 
notificou mais 8 estabeleci-
mentos, somando, ao todo, 
a emissão de 25 documentos 
(12 autos e 13 notificações).

A fiscalização vai prosse-
guir até que todos os postos 
sejam inspecionados ou caso 
surja algum tipo de irregula-
ridade. O secretário Rougger 
Guerra acrescenta que o Pro-
con-JP está atento à redução 
nos preços, seguindo denún-
cias do consumidor e se ba-
seando nas pesquisas de pre-
ços da secretaria. “Os postos 
que não aplicarem a redução 
serão autuados e penalizados 
com o rigor da lei, com mul-
tas e/ou suspensão temporá-
ria dos serviços”, revelou.

Rougger Guerra reforça a 
participação do consumidor 
através de denúncias. “É im-
portante que o cidadão fique 
atento e procure o Procon-JP 
para informar sobre os esta-
belecimentos onde não há a 
aparente queda nos preços. 
O contato com a secretaria 
pode ser feito através do 0800-
083-2015 e do whatsapp (83) 
98665-0179”.

Procon-JP autua cinco postos 
de combustíveis e notifica oito

redução no preço

de 76 milhões de visualiza-
ções no YouTube. No último 
dia 24, ele se apresentou em 
uma casa de shows de Cam-
pina Grande e nas suas redes 
sociais descreveu a emoção 
de cantar no estabalecimen-
to onde foi funcionário. “To-
car nesse palco foi muito im-
portante pra minha vida e 
pra minha carreira. Nesta 
mesma casa trabalhei como 
barman, porteiro, garçom e 
tudo que se pode imaginar”, 
disse.

Além de Japãozin, esta-

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

rão animando a festa, hoje, 
Raí, Saia Rodada, Matheus 
Alves, LordVini e Jefferson 
Arretado. Amanhã, sobem 
ao palco, Solange Almeida, 
Márcia Felipe, Sâmia Maia e 
Michel Barka. Na sexta-feira 
do Maior São João do Mun-
do, os forrozeiros serão ani-
mados pelo cantor potiguar 
Dorgival Dantas, Vitor San-
tos, Taty Girl, Ranniery Go-
mes. 

No sábado, o Parque do 
Povo receberá os shows de 
Jonas Esticado, Santana, o 
Cantador, Felipe Warley e 
Mexe Ville. A festa será en-
cerrada com Wesley Safadão, 
Stefane Alves, Capilé, Glayd-
son Gavião e Bizay.

O São João também es-
tará acontecendo no distri-
to de Galante, onde quatro 
palcos foram montados e 
durante o sábado e o domin-
go, quatro atrações passarão 
por eles para animar os for-
rozeiros que curtem a festa 
durante o dia.

Galante
No distrito, foram 

montados quatro palcos  

para receber mais 

quatro atrações entre 

sábado e domingo

Até domingo, milhares de pessoas devem curtir as apresentações

Pesquisas 
O Procon-JP divulgou, na 

manhã de ontem, nova pes-
quisa de preços dos combus-
tíveis, registrando uma sig-
nificativa queda no preço da 
gasolina, que está oscilando 
entre R$ 6,490 e R$ 6,990, redu-
ção de R$ 0,30, no menor preço 
e de R$ 0,38, no maior, em re-
lação ao levantamento do dia 
29 de junho. “Saliento que es-
ses preços já podem estar de-
fasados porque a fiscalização 
verificou que houve diminui-
ção de valores em alguns pos-
tos visitados pela pesquisa na 
segunda, e, por isso, vamos 
realizar nova pesquisa na pró-

xima quinta-feira para reava-
liarmos o mercado”, adiantou 
o secretário. 

Redução nas bombas  
A operação de fiscalização 

do Procon-JP está verificando 
se a redução nos preços dos 
combustíveis está chegando ao 
bolso do consumidor. O valor 
da gasolina nas bombas deve 
diminuir cerca de R$ 0,94, de 
acordo com o Decreto Estadual 
publicado no dia 1º de julho e 
que obedece à lei federal san-
cionada no último dia 23 de ju-
nho que prevê queda do ICMS 
nos preços desses produtos en-
tre 17% e 18% nos estados.

• Atendimentos do Procon-JP:

Sede: Avenida Pedro I, 473, Tambiá
Orientação e dúvidas: 0800-083-2015 
Instagram: @procon_jp
Procon-JP na sua mão: (83) 98665-0179
Whatsapp do transporte público: (83) 98873-9976

Saiba mais

Fiscalização segue até que todos os postos sejam inspecionados

Foto: Rádio Tabajara Foto: Secom-JP

Foto: Divulgação

Para garantir esse quanti-
tativo, o subcomandante do 
2º Batalhão de Polícia Mili-
tar, em Campina Grande, 
major Jonatha Yassaki, in-
formou que irá receber um 
reforço. 

“Estaremos recebendo 
homens de João Pessoa para 
termos uma carga máxima 

nessa reta final”, disse.
Já o comandante do 2º 

BPM, major Adalireno Sa-
maroni, disse que será soli-
citada da empresa responsá-
vel por promover o São João 
de Campina Grande que seja 
aumentado o número de vi-
gilantes em todas as entra-
das do Parque do Povo. “Em 

princípio, a responsabilida-
de para realizar o controle de 
acesso das pessoas ao even-
to, fazendo as revistas, con-
trolando o fluxo de pessoas 
e contabilizando a entrada e 
saída de pessoas, para evi-
tar a superlotação, é da em-
presa promovente do even-
to”, disse.

Além dessas medidas, os 
órgãos de segurança pedi-
ram à empresa que faça uma 
campanha de conscientiza-
ção, através dos meios de co-
municação para que as pes-
soas respeitem os limites de 
capacidade do local, e assim 
possa evitar tumultos e pro-
blemas maiores.

Polícia Militar e órgãos que fazem parte do sistema de segurança do Maior São João do Mundo definem estratégia para evitar tumulto nos últimos dias do evento
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Amanhã, em João Pessoa, Galeria Archidy Picado recebe 
exposição individual do artista plástico paraibano Luiz Barroso

Processo criativo 
da arte e da escrita

‘Rasgos CaligRáfiCos’

Ao produzir um 
texto de próprio 
punho, o indiví-
duo imprime com 

técnica e habilidade uma 
forma bastante pessoal de 
se expressar de maneira úni-
ca. Mas fora da funciona-
lidade prática da escrita, a 
arte caligráfica expande os 
sentidos para comunicar-se 
com o outro através de uma 
linguagem mais subjetiva e 
elaborada. É isso que o pú-
blico poderá observar a par-
tir das 17h de amanhã, em 
João Pessoa, na Galeria Ar-
chidy Picado, localizada no 
Espaço Cultural José Lins do 
rego, com a exposição gra-
tuita Rasgos Caligráficos, assi-
nada pelo artista plástico pa-
raibano Luiz Barroso.

São cerca de 30 peças em 
nanquim aplicadas em um 
papel japonês muito fino e 
delicado que estarão sus-
pensas por uma estrutura 
de metal. Os trabalhos se-
guem uma diversidade de 
estilos na arte caligráfica, al-
guns mais figurativos e ou-
tros com um olhar que se de-
bruça para o abstrato. Fazem 
parte do acervo desde a re-
miniscência dos caracteres 
de culturas orientais, pas-
sando pela caligrafia árabe, 
os signos rupestres da Pedra 
do Ingá, até a garatuja infan-
til, que são os rabiscos que 
crianças produzem até os 7 
anos de idade.

“Existem trabalhos que 
vão muito além das figu-
ras e das formas. Algo mais 
espontâneo que pode se 
aproximar à criatividade 
de criança”, descreve Luiz 
Barroso, que desenvolveu 
na França, por mais de 10 
anos, aulas de pintura para 
filhos e filhas de imigrantes 
do Norte da África. “Tenho 
uma folha em branco e um 
pincel com tinta nanquim, 
com os quais eu me lanço 
para exercer minha liberda-
de de expressão dentro da 
experiência que acumulei. 
É algo que fica no limiar en-
tre a razão e a emoção”, ex-
plica o campinense radicado 
em João Pessoa há sete anos 
e com mais de 40 anos dedi-
cados às artes visuais. 

O projeto foi aprovado há 
mais de dois anos através de 
um edital público de ocupa-
ção dos espaços expositivos 
da Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc), mas 
foi preciso superar as restri-
ções de distanciamento so-
cial para finalmente receber 
a visita do público. Para o 
artista, Rasgos Caligráficos é 
uma expressão da arte con-
temporânea que combina 
com qualquer cena da atua-
lidade. Luiz Barroso percebe 
em sua criação uma metáfo-
ra para a própria vida, alter-
nando pinceladas fortes com 
outras mais delicadas, va-

riando o efeito conforme a 
velocidade, a cor da tinta, a 
pressão sobre o papel, o in-
tervalo entre traços e o pró-
prio material utilizado.

“Não há retoques, esbo-
ços ou correções no ‘cami-
nho da escritura’, pois mes-
mo o borrão ou os espaços 
‘falhos’ sobre o papel pode-
rão ser vistos como parte de 
uma totalidade. É justamen-
te na sutileza percebida em 
alguns trechos e na intensi-
dade em outros que está lo-
calizado o sentido estético”, 
ressalta Barroso.

Para ele, a união entre o 
preto e branco sobre papel 
japonês é algo vibrante e que 
se situa entre o familiar e o 
enigmático, e uma intrigan-
te diferença entre o passa-
do (arcaico) e o presente. “O 
enigmático é o que fica nas 
entrelinhas, é a emoção, a in-
tuição. Eu parto sempre da 
perspectiva pessoal para a 
universal”, conta Luiz Bar-
roso, que se inspira ainda 
nos traços do artista plás-
tico do surrealismo espa-
nhol Joan Miró (1893-1983). 
“Eu não copio. Eu ressigni-
fico os símbolos. Vou muito 
além do que vejo: tem tam-
bém o que absorvo”.

Arte que salva
Aos 71 anos de idade, 

Luiz Barroso tem um ritmo 
de produção bastante profí-
cuo e com a utilização de vá-
rios tipos de materiais. De 
forma concomitante, ele tem 
obras atualmente em cartaz 
na exposição Rasgo da Pele, 
que podem ser vistas na ga-
leria do INSS Cultural, inte-
grando a programação da 
Bienal Latino-Americana de 
Arte Postal da Parahyba. “Eu 
produzo independentemen-
te de exposições. É o alimen-
to para o meu espírito. São 
perguntas e respostas que 
crio na minha intimidade. 
Quando estou no meu pro-
cesso de criação, é o único 
momento que sou livre”.

Com uma trajetória pro-
fissional que inclui residên-
cias artísticas em vários paí-
ses, Luiz Barroso já expôs 
suas obras na França, Ho-
landa e Kênia. Ele desper-
tou o interesse pela pintu-
ra desde muito cedo e como 
uma forma de encontrar re-
fúgio na infância, quando fi-
cou órfão de mãe e passou a 
ser criado por sua avó e tias. 
“Na época, não tinha inten-
ção de me tornar artista. Era 
apenas uma forma de auto 
descoberta e de me relacio-
nar com o mundo através 
daqueles rabiscos. Foi a arte 
que me salvou”, aponta o ar-
tista plástico.

O período de visitação 
de Rasgos Caligráficos se es-
tende até o dia 18 de agosto. 
O público pode visitar a ga-
leria de segunda à sexta-fei-
ra, das 8h às 21h. Aos finais 
de semana e feriados, das 
10h às 16h.

Joel Cavalcanti 

cavalcanti.joel@gmail.com

Luiz Barroso atuando em seu atelier: “Existem trabalhos que vão muito além das figuras e das formas”

São cerca de 30 peças em nanquim aprlicado em papel japonês que seguem uma diversidade de estilos na arte caligráfica, alguns mais figurativos e outros com um olhar que se debruça para o abstrato
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GI com Tônica Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Não lembro quando foi a 
última vez que andei, a pé, 
por João Pessoa. E não digo 
ir ali na padaria e voltar. 
Digo realmente caminhar 
por dentro da cidade, bater 
perna prestando atenção em 
paisagens novas ou em de-
talhes nunca antes vistos de 
paisagens familiares. Grafi-
tes, pichações, ruínas, pré-
dios abandonados. Essas 
cicatrizes urbanas que con-
tam histórias. 

Foi caminhando por Hi-
gienópolis, um dos bairros 
mais ricos de São Paulo e, 
por tabela, do Brasil, que o 
jornalista Chico Felitti des-
pertou a curiosidade por 
uma mansão aparentemen-
te abandonada em plena 
Rua Piauí. Perambulando 
pelo bairro, notou a casa e 
descobriu que sim, ela é ha-
bitada. Que por debaixo do 
teto cheio de buracos, exis-
tia uma figura excêntrica, 
uma idosa conhecida na re-
gião como “a bruxa”. Com o 
gravador e celular na mão, 
Chico precisava saber mais 
sobre aquela história. O re-
sultado disso está sendo 
publicado semanalmen-
te no podcast A Mulher da 
Casa Abandonada, da Folha 
de S.Paulo.

Com episódios lançados 
toda quarta-feira desde 8 de 
junho, o programa investi-
ga a vida de Mari, a mora-
dora daquela casa que mais 
parece o cenário do filme 
Terror em Amityville e como 
ela foi parar lá. Mas nem Jay 
Anson seria capaz de escre-
ver novelas tão horrendas 
que cercam não a casa, mas 
a mulher que ali habita. Ela 
é vilã da história. Ela é pro-
curada pelo FBI. 

A história é contada com 
detalhes no podcast, mas 
para matar a curiosidade 

que posso despertar: Mari, 
que na verdade é Marga-
rida Bonetti, é fugitiva dos 
Estados Unidos da Améri-
ca, pois foi indiciada por ter 
mantido, junto com o ma-
rido, uma empregada bra-
sileira em situação análo-
ga a escravidão por 20 anos 
(de cerca de 1980 a 2000). A 
empregada, cuja identida-
de não é revelada no pod-
cast a pedido da mesma, foi 
torturada, mantida em cár-
cere privado e impedida de 
buscar atendimento médico 
por duas décadas. O marido 
de Margarida, Renê Bonet-
ti, um engenheiro espacial, 
chegou a ser condenado 
pela justiça estadunidense. 

Toda a história cabulosa 
furou a bolha dos ouvintes 
usuais de podcast e virou 
uma obsessão para milha-
res de pessoas. A produção 
de Felitti, em um mesmo de 
um mês, pautou alguns dos 
principais veículos de co-
municação do país. Rede 
Record, Band, Rede Globo 
e seus portais. Todo mun-
do quer trazer um pedaço 
dessa história. O agora an-

tigo refúgio de Margarida 
virou local de turismo ma-
cabro em São Paulo. 

A mansão do pai dela, 
o médico paulistano Ge-
raldo Vicente de Azevedo, 
cujo pai, por sua vez, era 
Francisco de Paula Vicente 
de Azevedo, o Barão de Bo-
caina, é um pedaço tátil de 
uma página aberta da his-
tória de um crime. Pessoas 
passam na frente da casa, 
tiram fotos, pixam “escra-
vocrata”, entram para tirar 
fotos e fazer vídeos para a 
Internet. Todo esse aconte-
cimento que é narrado tor-
nou proporções maiores do 
que o podcast A Mulher da 
Casa Abandonada e, como 
muitos casos na era digi-
tal, virou um espetáculo 
“instagramável”, “tuitável” 
e “youtubístico”.

Não sendo moradora 
da Terra da Garoa, fiz meu 
tour pelo Google Maps. A 
mansão agora é ponto clas-
sificado como “marco cul-
tural” e aparece na plata-
forma listada junto com 
o Centro Cultural de São 
Paulo e o Itaú Cultural. Di-

ferente das outras edifica-
ções, a mansão da herdeira 
do Barão de Bocaina, en-
tretanto, é feita para rece-
ber pontuações negativas. 
A residência de número 
1111 foi intitulada como “A 
casa Abandonada de Mar-
garida Bonetti e o Pacto da 
Branquitude”.

Hoje é dia de mais um 
episódio (com este, foram 
cinco lançados até então), 
mas devo avisar: Heredi-
tário, Atividade Paranor-
mal, Poltergeist - O Fenôme-
no, A Maldição da Residência 
Hill... nenhuma dessas fic-
ções aflige como a história 
investigada e contada por 
Chico Felitti, uma histó-
ria que persegue e oprime 
a população preta do Bra-
sil há séculos. Uma história 
sobre a crueldade humana 
em sua forma mais límpi-
da e podre. Margarida Bo-
netti não é “bruxa”, não é 
uma figura das fábulas. Ela 
é real. Ela e outras milha-
res de “sinhás” e “sinhôs” 
escondidos em suas man-
sões e fazendas de Norte a 
Sul do país.

Margarida Bonetti não é bruxa
Fotos: Reprodução

O filho de seu Inácio

Quando fiz o meu giná-
sio na primeira metade dos 
anos 1960, lá na terra do poeta 
Cassiano Ricardo, fiquei con-
hecendo dois “Zés” aqui da 
Paraíba, o Lins e o Américo, 
o primeiro li como tarefa es-
colar e tanto o apreciei que 
naqueles meus verdes anos li 
praticamente todo o ciclo da 
cana de açúcar. Já o segun-
do, li por curiosidade. Explico 
essa minha bisbilhotice.

Nas minhas infância e 
adolescência conheci o que 
era o tal de sufoco. Pai mili-
tante na política, esteve al-
guns anos cerrando fileira 
no Parido Comunista. Essa 
militância nos deixava em 
casa divididos entre o fei-
jão nosso de cada dia e os 
sonhos de meu pai, sendo 
que os segundos não falta-
vam enquanto os primeiros 
rareavam. Mas ali vigorava 
o “centralismo democráti-
co” e não se discutia as di-
retrizes do Comitê Central. 
Exigia-se notas boas (eu não 
lá essas coisas nesse quesito), 
nada de dançar ou ouvir rock 
and roll, ler gibi nem pensar, 
pois esse tipo de música e 
essa modalidade de leitura 
eram coisas do imperialismo 
americano. Tinha-se que ou-
vir e ler coisas de qualidade. 
Naquela casa o que não fal-
tavam eram os livros. O nos-
so patriarca lia, comentava e 

depois sugeria (na verdade, 
exigia) nossa leitura.

Não tinha a menor sim-
patia pela alvoroçada turma 
da Semana de Arte Moderna, 
dizia que excetuando Macu-
naíma, aquela tropa não pro-
duzira nenhuma obra sig-
nificativa. Chamava-os de 
gente mimada, filhotes en-
gravatados da burguesia 
paulista, que não sabiam o 
que era pegar no pesado, não 
tinham calos nas mãos e por 
isso não sabiam o que era a 
vida do zé povinho. Era o que 
ele dizia.

Para embasar sua prem-
issa citava autores que sur-
giram depois daquele movi-
mento, como Érico Veríssimo, 
Raquel de Queiroz, Jorge 
Amado, Zé Lins, Graciliano, 
mais alguns que não me re-
cordo e o Zé Américo. Nem é 
preciso dizer que o viés ide-
ológico fazia de Jorge Amado 
e Graciliano seus prediletos. 
Nesse contexto li Clarice, O 
Quinze, Jubiabá, Menino de En-
genho, Vidas Secas e por aí fui. 
Quando terminei o Científico 
conhecia esses autores cita-
dos acima. De cada um de-
les havia lido pelo menos um 
título. E o Zé Américo?

Estava completando o 
ginásio quando fui acometido 
de caxumba. Minha mãe exi-
giu repouso absoluto, nada de 
sair da cama, nada de esforço 
porque senão a “caxumba de-
sce” e aí você vai ver só o que 

vai te acontecer, dizia ela fa-
zendo uma mímica que me 
amedrontava. Foi nessa sem-
ana que A Bagaceira caiu em 
minhas mãos.

Terminada a leitura tive 
vontade de matar aquele 
safado do Dagoberto. Pobre 
Lúcio... Tinha comigo que 
Soledade era meio danada. 
Mas o que aquele sacripanta 
fez não se faz. Fiquei ali pen-
sando naquela trama, o que 
era fugir da seca e princi-
palmente como a dignidade 
de um homem pode ser vi-
olentada.

Comentei o livro com meu 
pai. Mas ele quis falar mais 
do criador do que da “cria-
tura”. Nutria simpatia pelo 
Zé Américo por ter apoiado 
Getúlio na eleição de 1 930, 
mas o criticava por abraçar o 
movimento cívico-militar que 
depôs João Goulart. 

Os anos passaram. Ao meu 
pai já velho, acamado, agrade-
ci por ele ter exigido que lês-
semos o tanto que lemos. Lem-
brei da caxumba e do medo 
dela “descer”. Ele riu e recor-
dou que eu havia lido A Baga-
ceira naqueles dias. Então, per-
guntei e Zé Américo? Que o 
senhor acha dele?

– O escritor ou o político? 
Na política é difícil dizer o que 
ele eventualmente possa ter 
errado ou acertado. Decisões 
são tomadas sob pressão. O 
saldo está do lado dele. Não 
criou uma universidade? Foi 

ministro, foi governador, foi 
muita coisa. Como escritor 
o melhor dele foi A Bagacei-
ra. Tenho a impressão que foi 
percursor de muita coisa na 
literatura lá do Nordeste.

Essa foi a última conversa 
que tivemos. Hoje estou aqui 
escrevendo alguma coisa so-
bre Zé Américo, o filho de Seu 
Inácio. Ele deixou um escrito 
que me comove. 

E por falar em livros... A 
Bagaceira está aqui na minha 
estante. Depois estão os da 
Raquel, os do Zé Lins, os do 
Graciliano, os do Jorge Ama-
do. Foi o que meu pai quis 
me insinuar ou sugerir, a da 
obra de Zé Américo puxa 
essa procissão.

Luiz Augusto Paiva da Mata

“Fiquei ali 
pensando 
naquela trama, 
o que era fugir 
da seca e 
principalmente 
como a 
dignidade de um 
homem pode ser 
violentada

Yasunari Kawabata

Última obra de Nobel 
japonês chega ao Brasil

Uma das obras mais longas (e a última) do pre-
miado autor japonês Yasunari Kawabata, Beleza e 
Tristeza (Estação Liberdade, 288 páginas, R$ 63), 
chega ao Brasil, em uma tradução direta do japo-
nês por Lídia Ivasa. A edição conta também com 
um prefácio da professora e pesquisadora do De-
partamento de Letra Orientais da USP, Neide His-
sae Nagae.

O romance narra a viagem para Kyoto de Oki 
Toshio, um romancista de sucesso, para acompa-
nhar as celebrações de fim de ano. Ele acaba en-
contrando sua antiga amante, Otoko, com quem 
teve um caso há muitos anos. Otoko ainda era uma 
adolescente quando se relacionou com Oki, que já 
era um adulto.

Dessa relação, Otoko perdera um filho, levando 
ao fim do caso. Oki, romancista, acaba escrevendo 
um livro que se torna um sucesso, obra que acaba 
expondo Okoto: apesar de não dar nomes aos per-
sonagens de seu livro, o público e crítica descobrem 
quem é a personagem central, causando incomo-
do para a ex-amante. 

Ao retornar após não ter contato por mais de 20 
anos, Oki vê que ela já não é mais a mesma, se tor-
na uma mulher, uma artista e leva outra vida. As-
sim novos personagens surgem durante o roman-
ce, junto com complicações para a retomada do 
relacionamento.

Em uma sociedade extremamente conservado-
ra, o autor traz à tona o relacionamento da mestra 
Otoko e sua aprendiz, Keiko, um relacionamen-
to afetivo que acaba trazendo novos elementos de 
complexidade para as relações humanas.

Kawabata conseguiu se aprofundar nas diver-
sas camadas do que é ser humano, em que as abs-
trações contidas no título são mais abissais do que 
qualquer matéria tangível. O tempo também é fa-
tor primordial no desenvolvimento da narrativa. 
A narrativa ainda traz uma profunda discussão so-
bre modernidade, tradição e os conflitos de um Ja-
pão em mudanças entre o confronto de gerações.

Beleza e Tristeza foi publicado, primeiramente, 
em folhetim numa das mais prestigiadas revistas 
do Japão, a Funji Koron, de janeiro de 1961 a agos-
to de 1963, sendo copilado em livro no ano seguin-
te, pela editora Chuo Koron.

Sobre o autor
Prêmio Nobel de 1968, Yasunari Kawabata é 

considerado um dos representantes máximos da 
literatura japonesa do século 20. Nascido em Osa-
ka, no ano de 1899, ele teve uma infância difícil. In-
teressou-se, ainda jovem, pelos clássicos japoneses, 
indo estudar na Universidade Imperial de Tóquio.

Kawabata teve uma vida muito ativa nas le-
tras japonesas, criando revistas e jornais literários, 
como Xin-Xicho e Bungei Jidai, este último uma re-
vista literária influenciada pelo movimento mo-
dernista ocidental.

Acompanhado de jovens escritores, defenderia 
mais tarde os ideais da corrente neossensorialista 
(shinkankakuha), que visava uma revolução nas le-
tras japonesas e uma nova estética literária, deixan-
do de lado o realismo em voga no Japão em prol de 
uma escrita lírica, impressionista, atravessada por 
imagens nada convencionais.

Inspirado pelo surrealismo e impressionismo e 
junto com a estética nipônica, Kawabata cria uma 
narrativa poética, abstrata e cheia de cores, dan-
do origem a corrente neossorialista. Outro aspecto 
que marca profundamente a escrita de Kawabata é 
o erotismo e sensualidade, com discrições que che-
gam a ser tátil de tão profunda. Doente e deprimi-
do, tira a própria vida em abril de 1977.
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Eduardo Augusto 

Especial para A União

Capa de ‘Beleza e 
Tristeza’ (ao lado) 

uma das obras 
mais longas do 

premiado autor 
japonês Yasunari 

Kawabata (acima)

Protagonista de ‘Mulher da Casa Abandonada’, Margarida só aparece com uma pasta branca no rosto



Já o citei aqui nesta coluna, o Valdemir dos 
Correios e nem faz muito tempo. Acontece que 
esse cidadão, o Valdemir, é um baú de causos. 

O detalhe é que se ele não for protagonista dessas 
narrativas é pelo menos o ajudante do mocinho. 
Sempre presente nas histórias que me conta. 
Como dizem, está em todas mesmo que não haja 
nenhuma. Mas se eu continuar me referindo a ele 
como Valdemir, corro o risco de ninguém saber 
quem é. Mas, se eu disser que estou falando do 
Enxuto, pronto. É assim que é conhecido nos 
Correios, de onde é aposentado.

O que me contou desta vez? Vamos lá.
Menino buliçoso, nasceu em Itabaiana e se não 

enveredasse por outros caminhos poderia ter feito 
parte do esquadrão do Botafogo Futebol e Regatas. 
Diz ele que tinha chuteiras para estar ao lado de 
Garrincha, Didi, Nilton Santos, Quarentinha, aquela 
turma toda. Era mais novo do que eles, mas dava 
para estar por lá no começo da década de 60. 
Enxuto é da década de 40, essa turma da de 30. 
Fazendo as contas, era possível, sim. Não há como 
desmentir nosso amigo. Da turma que batia bola 
com ele em Itabaiana, a maioria ou quase todos, já 
foram falar com Deus. Então, temos que acreditar no 
que Enxuto diz. Não há testemunhas.

E o que afastou nosso meia-direita driblador 
das quatro linhas? Podem não acreditar, mas 
foi a fé. Isso mesmo, a fé. Enxuto resolveu que 
ia ser papa. Achava que um dia iria conseguir 
colocar no cocuruto o solidéu branco e nos pés o 
sapato encarnado de Sua Santidade. Isso mesmo, 
pretendia ser, acreditem, nada mais e nada menos 
que o pastor de todas as ovelhas, o Sumo Pontífice. 
E queria por que queria, e então, ao invés de ir para 
o ginásio, foi para o seminário.

Estamos em João Pessoa. Colado ao adro 
da Igreja de São Francisco, há um conjunto de 
edificações, numa delas funcionou até uns anos 
atrás o Colégio Pio XII. Era por ali o seminário. O 
seminário, não. O certo seria dizer os seminários 
porque na verdade eram três. Um para os noviços 
ou iniciantes, um segundo para turma que estava 
pela metade do caminho e um terceiro que já 
preparava para a ordenação.

Ali permaneceu, alguns poucos anos, até 
surgirem as primeiras tentações da carne e quando 
os hormônios do nosso garotão começaram a 
pulular, não teve jeito. Enxuto pegou o beco e 
fugiu para o Rio de Janeiro, na época a capital da 
República. E sabem como é, Itabaiana prepara 
sua gente para o mundo, quem sai de lá, sai para 
vencer na vida e logo nosso camarada se ajeitou 
sob as asas de um senador, arrumou emprego, 
pensão para morar e fez a grande descoberta de 
sua vida: os cabarés da Lapa!

Enxuto se esbaldou. Mas não pensem que era só 
esbórnia a vida de nosso amigo. Enxuto trabalhava 
de carteira assinada e tudo mais. Só que um dia 
descobriu que os pais estavam mudando para 
o Rio. A farra ia acabar. Correu ao seu senador, 
pediu socorro, e conseguiu vaga nos Correios e 
justamente em Itabaiana. Chegou e acomodou-
se na casa de um tio. Mas a hospedagem durou 
pouco. Mau exemplo para as crianças aquele 
primo que todas as noites frequentava os cabarés 
da Rua do Carretel, famosa na época em Itabaiana 
por abrigar esses estabelecimentos. Deram um pé 
no traseiro de Enxuto e este foi parar literalmente 
na rua, Não deu outra, Pediu socorro para Dona 
Nevinha, a dona do cabaré mais famoso de 
Itabaiana e foi morar lá. Pode?

Ganhou um quarto e a proteção dessa 
senhora. Enxuto era bico doce. Bom de conversa 
(é o que ele diz). Dormia com as moças e não 
precisava pagar. Era o queridinho da casa. O 
problema estava só em um dia da semana, as 
segundas, porque era dia de feira em Itabaiana. 
Chegava trem cheio de gente e o cabaré lotava. 
As acomodações de nosso amigo ganhavam 
outras serventias. Ele tinha que emprestar para 
as meninas garantirem o pé de meia. Mas não se 
apertava, ficava na farra até o dia clarear.

Tempo bom de minha vida, disse-me ele com 
os olhos marejados. Dona Nevinha eu tenho como 
minha madrinha, cuidou de mim. Perguntei se ele 
não pagava as moças. Eu quis saber se ele dava 
como se diz por aqui um checho (aqui quer dizer 
calote) nas meninas. Então, explicou que checho 
é quando promete que vai pagar e não paga. Não 
era meu caso, elas sabiam que eu não ia pagar. Era 
tudo por amizade. Foi o que ele disse.

O tempo passou, nosso Macunaíma albino 
se casou e um dia resolveu levar um filho já 
crescidinho para conhecer a madrinha. Dona 
Nevinha, já velhinha e há tempos longe da 
atividade, mostrou ternura com Enxuto e comentou 
para o rapaz escutar.

Esse aí era um danado, dormia, comia, bebia 
de graça e ainda deu muito checho nas meninas, 
disse ela e depois deu um beijo na testa do meu 
amigo. Pareceu um beijo de saudade.

Foi o que ele me contou.

Crônica 
  Em destaque

Dona Nevinha,
a madrinha

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Oi Futuro e o Estúdio Toca do Ban-
dido abrem as inscrições para o edital 
‘Aceleração LabSonica 2.0 - Toca do 
Bandido’, que tem como proposta ala-
vancar a carreira de novos músicos e 
bandas independentes, através de um 
ciclo que inclui jornada de diagnósti-
co de carreira, minicurso de music bu-
siness, workshop de planejamento es-
tratégico, pitching, além de mentorias 
individuais promovidas por especia-
listas da indústria da música.

Artistas de todo o Brasil podem se 
inscrever até o dia 31 de julho, no site 
oficial da iniciativa (www.tocadoban-
dido.com.br/aceleracaolabsonica).

Ao final da capacitação, os selecio-
nados participarão de uma residência 
artística na qual farão um songcamp e 
produzirão um EP com três faixas e 

uma live session, produtos que serão 
lançados pelo Selo Toca Discos. A se-
gunda edição da LabSonica dá sequên-
cia ao projeto muito-bem sucedido, que 
teve 900 inscrições e cerca de 300 horas 
de mentorias em sua primeira edição, 
iniciada em março de 2020.

Projeto tem proposta de alavancar novos artistas e bandas independentes

Edital faz planejamento 
de carreiras na música

inscrições abertas

Foto: Rossato Lima/Divulgação

Gravação no estúdio Toca do Bandido

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

AmIgo SEcRETo (Brasil. Dir: Maria 
Augusta Ramos. Documentário. 12 anos). 
Recorte investigativo sobre o vazamento de 
informações da Lava Jato, em 2019. CINE 
BANGÜÊ: 18h (dia 6/7).

SEguIndo TodoS oS PRoToco-
loS (Brasil. Dir: Fábio Leal. Comédia. 16 
anos). Após ficar 10 meses sozinho em qua-
rentena, Francisco (Fábio Leal) quer transar. 
CINE BANGÜÊ: 20h30 (dia 6/7).

mInIonS 2: A oRIgEm dE gRu (Mi-
nions: The Rise of Gru. EUA. Dir: Kyle Balda. 
Animação. Livre). Nos anos 1970, o jovem 
Gru tenta entrar para um time de supervi-
lões, mas a entrevista é desastrosa e ele e 
seus minions acabam fugindo do grupo de 
mal-feitores. CENTERPLEX MAG 3 (dub.): 
15h - 17h15 - 19h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 
3 (dub.): 13h40 - 21h (exceto qua.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 6 (dub.): 12h30 - 14h45 - 17h 
- 19h15 (exceto qua.) - 21h30 (exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 13h30 - 
15h45 - 18h (exceto qua.) - 20h15 (exceto 
qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-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 MANGA-
BEIRA 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 (ex-
ceto qua.) - 21h30 (exceto qua.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 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 PARTA-
GE 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 (Christian 
Bale), que busca a extinção dos deuses. 
Para combater a ameaça, Thor pede a 
sua ex-namorada, Jane Foster (Natalie 
Portman), que – para surpresa de Thor – 
inexplicavelmente empunha seu martelo 
mágico, Mjolnir, revelando-se a Poderosa 
Thor. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 20h45 
- 23h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 
20h15 - 23h; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub., 
3D): 19h30 - 22h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 
7 (leg., 3D): 19h - 21h45 - 00h25; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 19h45 - 22h30; 

CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 20h30 
- 23h15;CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
19h45 - 22h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3: 19h (dub.) - 21h45 (leg.) - 00h25 (dub.);-
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub., 3D): 
19h15 - 22h - 00h40; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 5 (dub., 3D): 19h30 - 22h15; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 20h; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 6 (dub., 3D): 20h50; CINE SER-
CLA PARTAGE 1 (dub.):  20h; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub., 3D): 20h50.

conTInuAÇão

FESTIvAl vARIlux dE cInEmA FRAn-
cêS 2022 (Vários). Evento que vai até o dia 
6 de julho contempla 17 obras inéditas e re-
centes da filmografia francesa e dois filmes 
como homenagem. Confira a programação 
completa (com sinopses, fotos e sessões) de 
João Pessoa no site oficial do festival (varilu-
xcinefrances.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). Qua-
tro anos após a destruição da Ilha Nublar, 
os dinossauros agora vivem ao lado de hu-
manos em todo o mundo. Contudo, nem 
todos répteis consegue viver em harmo-
nia com a espécie humana, trazendo pro-
blemas graves. Os ex-funcionários do par-
que dos dinossauros, Claire (Bryce Dallas 
Howard) e Owen (Chris Pratt), se envolvem 
nessa problemática e buscam uma solu-
ção, contando com a ajuda dos cientistas 
experientes em dinossauros. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (dub.): 13h20 - 19h30 (exceto 
qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 15h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 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 MacLa-
ne. 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 es-
pacial faz com que Lightyear vá para um 
planeta hostil e muito longe da Terra ao 
lado de seu comandante e sua tripulação. 
Enquanto Buzz tenta encontrar um cami-
nho de volta para casa, ele descobre que 
já se passaram muitos anos desde seu tes-
te de voo. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
15h50 - 18h20 (exceto qua.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 12h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 14h (exceto seg.) 
- 16h30 (exceto seg.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 3 (dub.): 16h10 - 18h20; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 16h10 - 18h20.

ToP gun: mAvERIck (EUA. Dir: Jose-
ph Kosinski. Aventura. 12 anos). Depois de 
mais de 30 anos servindo a marinha como 
piloto de caça, Pete “Maverick” Mitchell 
(Tom Cruise) continua na ativa, se recusan-
do a subir de patente e deixar de fazer o que 
mais gosta, que é voar. Enquanto ele treina 
um grupo de pilotos em formação para uma 
missão especial que nenhum “Top Gun” ja-
mais participou. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - 
VIP (leg.): 13h15 - 16h - 18h45 (exceto qua.) 
- 21h45 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 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 ruptu-
ra interdimensional bagunça a realidade 
e uma inesperada heroína (Michelle Yeoh) 
precisa usar seus novos poderes para lu-
tar contra os perigos bizarros do multiver-
so. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 16h30 - 
22h30 (exceto qua.).

Foto: Divulgação

Em ‘Seguindo Todos os Protocolos’, protagonista quer satisfazer seus desejos sexuais na quarentena

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do edital
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Marcando o retorno pre-
sencial do evento, a Praia da 
Pipa (RN) receberá, entre 18 
e 21 de agosto, uma plurali-
dade de estilos musicais no 
Fest Bossa & Jazz, no qual 
já foram confirmados 13 ar-
tistas e grupos, dentre eles a 
banda que nasceu no local: 
Os Eloquentes.

O grupo representa a Pa-
raíba no festival, com a mistu-
ra de reggae, pop, soul e MPB 
com influências que vão de 
Lenine e Djavan até O Rap-
pa e Bob Marley. Os Eloquen-
tes é formada pela paraibana 
Cíntia Peromnia, o paulista-
no, radicado em João Pessoa, 
Bira Magalhães, e o produtor 
fonográfico e violonista Feli-
ppe Francis. Recentemente, 
eles lançaram o single ‘Raízes’, 
um reggae-pop composto por 
Peromnia e Francis.

Diretamente de São Pau-
lo (SP), o pioneiro pianista de 

blues do Brasil, Ari Borger, 
que com o seu trio vai revi-
sitar alguns dos maiores hi-
nos do rock em versões ja-
zzísticas. Outro nome é do 
mestre Carlos Zens, que pro-
mete uma roda de choro de-
mocrática e genuinamente 
potiguar através do grupo, 
Choro do Caçuá. Já o gru-
po natalense Daniel Ribeiro 
Quarteto também entrou na 
seleção do festival e irá home-
nagear Arthur Maia, um íco-
ne nacional do contrabaixo. O 
cenário do jazz pernambuca-
no será evidenciado por Cláu-
dia Beija & Mongiovi Trio; re-
presentando a Praia da Pipa, 
formada por músicos dos es-
tados vizinhos e que se insta-
laram no vilarejo, a banda Rá-
dio Axé, e, por fim, vindo do 
Ceará, o guitarrista de blues 
e rock, Caike Falcão.

Os nomes acima se juntam 
aos já confirmados: o pianista 
pernambucano Amaro Frei-
tas que, vindo de mais uma 

turnê pela Europa, fará apre-
sentação no festival com seu 
trio; a cantora paulista Vanes-
sa Moreno que, além do show, 
irá ministrar oficina gratui-

ta para cantoras, cantores e 
estudantes; o duo potiguar 
formado por Sérgio Groove 
e Khrystal; o guitarrista cea-
rense Felipe Cazaux; o gru-

po de rockabilly potiguar, Das-
ta & The Smoking Snakes, e, 
encerrando este primeiro blo-
co de atrações, um grupo de 
jazz instrumental PotiJazz, 

formado por músicos do Rio 
Grande do Norte, Ceará, Pa-
raíba e Chile.

Com acesso gratuito e po-
los espalhados pelos pontos 
estratégicos de Pipa, o fes-
tival vai realizar 48 pockets 
shows com 27 atrações locais, 
regionais, nacionais e inter-
nacionais. Para mais infor-
mações, basta acessar o site 
oficial  do evento (www.fes-
tbossajazz.com.br).

Banda Os Eloquentes confirmada para o Fest Bossa & Jazz
Festival

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do Fest 
Bossa & JazzGrupo Os Eloquentes é formado por Felippe Francis (E), Cíntia Peromnia (C) e Bira Magalhães (D)

Foto: Max Brito/Divulgação

Everaldo Dantas Nóbrega lança livro que documenta sua carreira como funcionário de instituição financeira

Obra retrata a vida de um bancário
literatura

Um recorte das atividades 
do próprio autor como fun-
cionário do Banco do Brasil 
(BB) dos 16 até os 48 anos de 
idade, quando se aposentou. 
Esse é o período que o escri-
tor, advogado e jurista parai-
bano Everaldo Dantas da Nó-
brega registra, por meio de 
fotografias, fotocópias de do-
cumentos e desenhos, em seu 
novo livro, que considera em 
parte autobiográfico: Memó-
rias de um Bancário (Ideia Edi-
tora, 305 páginas, R$ 40).

A obra já está disponível 
em alguns pontos de ven-
da, porque não haverá lan-
çamento formal, mas apenas 
sessão de autógrafos, ainda 
sem data definida, na Livra-
ria do Luiz, na cidade de João 
Pessoa. “A receptividade está 
sendo muito boa e já estou 
providenciando a segunda 
edição, revisada, para publi-
cação no próximo mês de de-
zembro”, disse o autor.

Escrito de outubro de 2021 
até maio passado, Memórias 
de um Bancário é o 13º livro de 
Everaldo Nóbrega, que tem 64 
capítulos, além do prólogo e 
o epílogo, e está disponível à 
venda ao público, em alguns 
locais da capital paraibana, a 
exemplo da  Livraria do Luiz, 
instalada na Galeria Augus-
to dos Anjos, 88, Praça 1817, 
no centro, e na Master Ban-
ca, ao lado do Centro de Tu-
rismo da Paraíba, na praia de 
Tambaú. “Os textos dos capí-
tulos são curtos e cada título 
respectivo é com apenas uma 
palavra, para ser sucinto”, co-
mentou ele. 

O prefácio do livro é as-
sinado pelo escritor, artista 
plástico, ator e teatrólogo Wal-
demar José Solha, que, em cer-
to trecho, registra o seguinte: 
“Vi o Memórias de um Bancá-
rio como bancário aposenta-
do que também sou. Todos 
que conviveram com Everal-
do em Pombal, Patos, Sousa, 
João Pessoa e Brasília terão – 
nessa leitura – clarões com o 
passado extremamente vívi-
do, como os que eu tive, como 

os que – remasterizados e co-
lorizados – o YouTube vem 
apresentando”. O autor justi-
ficou a escolha desse nome. 
“Solha foi meu primeiro che-
fe imediato no Banco do Bra-
sil em Pombal, em 1965, e essa 
amizade fraternal perdura até 
hoje, o que é uma honra”, con-
fessou o escritor.

Everaldo Nóbrega tam-
bém destacou o texto de mais 
um ex-colega de profissão, 
José Leopoldo de Souza, que 
também foi superintendente 
do BB na Paraíba e em outros 
estados e assina a apresenta-

ção do livro. “Memórias de um 
Bancário retrata, com maes-
tria e tomadas adrede escolhi-
das, aquele ambiente no dia 
a dia nas unidades e setores 
do Banco do Brasil na segun-
da metade do século 20. Isso 
é contribuição histórica”, res-
salta o amigo. 

O autor ainda destacou o 
posfácio, assinado pelo hoje 
médico em Campina Gran-
de José Alves Neto. “Alves 

tinha 13 anos de idade, era 
colega de classe dos meus ir-
mãos e, quando soube da mi-
nha aprovação no concurso 
para o Banco do Brasil, pas-
sou a me considerar seu he-
rói de carne e osso e esque-
ceu os heróis das histórias em 
quadrinhos e do cinema e ele 
confessa isso no texto”, disse 
o paraibano.

No livro, Everaldo Nóbre-
ga relata, por exemplo, que 
conseguiu aprovação no con-
curso do Banco do Brasil aos 
16 anos, na cidade de Pom-
bal, para ser auxiliar de es-

criturário. “Mas só assumi o 
cargo aos 18 anos, porque era 
menor de idade, e, numa vi-
toriosa carreira profissional, 
me aposentei como assessor 
jurídico da Diretoria Jurídica 
do BB, em Brasília. Viemos de 
uma família pobre, em Patos, 
e nos fizemos com as nossas 
próprias pernas e cabeças”, 
comentou ele.

O autor também oferece 
explicação a quem, eventual-

mente, se pergunta a razão de 
se lançar um livro sobre uma 
carreira funcional numa em-
presa bancária. “Como gos-
to de valorizar as coisas, por 
mínimas que elas possam 
parecer, diria que se justifi-
caria pela singularidade do 
meu caso, que se patenteia 
até pela pouca idade que ti-
nha quando da inscrição, das 
provas e da aprovação no con-
curso. E pela força de vonta-
de, perseverança, resiliência, 
coragem e determinação que 
sempre me deram norte, qua-
lidades essas que emergiram 

com maior intensidade e se fi-
zeram mais presentes desde 
o instante em que tomei co-
nhecimento do concurso até 
minha aposentadoria”, disse 
Everaldo Nóbrega. 

No livro, o autor também 
observou haver algumas 
curiosidades e exemplificou 
com duas. “Quando assumi 
o cargo, aos 18 anos de idade, 
não tinha servido o Exérci-
to. Aos 20 anos, em 1967, tive 

que me afastar do banco para 
prestar esse serviço militar de 
dois a 21 de maio, no 15º Regi-
mento de Infantaria, em João 
Pessoa. Mas, certamente, per-
ceberam que eu já estava em-
pregado, me dispensaram e 
voltei ao trabalho, em Pomba” 
relatou Nóbrega. “Eu inclui 10 
desenhos de professores, em 
sala de aula, e de palestran-
tes de eventos que participei 
e que produzi de 1976 a 1987, 
como forma de descontração”, 
acrescentou o escritor.

Natural da cidade de São 
Mamede, localizada no Ser-

tão da Paraíba, Everaldo Da-
nas da Nóbrega também 
possui os títulos de cidadão 
patoense, cajazeirense, pes-
soense, pombalense e de São 
José de Piranhas. Membro 
da União Brasileira de Escri-
tores - São Paulo, Academia 
Paraibana de Letras Jurídicas, 
Confraria dos Bibliófilos e do 
Instituto Histórico e Geográ-
fico de Patos, ele foi profes-
sor do Unipê, juiz do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
e chefiou a consultoria jurídi-
ca do Ministério da Integra-
ção Nacional e foi o primeiro 
ouvidor geral da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Paraí-
ba (OAB-PB) por dois man-
datos consecutivos. Autor de 
livros técnico-jurídicos, poe-
sias, contos, crônicas, histó-
rias e estórias, ele está organi-
zando mais duas obras para 
lançamento: em 2023, o livro 
Amor e Poesia II, pois o pri-
meiro volume foi lançado em 
2015; e, em 2024, Confissões de 
um cangaceiro, do qual já escre-
veu 21 capítulos.

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Foto: Roberto Guedes

No volume, o escritor, advogado e jurista, 
Everaldo Dantas da Nóbrega registra as 

suas reminiscências bancárias por meio de 
textos, fotografias, documentos e desenhos 
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Prêmio Prefeitura Parceira das Mulheres será entregue no dia 3 de agosto, no Teatro Paulo Pontes, em JP

Selo social premiará 43 municípios
Igualdade ÉtnIco RacIal

O Selo Social “Prefeitura 
Parceira das Mulheres”, pro-
movido pelo Governo do Es-
tado, teve 43 prefeituras con-
templadas na sua segunda 
edição. Com o tema volta-
do para a “Igualdade Étnico 
Racial”, o prêmio criado pela 
Secretaria da Mulher e Di-
versidade Humana (Semdh) 
e a Secretaria de Articulação 
Municipal (Sedam), em par-
ceria com a Federação das 
Associações de Municípios 
da Paraíba (Famup), será en-
tregue no dia 3 de agosto, no 
Teatro Paulo Pontes, em João 
Pessoa, junto com a realiza-
ção da Feira Étnico Racial de 
Mulheres Empreendedoras.

Nesta edição, concor-
reram 85 cidades, mas 47 
chegaram na etapa final da 
seleção do selo e 43 serão 
premiadas. A secretária da 
Mulher e da Diversidade 
Humana, Lídia Moura, disse 
que a quantidade de inscri-
tos representa 38% dos mu-
nicípios paraibanos. “Isso 
representa o compromisso 
das gestões com as políticas 
para mulheres. Agora, após 
os gestores e gestoras execu-
tarem as suas ações e proje-
tos, receberão a premiação”, 
afirma a secretária da Mu-
lher, Lídia Moura. 

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba criou uma Carti-
lha de Prevenção e Enfren-
tamento aos Assédios e Dis-
criminação com o objetivo 
pedagógico, de enfatizar a 
compreensão da definição 
do que venha a ser assédio. 

O material foi elaborado 
pela Comissão de Prevenção 
e Enfrentamento aos Assé-
dios e Discriminação do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, 
instituída pelo Ato da Presi-
dência nº 54/2. “Apresenta-
mos, enfim, aos magistrados, 
servidores, estagiários, e a 
quem mais interessar, a car-
tilha que versa sobre enfren-
tamento às diversas formas 
de assédio e discriminação. 
A ideia nasceu em reunião 
da Comissão de Prevenção 
e Enfrentamento aos Assé-
dios e Discriminação (Com-
pead), e foi materializada pe-

las mãos competentes de um 
grupo de integrantes da Co-
missão, eleito para esse fim”, 
disse o desembargador João 
Benedito da Silva, presiden-
te da Comissão.

A Comissão se  reúne 
mensalmente, promovendo 
debates sobre as ações a se-
rem desenvolvidas, com vis-
tas à preservação de um am-
biente de trabalho saudável a 
todo(as) que compõem o Ju-
diciário estadual paraibano.

Nesse sentido, as Comis-
sões de 1º e 2º Graus traba-
lharam na construção do 
procedimento para recebi-
mento das notícias de assé-
dio e discriminação, com a 
garantia do sigilo das infor-
mações repassadas pelas ví-
timas. 

Segundo o desembarga-
dor, a Cartilha está redigi-
da em linguagem simples, 

direta e compreensível, com 
características regionais nas 
observações a respeito de 
cada tema. “É de fundamen-
tal importância para com-
preensão de como se confi-
guram as várias formas de 
assédios e discriminações 
nela abordados. De igual re-
levância é a indicação dos 
meios pelos quais a pessoa 

constrangida poderá se va-
ler para denunciar o fato e 
seu autor. Parabenizo o gru-
po de trabalho que pesqui-
sou sobre a matéria e conce-
beu o esboço da cartilha, e à 
Compead, que a aperfeiçoou 
e aprovou”, ressaltou.

A juíza Silvana Carvalho 
Soares, presidente da Comis-
são de 1º Grau, destaca que, 
com o lançamento da Carti-
lha de Prevenção aos Assé-
dios e Discriminação, o Tri-
bunal de Justiça da Paraíba 
avança consideravelmente 
no espeque do respeito à dig-
nidade humana em suas re-
lações de trabalho. “Como 
sabido, o assédio, em todas 
as suas formas, e a discrimi-
nação causam lesão à dig-
nidade pessoal da vítima e 
vem, geralmente, com a for-
ma de humilhação”, observa 
a magistrada.

Confira os contemplados
Números correspondem à pontuação de cada cidade

Municípios

Cabedelo

Alagoinha

Bom jesus

Pombal

Mamanguape

Sossego 

São Bento

Jericó

São José do Sabugi

Mato Grosso

São José do Bonfim

Umbuzeiro

Triunfo

Sumé

Borborema

Patos

Cabaceiras

Itaporanga

Dona Inês

Bernardino Batista

São V. do Seridó

Igaracy

15.450

14.650

14.540

13.450

13.350

12.900

12.050

11.805

11.650

11.650

11.600

11.550

11.430

10.950

10.815

10.400

10.400

9.800

9.780

9.350

8.400

8.215

Brejo do Cruz

Taperoá

Cuité

Bayeux

São J. do Tigre

Cuitegi

Poços Dantas

Matinhas

Picuí

Boa Vista

São Francisco

Pocinhos 

Serra da Raiz

Boqueirão

Princesa Isabel

Monteiro 

Queimadas

Cajazeiras

Serraria 

Duas Estradas

Ouro Velho

8.050

7.750

7.700

7.700

7.450

7.425

6.950

6.900

6.850

6.625

6.550

6.450

6.350

6.163

5.900

5.800

5.650

5.575

5.470

5.250

5.000

O selo social pretende 
estimular políticas públi-
cas destinadas à promoção 
dos direitos das mulheres e 
equidade de gênero desen-
volvidas pelas prefeituras 
da Paraíba, considerando 
as potencialidades de cada 
município. Para isto, as pre-
feituras devem desenvolver 
práticas inovadoras e com-
prometidas com as mulhe-
res em toda sua diversida-
de, considerando o recorte 

étnico racial, idade, orien-
tação sexual e identidade 
de gênero, deficiência e lo-
calidade.

As ações das gestões mu-
nicipais contempladas inte-
graram o contexto da uni-
versalidade das políticas 
públicas, na perspectiva da 
igualdade étnico racial para 
as mulheres, garantidos pe-
los princípios dos direitos 
humanos. As diretrizes fo-
ram: Saúde integral das Mu-

lheres, Direitos Sexuais e 
Direitos Reprodutivos; For-
talecimento e participação 
das mulheres nos espaços de 
poder e decisão; Empreen-
dedorismo, autonomia eco-
nômica, desenvolvimento 
sustentável com igualdade 
social; Enfrentamento de to-
das as formas de violência 
contra as mulheres e Pro-
moção e apoio a arte e cul-
tura produzida e desenvol-
vida pelas mulheres.

Lídia Moura disse que a quantidade de inscritos representa 38% dos municípios paraibanos

Foto: Roberto Guedes

A defesa dos dois verea-
dores e três suplentes de 
Campina Grande cassados 
no último dia 27 de junho 
pela Justiça Eleitoral, en-
trou com um embargo de 
declaração que será anali-
sado pelo juiz eleitoral Ale-
xandre José Gonçalves Tri-
neto, da 16ª Zona Eleitoral. 
Caso o pedido não seja acei-
to, os advogados vão entrar 
com um recurso junto ao 
Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE-PB). 

Foram cassados os ve-
readores Dinho Papaléguas 
e Waldeny Santana e as su-
plentes Marta Ambrósio do 
Nascimento, Virgínia Soa-
res de Oliveira e Maria de 
Fátima Dias de Lima, todos 
do partido União Brasil. A 
decisão proferida na últi-
ma semana fala também 
em perda de direitos polí-
ticos por oito anos a todos 
os condenados.

“Entramos com um em-
bargo de declaração na úl-
tima sexta-feira (1), que vai 
ser examinado pelo pro-
prio juiz que proferiu a de-
cidao de cassação. A gente 
vai aguardar ele exami-
nar esse promeiro recurso 
e caso ele mantenha a de-
cisão vamos interpor junto 
ao TRE-PB”, disse o advoga-
do dos acusados, Fábio Bri-
to, em entrevista ao Jornal 
A União. 

A ação trata sobre de 
investigação eleitoral que 
analisava se, na eleição de 
2020, houve a ocorrência de 

fraude e de abuso de poder 
político na realização de 
candidaturas fictícias com 
a finalidade de se cumprir 
a cota de gênero de 30% exi-
gida pela legislação eleito-
ral.

A denúncia tratava de 
três partidos diferentes. O 
Partido Republicano da Or-
dem Social (Pros) e o Soli-
dariedade teria feito uso de 
uma candidatura fictícia e o 
então Democratas teria fei-
to uso de três candidaturas 
fictícias.

Segundo a defesa dos 
vereadores cassados, a de-
sistência das candidaturas 
foi voluntária e não houve 
candidatura fictícia. “Nós 
demonstramos no curso do 
processo de que não houve 
nenhuma candidatura fic-
tícia, elas aconteceram e é 
comum numa campanha 
eleitoral que tenha desis-
tências. Todas as pessoas 
se apresentaram com a in-
tenção de concorrer”, disse.

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba tornou públi-
co ontem os nomes dos de-
putados titulares e suplentes 
que irão compor a Comissão 
de Recesso no período de fé-
rias do parlamento estadual. 

  A Comissão de Recesso 
está sendo composta por um 
terço dos deputados, sendo 
12 titulares e igual número 
de suplentes. 

Os doze membros titula-
res são os seguintes:  presi-
dente, Adriano Galdino (Re-
publicanos), Júnior Araújo 
(PSB), Taciano Diniz (União 

Brasil), Tião Gomes (PSB), 
Wilson Filho (Republicanos) 
Ricardo Barbosa (PSB), Lin-
dolfo Pires (Progressistas), 
Rafaela Camaraense (PSB), 
Pollyanna Dutra (PSB), Gil-
berto Silva (PL),  Camila Tos-
cano (PSDB) e Tovar Correia 
Lima (PSDB). 

Já os doze deputados es-
taduais suplentes são os se-
guintes:  Anísio Maia (PSB), 
Cida Ramos (PT), Caio Rober-
to (PL), Dr. Érico (Cidadania),  
Buba Germano (PSB), Bran-
co Mendes (Republicanos, Es-
tela Bezerra (PT),  João Gon-

çalves (PSB), Trócolli Júnior 
(Podemos), Anderson Mon-
teiro (MDB), Moacir Rodri-
gues (PL) e  Jane Panta (Pro-
gressitas). 

Durante o recesso parla-
mentar na Assembleia Le-
gislativa da Paraíba, que 
ocorrerá de 20 de junho a 31 
de julho deste ano, essa co-
missão representativa pode 
exercer a competência ad-
ministrativa em caso de ur-
gência ou na ausência ou im-
pedimento dos membros da 
Mesa Diretora, além de re-
presentar a ALPB em even-

tos e exercer outras atribui-
ções de caráter urgente, que 
não possam aguardar o iní-
cio do período legislativo.

As comissões, como a de 
Receso, por exemplo, são ór-
gãos do Poder Legislativo, 
compostos por um grupo de 
vereadores que podem ser 
permanentes, que são aque-
las que subsistem através das 
legislaturas, com o objetivo 
de analisar toda matéria que 
tramita na Casa, ou temporá-
rias, constituídas com finali-
dades especiais ou de repre-
sentação.

Defesa embarga decisão 
que cassou mandatos

veReadoRes de cg

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

n 

Foram 
cassados Dinho 
Papaléguas e 
Waldeny Santana 
e as suplentes 
Marta Ambrósio 
do Nascimento, 
Virgínia Soares 
de Oliveira e 
Maria de Fátima 
Dias de Lima

legIslatIvo

Comissão de Recesso na Assembleia

assÉdIo

TJPB publica cartilha de prevenção

Objetivo
A finalidade maior 

da cartilha é dar 
conhecimento 

das condutas que 
configuram assédio 
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Pessoal que vai trabalhar como mesário deve ser convocado pelo Tribunal Regional Eleitoral até 3 de agosto

Voluntários começam a ser nomeados
eleições

Os voluntários e convoca-
dos para trabalhar nas Elei-
ções 2022 já começaram a ser 
nomeados pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral e o prazo ter-
mina no próximo dia 3 de 
agosto. Na Paraíba, cerca de 
60,7 mil mesários são voluntá-
rios para as próximas eleições, 
segundo especula o Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado 
(TRE-PB). 

Segundo explicou o TRE
-PB, o número não correspon-
de ao total de pessoas que 
devem de fato trabalhar nas 
próximas eleições. Eles são 
convocados com sobras, para 
que em uma eventual impos-
sibilidade de algum voluntá-
rio, outros possam ser cha-
mados. 

Em todo o Brasil, cerca de 
dois milhões de voluntários 
serão convocados. Os mesá-
rios colaboram com a lisura 
do processo eleitoral, viabili-
zam as eleições e fortalecem a 
democracia. Cabe a eles faci-
litar e assegurar às eleitoras e 
aos eleitores o exercício do di-
reito de votar e ser votado, ga-

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Eleitoras e eleitores 
maiores de 18 anos, em 
situação regular com a 
Justiça Eleitoral podem 
ser mesários.

Quem pode

Mesário

Eleitoras ou eleitores menores de 18 anos.

Candidatas ou candidatos e respectivos parentes, ainda que 
por afinidade, até o segundo grau (irmãos, cunhados, filhos, 
pais, genros, noras, sogros, netos, avós), inclusive, e cônjuge.

Integrantes de diretórios de partido político ou federação de 
partidos que exerçam função executiva.

Autoridades e agentes policiais, bem como funcionárias ou 
funcionários que exercem cargos de confiança do Poder 
Executivo.

Os que trabalham na Justiça Eleitoral.

Quem não pode

As pessoas convocadas 
aos trabalhos eleitorais re-
cebem uma comunicação 
oficial da Justiça Eleitoral 
(carta de convocação), fi-
sicamente ou em forma-
to eletrônico. Ao aceitar o 
chamado, elas poderão ter 
alguns benefícios, como 
horas complementares em 
cursos universitários, um 
auxílio-alimentação no va-
lor máximo de R$ 45,00, 
além do direito de dois 
dias de folga por cada dia 
trabalhado e ao concluir o 
treinamento, sem perder 
o salário. 

Eleitoras e eleitores 
maiores de 18 anos, em si-
tuação regular com a Jus-
tiça Eleitoral podem ser 
mesários. Candidatas ou 
candidatos e respectivos 
parentes, ainda que por 
afinidade, até o segundo 
grau (irmãos, cunhados, 
filhos, pais, genros, noras, 
sogros, netos, avós), inclu-
sive, e cônjuge, não pode-
rão participar. 

Além disso, integran-
tes de diretórios de parti-
do político ou federação 
de partidos que exerçam 
função executiva, autori-
dades e agentes policiais, 
bem como funcionárias ou 
funcionários que exercem 
cargos de confiança do Po-
der Executivo e os que tra-
balham na Justiça Eleitoral 
também estão barrados da 
função. 

Treinamento
Os selecionados são ca-

pacitados por meio de uma 
plataforma de ensino a dis-
tância (EaD) ou por meio 
do aplicativo Mesário. 

Convocação é 
feita através 
de uma carta

rantindo que a vontade popu-
lar seja respeitada.

Segundo a secretária de 
Gestão de Pessoas do TSE, 
Ana Cláudia Mendonça, a ex-
pectativa é que, no pleito de 
outubro, os mesários voluntá-
rios cheguem a ser metade do 
contingente total. “Esperamos 
um aumento de cerca de 3% a 
4% em relação ao ano de 2020”, 

destaca. Nas últimas eleições 
municipais, 42,6% (cerca de 
667,5 mil) trabalharam volun-
tariamente.

Faltam menos de três me-
ses para o dia 2 de outubro, 
quando cerca de 150 milhões 
de eleitores voltam às urnas 
em todo o Brasil para esco-
lher os ocupantes dos cargos 
de deputado federal, deputa-

do estadual (ou distrital), se-
nador, governador e presiden-
te da República. 

Diferença entre mesários 
convocados e voluntários: 
A diferença está no próprio 
nome. Alguns eleitores são 
convocados pela Justiça Elei-
toral para prestar serviços em 
uma eleição, já o mesário vo-
luntário é a pessoa que se ofe-
rece para os trabalhos eleito-
rais nas mesas receptoras de 
votos ou de justificativas.

A inscrição pode ser fei-
ta rapidamente pelo aplicati-
vo móvel e-Título, na página 
Canal do Mesário, do Portal 
do TSE, ou nos sites dos tri-
bunais regionais. O app pode 
ser baixado para smartphone 
ou tablet, nas plataformas iOS 
ou Android, nas lojas Goo-
gle Play e Apple Store. Após 
o preenchimento dos dados, 
o interessado poderá ser no-
meado a participar das elei-
ções como mesário voluntário 
pelo juiz eleitoral responsá-
vel, que segue critérios defi-
nidos em lei.

Não há um prazo final 
para a inscrição, pois ela pode 

ser feita de forma permanente. 
Mas, como o prazo da comu-
nicação da convocação da JE 
para as eleições deste ano vai 
até 3 de agosto, essa data aca-
ba sendo um marco temporal 
para trabalhar nas eleições.

Benefícios
Além de prestar um servi-

ço à democracia e ao país ser 
mesário pode contar como ho-
ras complementares em cur-
sos universitários (consulte o 
TRE do seu estado, para ver se 
esse benefício se aplica a você); 
em caso de empate em concur-
so público, pode ter vantagem 
para o desempate (se estiver 
previsto no edital); no dia da 
eleição, recebe auxílio-alimen-
tação no valor máximo de R$ 
45,00 (Portaria TSE nº 399, de 
27 de abril de 2022); tem direi-
to a dois dias de folga por cada 
dia trabalhado e ao concluir o 
treinamento, sem perder o sa-
lário. É importante destacar 
que as folgas devem ser nego-
ciadas com a empresa, o órgão 
ou a instituição na qual a me-
sária ou o mesário trabalhava 
na época da eleição.

Na Paraíba, cerca de 60,7 mil mesários são voluntários para as eleições, segundo previsão do Tribunal Regional Eleitoral

A ex-prefeita do municí-
pio de Cuité, Euda Fabiana, 
não poderá disputar para 
o cargo de deputada fede-
ral nas eleições deste ano. 
A Justiça Eleitoral decidiu 
anular, ontem, a filiação da 
pré-candidata ao Partido 
Social Cristão (PSC). 

A decisão do juiz eleito-
ral da 24ª zona eleitoral, Fá-
bio Brito de Farias, foi mo-
tivada em decorrência da 
condenação por improbi-
dade administrativa que re-
sultou na pena de três anos 
de suspensão dos direitos 
políticos da ex-prefeita. Se-
gundo o entendimento do 
magistrado, a sanção só co-
meçou a vigorar em 4 de 
março deste ano. 

Com isso, o pedido im-
petrado pelo Partido Pro-
gressistas (PP), foi julgado 
procedente pelo juiz que, 
além de reconhecer a nu-
lidade do ato de filiação, 
suspendeu todos os direi-
tos políticos da até então 
pré-candidata. “Julgo pro-

cedente o pedido para re-
conhecer a nulidade do ato 
da filiação de Euda Fabiana 
de Farias Palmeira Venân-
cio ao Partido Social Cris-
tão, havido em 30 de março 
de 2022, na forma do art. 16, 
da Lei n. 9.096./95, e deter-
minar a anotação de sus-
pensão de direitos políti-
cos no cadastro eleitoral 
da requerida, em razão da 
condenação havida”, disse 
o magistrado. 

Euda Fabiana chegou 
a requerer uma manifes-
tação, onde alega que a 
sanção de suspensão dos 
direitos políticos deveria 
contar desde o julgamen-
to do colegiado, que ocor-
reu em 7 de março de 2018. 
Além disso, a defesa ale-
gou incompetência do Juí-
zo Eleitoral para decretar a 
suspensão dos direitos po-
líticos da ex-prefeita. 

Já o juiz eleitoral ressal-
tou na decisão que é falho 
o argumento da incompe-
tência desta Vara Eleitoral 
para decretar a suspensão 
dos direitos políticos da 
requerida. “Note-se que 

é bastante comum que o 
Juízo Eleitoral interprete 
sentenças de improbida-
de oriundas da Justiça Co-
mum para aferir se inci-
de ou não a ilegibilidade”, 
disse. 

Segundo os autos do 
processo, a ex-prefeita do 
Município de Cuité foi con-
denada por ato de Improbi-
dade Administrativa  ten-
tativa de auferir vantagem 
econômica indevida. 

Em 18 de novembro de 
2013 o Município de Cuité 
firmou “Termo de Cessão 
de Uso” com a Sociedade 
São Vicente de Paulo, ten-
do como objeto um imóvel 
localizado na Rua 7 de Se-
tembro, pertencente à so-
ciedade filantrópica. A re-
ferida sociedade tem em 
seus quadros quatro pes-
soas pertencentes à famí-
lia da ex-prefeita (Jeremias 
Venâncio dos Santos, Lin-
dolfo Venâncio dos Santos, 
João Venâncio da Fonseca e 
Ezequias Venâncio da Fon-
seca) e também como pre-
sidente Oswaldo Venâncio 
dos Santos.

Ex-prefeita de Cuité é cassada 
e não poderá disputar pleito

filiação anuladaRestrições e vedações estão em vigor
A partir desta semana os 

candidatos e candidatas a 
cargos nas Eleições de 2022 e 
agentes públicos em geral te-
rão que respeitar restrições, 
segundo prevê o Calendá-
rio Eleitoral. 

As vedações valem até a 
posse dos eleitos em outubro 
e afetam, entre outras áreas, 
a gestão de pessoal na esfe-
ra pública, a transferência de 
recursos entre entes da fede-
ração e a publicidade gover-
namental.

Segundo a norma, fica 
proibida a transferência vo-
luntária de recursos entre a 
União, estados e municípios, 
sob pena de nulidade, exce-
to se for para cumprir obri-
gação formal preexistente 
para execução de obra ou de 
serviço em andamento com 
cronograma prefixado, ou, 
ainda, para atender a situa-
ções de emergência ou cala-
midade pública. Ficam veda-
dos também quaisquer atos 
de gestão de pessoal na Ad-
ministração Pública, como 
nomeações, demissões sem 
justa causa, remoções, trans-
ferências ou exonerações.

As exceções são: nomea-
ções de aprovados em con-
cursos públicos homologa-
dos até essa data; nomeações 
e exonerações de cargos em 

comissão ou confiança; de-
signação ou dispensa de 
funções de confiança; e no-
meações ou exonerações no 
Poder Judiciário, Ministério 
Público, tribunais ou conse-
lhos de contas e órgãos da 
Presidência da República.

Também não entram nes-
sa regra as nomeações ou 
contratações de servidores 
para serviços públicos es-
senciais, desde que autoriza-
do pelo chefe do Poder Exe-
cutivo, e transferências ou 
remoções de militares, po-

liciais civis e agentes peni-
tenciários.

Agentes públicos
Os agentes públicos não 

podem mais autorizar publi-
cidade institucional de atos, 
programas, obras, serviços 
e campanhas de órgãos pú-
blicos federais, estaduais ou 
municipais.

A vedação também se 
estende às respectivas enti-
dades da administração in-
direta, como autarquias, fun-
dações e empresas públicas. 
Não se aplicam essas regras, 
no entanto, a casos de grave e 
urgente necessidade pública, 
desde que reconhecida como 
tal pela Justiça Eleitoral.

A legislação eleitoral 
veda ainda a realização de 
pronunciamentos em cadeia 
de rádio e de televisão fora 
do horário eleitoral gratuito, 
salvo nos casos que a Justiça 
Eleitoral reconhecer como 
urgentes, relevantes e carac-
terísticos das funções de go-
verno.

Além disso, inaugura-
ções e contratação de shows 
artísticos pagos com recur-
sos públicos ficam proibidos, 
bem como o comparecimen-
to de qualquer candidata ou 
candidato a inaugurações de 
obras públicas.

Foto: Ascom/TSE

Vedado
Os agentes públicos 

não podem mais 
autorizar publicidade 
institucional de atos, 

programas,
 obras, serviços e 

campanha

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com
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Após pressão do Planalto, o deputado Danilo Forte recuou e deve manter o texto aprovado no Senado   

Relator de PEC desiste do vale-Uber 
câmara dos deputados

   
 Após o Palácio do Pla-

nalto entrar em campo para 
impedir qualquer mudan-
ça na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) dos Be-
nefícios, também chamada 
de “Kamikaze”, o relator Da-
nilo Forte (União Brasil-CE), 
recuou e deve manter o tex-
to que foi aprovado no Se-
nado. Em entrevista ao Es-
tadão/Broadcast Político, o 
deputado disse que negocia-
va incluir um auxílio-gasoli-
na a motoristas de aplicativo, 
como o Uber, e retirar a de-
cretação do estado de emer-
gência no País.

Para evitar que a PEC so-
fresse alterações e voltasse 
para nova análise dos sena-
dores, o governo contou com 
o apoio do presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL). 
Em reuniões com líderes par-
tidários ontem, Lira defen-
deu a manutenção do estado 
de emergência e conseguiu 
convencer Forte a recuar.

“Temos a pressão do cro-
nograma de trabalho, pelo 
calendário da Câmara, que 
tem que encerrar tudo até 15 
de julho. E temos a demanda 
e a necessidade da população 
faminta, que está precisan-
do do Auxílio Emergencial e 
do vale-gás e que tem a pres-
são de comoção social. Dian-
te desses dois fatos, mexer no 

texto cria mais dificuldade”, 
disse o relator a jornalistas. 
Em relação ao vale-Uber, o 
deputado afirmou que falta 
cadastramento para identi-
ficar os motoristas.

“Diante dessas dificulda-
des e diante do estado de co-
moção social que estamos 
vivendo e da questão da ne-
cessidade, diante da oferta dos 
auxílios, acho mais prudente a 
gente agilizar a votação, que 
significa um cronograma mais 
curto”, emendou o relator.

O deputado disse que vai 
manter o estado de emer-
gência, incluído na PEC para 
blindar o presidente Jair Bol-
sonaro de possíveis sanções 
da Lei Eleitoral, e afirmou 
que pode acrescentar o ter-

mo “comoção social”. “Na 
Constituição não existe a no-
menclatura ‘estado de emer-
gência’. Existe estado de ca-
lamidade, estado de guerra 
e estado de comoção social. 
Na lei eleitoral, tem estado 
de emergência. Para atender 
as duas normas, podemos 
acrescentar estado de emer-
gência e comoção social, por-
que juridicamente você está 
bem embasado”, declarou. 
Para ele, a inclusão desse ter-
mo não é uma mudança de 
mérito e, nesse caso, o tex-
to não precisaria voltar ao 
Senado.

A proposta, que concede 
uma série de benefícios so-
ciais às vésperas da eleição, 
foi apensada a outra PEC, 
que trata de biocombustí-
veis e pode ser votada ama-
nhã em comissão especial 
da Câmara. Dessa forma, o 
texto da “Kamikaze” deve 
“pegar carona” e ter trami-
tação rápida. É nessa vota-
ção que a oposição vai pe-
dir vistas.

O texto aprovado no Se-
nado prevê auxílio-gasolina 
a taxistas de R$ 200 mensais, 
uma bolsa-caminhoneiro de 
R$ 1 mil por mês, o aumento 
do Auxílio Brasil de R$ 400 
para R$ 600, além da amplia-
ção do vale-gás a famílias de 
baixa renda e recursos para 
subsidiar a gratuidade a ido-
sos nos transportes públicos 
urbanos e metropolitanos.

Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Iander Porcella 

Agência Estado
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O texto prevê 
auxílio-gasolina 
a taxistas de 
R$ 200 mensais, 
uma bolsa-
caminhoneiro 
de R$ 1 mil por 
mês, o aumento 
do Auxílio Brasil 
de R$ 400 para 
R$ 600

Blindagem
O relator disse que 

vai manter o estado de 
emergência, incluído 
na PEC para blindar o 

presidente  da República
de possíveis sanções da 

Lei Eleitoral

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
afirmou ontem que fará a lei-
tura em plenário do pedido 
de instalação de novas comis-
sões parlamentares de inqué-
rito (CPIs). Por meio das redes 
sociais, ele disse que “reconhe-
ce a importância das CPIs para 
investigar ilícitos no MEC [Mi-
nistério da Educação], desma-
tamento ilegal na Amazônia, 
crime organizado e narcotrá-
fico”.

O início dos trabalhos está 
previsto para ocorrer a partir 
de novembro, quando termi-
na o período eleitoral. Segun-
do Pacheco, os procedimentos 
regimentais ainda serão defini-
dos. “A ampla maioria dos líde-
res entende que a instalação de 
todas elas deve acontecer após 
o período eleitoral, permitin-
do-se a participação de todos 
os senadores e evitando-se a 
contaminação das investiga-

ções pelo processo eleitoral”.
Na semana passada, Pache-

co afirmou não haver proble-
ma no funcionamento simultâ-
neo de várias CPIs, embora ele 
acredite que o período eleitoral 
possa dificultar a operacionali-
dade das comissões.

Ministério da Educação
Com 31 assinaturas, quatro 

a mais que o mínimo de 27 ne-
cessárias, senadores da oposi-
ção protocolaram o requeri-
mento de criação de uma CPI 
para investigar no Senado um 
suposto esquema de tráfico de 
influência no Ministério da 
Educação. 

A pressão para a instalação 
de uma CPI aumentou nos úl-
timos dias diante de suspeitas 
de interferência do presiden-
te Jair Bolsonaro nas investi-
gações contra o ex-ministro 
da pasta Milton Ribeiro, que 
chegou a ser preso durante a 
Operação Acesso Pago, da Po-
lícia Federal.

Parlamentares da base go-

vernista tentam retirar pelo 
menos cinco assinaturas do pe-
dido já protocolado. Até a leitu-
ra do pedido de instalação no 
plenário, senadores podem in-
cluir ou retirar apoio às CPIs. 
Em outra frente de atuação, 
eles pressionam o presidente 
do Senado a abrir outra CPI, já 
protocolada pelo senador Car-
los Portinho (PL-RJ), para in-
vestigar obras inacabadas em 
creches, escolas e universida-
des, no período de 2006 a 2018.

Pacheco diz que instalação da CPI do 
MEC deve acontecer após as eleições

senado Federal

Protocolada em abril pelo 
senador Eduardo Girão (Po-
demos-CE), a CPI do Crime 
Organizado/Narcotráfico foi 
proposta para investigar e 
apurar, entre outros pontos, 

a relação entre o aumento de 
homicídios de jovens e ado-
lescentes no Brasil entre 2016 
a 2020 e a atividade criminosa. 

Na ocasião, Girão afirmou 
que, em 2016, uma disputa en-

tre facções criminosas gerou 
um número recorde de mor-
tes violentas nos estados do 
Acre, do Amazonas, do Pará, 
do Ceará, de Pernambuco e do 
Rio Grande do Norte.

Crime organizado e narcotráfico serão 
tema de outra comissão parlamentar
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Com 31 
assinaturas, 
senadores 
da oposição 
protocolaram 
requerimento 
de criação de 
uma CPI para 
investigar 
tráfico de 
influência no 
MEC

O presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Edson Fa-
chin, assinou hoje (5), nos 
Estados Unidos, um acor-
do para autorizar a parti-
cipação da Organização 
dos Estados Americanos 
(OEA) na função de obser-
vadora das eleições de ou-
tubro.

O acordo é o segundo 
assinado pelo tribunal com 
entidades internacionais. 
Na semana passada, o TSE 
e o Parlamento do Mer-
cosul (Parlasul) firmaram 

parceria para o envio de 
uma missão com represen-
tantes da entidade para ob-
servar o cumprimento das 
normas eleitorais, das eta-
pas do processo eleitoral e 
a imparcialidade na orga-
nização da eleição.

Segundo o TSE, a mis-
são será independen-
te para colaborar com o 
aperfeiçoamento do siste-
ma eleitoral brasileiro.

A participação de ob-
servadores internacionais 
nas eleições já foi utilizada 
em outras eleições no país. 
Em 2018 e 2020, missões 
da OEA acompanharam a 

realização da votação.
O TSE pretende auto-

rizar o envio de missões 
de outras entidades que 
também foram convida-
das para atuar como ob-
servadoras das eleições, 
entre elas, a Rede Eleitoral 
da Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portugue-
sa (CPLP), a Rede Mundial 
de Justiça Eleitoral, a Fun-
dação Internacional para 
Sistemas Eleitorais (Ifes) 
e a União Interamericana 
de Organismos Eleitorais 
(Uniore). Os acordos serão 
os próximos a serem assi-
nados.

TSE formaliza visita de organização 
para observar o pleito em outubro

acordo com a oea

Danilo Forte foi convencido a não mudar o texto da PEC dos Benefícios

Heloisa Cristaldo 

 Agência Brasil

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, fez 
um discurso de valoriza-
ção das mulheres na ceri-
mônia de posse ontem da 
nova presidente da Caixa, 
Daniella Marques. O ban-
co está no centro de uma 
crise após as denúncias 
de assédio sexual e mo-
ral ao ex-presidente Pedro 
Guimarães, que era muito 
próximo do presidente Jair 
Bolsonaro.

“A força secreta (do go-
verno) são as mulheres. 
Quero homenagear as mu-
lheres que têm feito um tra-
balho espetacular (no go-
verno). As mulheres têm 
que ser protegidas do pon-

to de vista pessoal para de-
senvolverem suas potencia-
lidades”, disse o ministro.

Ele citou nominalmen-
te algumas mulheres que 
fizeram ou fazem parte 
do governo, como Martha 
Seiller, que liderou o PPI 
e hoje está no Banco Inte-
ramericano de Desenvol-
vimento (BID) e Solange 
Vieira, ex-superintenden-
te da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep).

Guedes ainda elogiou a 
nova presidente, que é seu 
braço direito desde quan-
do os dois eram da inicia-
tiva privada. Daniella está 
no governo desde 2019 e, 
antes de ser nomeada pre-
sidente da Caixa, estava 
no cargo de secretária de 
Produtividade e Competi-

tividade do Ministério da 
Economia.

“Daniella Marques é 
uma guerreira, forte, com-
petente, trabalhadora, leal; 
é o que vocês querem. Todo 
mundo gosta da Daniella 
Marques, o presidente ado-
ra. Eu só apanho.”

O ministro também co-
mentou que o governo en-
controu sua base no Con-
gresso, “que é eficiente e 
trabalha bem”, disse citan-
do, por exemplo, o senador 
Carlos Portinho (PL-RJ), lí-
der do governo no Senado.

A cerimônia de posse 
de Daniella Marques ocor-
re a portas fechadas, mas a 
deputada federal Bia Kicis 
(PL-DF) está transmitin-
do o evento pelas suas re-
des sociais.

Guedes destaca valorização das 
mulheres durante posse na Caixa

mudança no banco

Thaís Barcellos 

Agência Estado

Agência Brasil 
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Finlândia e Suécia vão poder se juntar à organização assim que parlamentos ratifiquem a decisão

Otan assina protocolos de adesão
expansão da aliança

Agência Brasil

Os 30 integrantes da Or-
ganização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) assi-
naram protocolo de adesão 
para Finlândia e Suécia on-
tem, permitindo que os dois 
países se juntem à aliança as-
sim que os parlamentos ratifi-
carem a decisão. É a expansão 
mais significativa da aliança 
desde os anos 90.

A assinatura, na sede da 
Otan em Bruxelas, segue um 
acordo com a Turquia na cú-
pula da aliança da semana 
passada em Madri. Na reu-
nião, Ancara suspendeu o 
veto às propostas de adesão 
nórdicas após garantias de 
que ambos os países farão 
mais para combater o terro-
rismo.

“Este é realmente um mo-
mento histórico”, disse o se-
cretário-geral da Otan, Jens 
Stoltenberg, ao lado dos mi-
nistros das Relações Exterio-
res dos dois países. “Com 32 
nações ao redor da mesa, se-
remos ainda mais fortes.”

O protocolo significa que 
Helsinque e Estocolmo po-
dem participar de reuniões 
da Otan e ter maior acesso 
à inteligência, mas não se-
rão protegidos pela cláusu-
la de defesa mútua da Otan 
- que prevê que um ataque a 
um aliado é um ataque con-
tra todos - até a ratificação. 
Isso provavelmente levará 
até um ano.

Foi em uma cúpula alia-
da em Madri, em 1997, que 
Hungria, Polônia e Repúbli-
ca Tcheca foram convidadas 
a participar, na primeira de 
várias ondas de expansão da 
Otan em direção ao leste -, 
vistas como uma conquista 
para o Ocidente, mas que ir-
ritaram a Rússia. Moscou ad-
vertiu repetidamente os dois 
países contra a adesão à Otan. 
Em 12 de março, o Ministério 
das Relações Exteriores da 
Rússia disse que “haverá sé-
rias consequências militares 
e políticas”.

Stoltenberg pediu aos 
aliados que ratifiquem rapi-
damente as adesões e asse-

gurou aos dois países nór-
dicos o apoio da Otan nesse 
meio tempo.

“A segurança de Finlân-
dia e Suécia é importante 
para nossa aliança, inclusive 
durante o processo de ratifi-
cação”, afirmou.

“Muitos aliados já fizeram 
compromissos claros com a 
segurança da Finlândia e da 
Suécia, e a Otan aumentou 
nossa presença na região, in-
clusive com mais exercícios 
militrares.”

Os embaixadores da Otan 
e Stoltenberg ficaram juntos 
para uma foto, na qual os mi-
nistros das Relações Exterio-
res da Suécia e da Finlândia 
seguravam os documentos 
assinados.

“Obrigada pelo apoio! 
Agora começa o processo de 
ratificação por cada um dos 
aliados”, disse a ministra sue-
ca das Relações Exteriores, 
Ann Linde, no Twitter.

No entanto, o presidente 
da Turquia, Tayyip Erdogan, 
alertou na quinta-feira passa-
da, na cúpula da Otan, que a 
Finlândia e a Suécia devem 
primeiro cumprir as promes-
sas feitas à Turquia em um 
acordo, ou a ratificação não 
será enviada ao Parlamento 
turco. De acordo com memo-
rando assinado, Finlândia e 
Suécia se comprometeram a 
não apoiar os grupos mili-
tantes curdos PKK e YPG ou 
a rede do clérigo Fethullah 
Gulen, os quais Ancara ro-
tula como organizações ter-
roristas.

n 

O ex-secretário 
da Saúde disse 
que o Partido 
Conservador, 
nas atuais 
circunstâncias, 
não é nem 
popular, nem 
competente 
em atender 
aos interesses 
nacionais

O governo de Boris John-
son lidou com baixas ontem. 
Em carta direcionada ao pre-
miê e publicada em redes so-
ciais, Rishi Sunak e Sajid Ja-
vid anunciaram sua renúncia 
dos cargos de Ministro das 
Finanças do Reino Unido e 
secretário do Estado para 
Saúde e Assistência Social, 
respectivamente.

No documento, Sunak 
lamentou deixar o ministé-
rio enquanto o mundo sofre 
com consequências econô-

micas da pandemia, guerra 
na Ucrânia e outros desafios. 
“No entanto, a população 
corretamente espera que o 
governo seja conduzido de 
maneira apropriada, com-
petente e séria. Eu reconhe-
ço que esse talvez seja meu 
último cargo ministerial, mas 
acredito que vale lutar por es-
ses padrões e é por isso que 
renuncio”, escreveu na carta 
destinada a Johnson.

O agora ex-ministro disse 
acreditar que o público deve 
ouvir a verdade e que não há 
caminho fácil para o futuro. 
Segundo Sunak, na prepa-
ração para o discurso sobre 

Rishi Sunak renuncia ao Ministério das 
Finanças e Sajid Javid deixa a Saúde

no reino unido

Nos Estados Un idos 
(EUA), foi detido o suspei-
to do tiroteio que matou seis 
pessoas na última segunda-
feira. Há 36 feridos.

Os disparos ocorreram 
durante o desfile de 4 de Ju-
lho, Dia da Independência 
dos Estados Unidos, em Hi-
ghland Park, um valorizado 
subúrbio de Chicago, disse-
ram autoridades. O suspeito 
disparou de um telhado con-
tra as pessoas que assistiam 
ao desfile

Trata-se de um homem 
com 22 anos, que foi interro-
gado pela polícia.

O governador do Illinois, 
J.B. Pritzker, disse que está 

revoltado com o tiroteio no 
desfile de 4 de Julho. Pelo me-
nos seis pessoas morreram. 
“Os tiroteios em massa tor-
naram-se tradição semanal 
americana”.

Polícia detém suspeito 
de tiroteio em Chicago

estados unidos

Ilana Cardial 

Agência Estado
economia em conjunto com 
o premiê na próxima sema-
na ficou evidente que suas 
abordagens são “fundamen-
talmente muito diferentes”.

Por sua vez, Javid afirmou 
que Johnson perdeu sua con-
fiança e que não mais po-
deria servir a esse governo 
“com boa consciência” O ex-
secretário da Saúde disse que 
o Partido Conservador, nas 
atuais circunstâncias, não é 
nem popular, nem compe-
tente em atender aos interes-
ses nacionais, na conclusão 
da população. Ressaltou ain-
da que o partido “é maior que 
qualquer único indivíduo”.

“A população, 
corretamente, 
espera que o 
governo seja 
conduzido 
de maneira 
apropriada, 
competente 
e séria

Rishi Sunak

A Convenção Consti-
tuinte do Chile, que há exa-
to um ano começou a tra-
balhar na redação de uma 
nova Constituição para o 
país sul-americano, apre-
sentou ontem o texto final 
ao presidente Gabriel Boric. 

Em meio a um cenário 
político já conturbado, a 
entrega da proposta deve 
acentuar ainda mais a po-
larização no país enquan-
to os chilenos decidem se 
aprovam ou rejeitam o texto. 
A redação apresentada pe-

los 154 integrantes da Con-
venção define o Chile como 
um “Estado social de direi-
to” e uma “república solidá-
ria”, trazendo uma série de 
novas garantias de direitos 
sociais - também para os in-
dígenas - em comparação à 
Constituição atual, outorga-
da nos anos 1980 durante a 
ditadura de Augusto Pino-
chet - e posteriormente re-
formada no período demo-
crático.

Ao contrário do que se 
esperava quando o ex-pre-
sidente Sebastián Piñera e 
a maioria dos partidos po-
líticos nacionais chegaram 

a um acordo sobre a reali-
zação de um referendo so-
bre uma nova Constituinte 
- para aplacar os protestos 
sociais de 2019 -, o proces-
so político não alcançou o 
objetivo de pacificar o país.

Desinformação
Segundo o cientista po-

lítico Claudio Fuentes, pro-
fessor da Universidad Die-
go Portales, o cenário para 
a votação do plebiscito de 4 
de setembro ainda está em 
aberto. Segundo ele, ainda 
há muita “desinformação” 
sobre o que exatamente diz 
a proposta, o que deve ser 

esclarecido durante o perí-
odo eleitoral

Determinadas pautas se 
beneficiaram da composição 
da Convenção para serem in-
cluídas no texto final, mas a 
presença delas pode dificul-
tar a aprovação da Consti-
tuição na votação geral. Pes-
quisas de opinião recentes 
apontam que o “rejeito” à 
nova Constituição tem van-
tagem em relação ao “apro-
vo”. Se o “rejeito” ganhar, será 
criado um panorama de in-
certeza, pois não há um acor-
do político sobre o que fazer 
com a Constituição dos mi-
litares, que seguiria vigente.

Proposta de uma nova Constituição é 
entregue ao presidente Gabriel Boric

no chile

Cientista-chefe da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), Soumya Swaminathan 
afirmou ontem que o cená-
rio mais provável é que a Co-

vid-19 assuma uma “condição 
endêmica”.

Segundo ela, pode haver 
ainda “algum surto”, mas não 
a repetição de um grande pico 
de mortes como visto ante-
riormente na pandemia. De 
qualquer modo, ela reforçou o 
conselho da entidade pela va-

cinação, a fim de se evitar ca-
sos graves, e também de ou-
tras medidas, como o uso de 
máscaras, para conter a dis-
seminação do vírus.

A autoridade da OMS falou 
durante sessão de perguntas e 
respostas sobre a Covid-19. Ela 
lembrou que, apesar das novas 

variantes, não há até agora re-
lato de que o vírus consiga es-
capar da imunidade conferida 
pelas vacinas já existentes. Se-
gundo Swaminathan, os imu-
nizantes atuais garantem 85% 
ou mais de eficácia contra to-
das as variantes até agora re-
gistradas.

Quadro mais provável é a Covid-19 assumir 
“condição endêmica”, diz cientista da OMS

pandemia

Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado

Agência Estado

O governo de Boris Johnson lidou com baixas, ontem, com a renúncia de um ministro e um secretário

Foto: Fotos Públicas

Agência Brasil

Crime
Os disparos 

ocorreram durante o 
desfile de 4 de Julho, 

Dia da Independência 
dos Estados Unidos

“Este é realmente 
um momento 
histórico. Com 32 
nações ao redor 
da mesa, seremos 
ainda mais fortes

Jens Stoltenberg
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Do total de pequenos ne-
gócios abertos na Paraíba no 
ano passado, 82,9% são de mi-
croempreendedores indivi-
duais. Com 53.400 registros, o 
estado está entre as unidades 
federativas (UF) com a maior 
proporção de MEIs abertos. 
Os dados constam no “Atlas 
dos Pequenos Negócios” ela-
borado pelo Sebrae, que traz 
um levantamento inédito 
com informações sobre a si-
tuação do empreendedoris-
mo no Brasil. O documento, 
divulgado ontem, aponta que, 
em 2021, foram abertos 44.273 
mil MEIs na Paraíba, além de 
7.901 (14,8%) microempresas e 
1.226 (2,3%) empresas de pe-
queno porte. 

A formalização do mi-
croempreendedor individual 
teve início em julho de 2009. 
Desde então, tem havido um 
movimento intenso de novos 
empreendedores registra-
dos. Na Paraíba, ao todo são 
155.680 MEIs inscritos, estan-
do 79% deles em atividade. Já 
em relação aos MPE, cujo to-
tal chegou a 83.831 inscritos 
no final de 2021 no estado, a 
proporção dos que estão em 
atividade é de 84%.

O levantamento mostra 
também que a taxa de sobre-
vivência da empresa após dois 
anos de aberta é de 83,3% no 
estado, enquanto o risco de 
mortalidade é de 1,5%. Conhe-
cer a taxa de abertura e de fe-
chamento dos pequenos ne-
gócios é um bom parâmetro 
para analisar o fluxo de em-
presas que iniciam e encerram 
sua jornada no mundo do em-
preendedorismo. 

Detalhamento 
Conforme o atlas, a quan-

tidade de donos de negócios 
que estão no empreendedo-
rismo há mais de dois anos na 
Paraíba é de 76%. Ao abordar 

Com 53 mil registros abertos em 2021, estado tem um dos maiores índices do país

MEIs representam 83% dos 
pequenos negócios na PB

estudo do sebrae

Quando nos identificamos com uma pessoa, 
um dos primeiros fatores que chamam 
a nossa atenção é a personalidade do 

indivíduo, não é mesmo? Com as empresas, 
isso não é muito diferente. Afinal, elas também 
necessitam desenvolver essa identificação, processo 
conhecido por personalidade de marca, que visa 
torná-la reconhecível para o público, destacando-se 
perante a concorrência.

A personalidade de uma marca é associada 
a características humanas e psicológicas com 
o objetivo de gerar uma identificação com o 
consumidor e fazer com que os clientes em potencial 
se identifiquem com o que a empresa oferece. Para 
definir a sua personalidade é importante seguir 
alguns passos, vamos conhecê-los? 

Público-alvo: é uma parcela de pessoas com um 
perfil em comum que sua marca tentará atingir. Já 
a persona é um personagem fictício baseado em 
clientes reais que necessitam de seus produtos ou 
serviços. Exemplo de público-alvo: homem, entre 35 
e 45 anos, cursando ensino superior, renda mensal 
superior a R$ 5 mil, habitante de João Pessoa/PB, 
casado, praticante de esportes radicais, gosta 
de fazer trilhas, de estar em meio a natureza, 
se exercitar na academia, e busca sempre uma 
alimentação saudável. 

Análise do seu produto ou serviço: ao buscar 
um produto ou serviço as pessoas também buscam 
resolver um problema ou saciar um desejo. 

Análise dos concorrentes: analisar concorrentes 
é algo muito importante para que sua empresa não 
seja mais do mesmo. Faça uma análise de seus 
principais concorrentes e como eles se comunicam 
em seus canais. Qual a missão da sua marca? A 
missão como a razão de ser de uma empresa, o 
propósito pelo qual trabalham e se esforçam os seus 
sócios e colaboradores. A missão deve ser a carteira 
de identidade da organização, deve esclarecer qual 
o seu negócio, ser concisa e objetiva. 

Faça uma lista de adjetivos: deixe sua marca 
ter personalidade, dando a ela vários traços que a 
descrevem da melhor forma. Por exemplo, se você 
vende roupas elegantes para jovens, pode descrever 
sua marca como jovem, enérgica e apaixonada.

A definição de uma personalidade para a marca 
traz diversos benefícios, principalmente se essa 
definição for bem feita. Veja alguns dos pontos 
positivos que podem ser alcançados através dela.

Maior engajamento e fidelidade: ao criar uma 
forma de se expressar e se comunicar, a tendência 
é criar um relacionamento mais consistente com as 
pessoas. Como consequência, as pessoas passarão 
a prestar mais atenção no que sua marca diz e faz. 

Mais relevância e alcance: ao gerar mais 
engajamento com o que você produz, o seu alcance 
aumenta. Tanto a partir dos algoritmos quanto a 
partir dos compartilhamentos entre os admiradores 
da sua e quem ainda não a conhece. 

Sintonia com a parte visual: marcas como 
Nubank, Coca, Itaú e várias outras se comunicam 
de maneira forte, utilizando a personalidade da 
marca também em suas cores, por exemplo. Na 
comunicação e no marketing, tudo aquilo que 
faz sentido é mais forte. Portanto, a tradução da 
personalidade em aspectos como o visual ajuda 
a sedimentar quem a sua marca realmente é, e 
principalmente quem ela quer ser. 

Coerência e padronização a partir da 
personalidade da marca: ao definir como base 
a personalidade da marca, todas as suas ações 
terão um caminho indicado. O tom de voz, as cores, 
a forma de se comportar perante o público. Desse 
modo um padrão é criado, e tudo o que surge possui 
coerência.

A personalidade de marca é essencial para o 
sucesso de uma empresa, visto que ela é um dos 
primeiros aspectos que chamam a atenção dos 
consumidores, além de ser uma importante forma 
de destaque perante a concorrência. Para tanto, é 
necessário levar em consideração as características 
da empresa, o que se deseja passar para o cliente e, 
claro, o perfil do público. Assim, é possível mantê-la 
alinhada com os valores da marca e também com o 
que é interessante para o mercado.

Personalidade da marca: 
a melhor estratégia 
para se conectar com 
seu consumidor

Mundo 
  E Marketing

Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

do. No mesmo período, cerca 
de 66% dos donos de negócio 
se autoclassificavam como ne-
gros na Paraíba, que segundo 
o IBGE, é a soma de pretos e 
pardos. O instituto revela, tam-
bém, que 31% dos donos de ne-
gócio no estado tinham até 34 
anos no estado, o que se consi-
dera dentro da faixa etária tida 
como jovens.

Renda
Outro destaque da Paraí-

ba diz respeito a proporção 
de donos de negócio que ga-
nham até um salário mínimo 
por mês: 70%. O percentual 
coloca o estado entre os que 
possuem a maior proporção 
no item, ficando entre Piauí 
(72%) e Amazonas (68%). O 
documento mostra, também, 
que cerca de 92% dos donos de 
negócios não possuem empre-
gados, ou seja, trabalham por 
“conta própria”. Ainda sobre o 
perfil dos empreendedores no 
estado, o atlas aponta que 30% 

dos pequenos negócios são na 
área de serviços, assim como 
os do comércio, enquanto 18% 
são da agropecuária, 12% da 
construção e 9% da indústria. 

O presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, destacou, du-
rante o lançamento do do-
cumento, a força dos peque-
nos negócios e projetou que o 
Brasil deve alcançar um cres-
cimento sustentável e espon-
tâneo de 3% ao ano, no mo-
mento em que a participação 
das micro e pequenas empre-
sas no PIB chegar à proporção 
de 40% (hoje as MPE respon-
dem por aproximadamente 
30% do PIB brasileiro). 

“Em países desenvolvi-
dos, a participação dos pe-
quenos negócios no PIB fica 
em torno de 40% a 50%. Se 
em 10 anos nós conseguirmos 
promover esse crescimento, 
toda a economia sai benefi-
ciada, graças ao poder que as 
MPE têm de gerar renda e em-
pregos”, avaliou Melles.

Com a alta dos juros, tanto 
no Brasil como no mercado in-
ternacional, os investimentos 
em startups (termo usado para 
classificar empresas que ofere-
cem produtos inovadores) es-
tão mais caros, deixando os in-
vestidores com o pé atrás. Na 
Paraíba, esse reflexo já é perce-
bido. Segundo o presidente da 
Sociedade dos Usuários de Tec-
nologia do Estado (Sucesu-PB), 
Tarcísio Ferreira, as incertezas 
do setor geram demissões e le-
vam os empresários a pensar 
em alternativas para driblar o 
atual momento desse mercado.

“As startups tendem a dimi-
nuir as operações para não de-

penderem tanto dos investido-
res e, dessa forma, conseguirem 
lidar com as contas”, declarou o 
presidente. “Algumas empresas 
estão precisando demitir para 
reduzir a folha de pagamento”, 
complementou. Em todo caso, 
os investimentos do setor, em 
nível nacional, devem somar R$ 
63,2 bilhões, neste ano, uma alta 
de 34,6% em comparação a 2021.

Investimentos
Os dados são da platafor-

ma Distrito e indicam, também, 
que as startups brasileiras capta-
ram cerca de R$ 47 bilhões em 
aportes no ano de 2021. A alta 
foi de 250% se comparado ao 

ano de 2019, quando a captação 
foi de R$ 13,2 bilhões.

“Do ponto de vista dos in-
vestidores, vale mais a pena 
deixar o dinheiro em aplica-
ções mais seguras, como títulos 
do tesouro e outras indexadas 
às taxas de juros. Eles temem o 
investimento de risco, em uma 
startup ou no sistema produti-
vo, por exemplo”, disse Felipe 
Matos, presidente da Associa-
ção Brasileira de Startups (Abs-
tartups). A tendência, segundo 
ele, é que os investidores bus-
quem, por enquanto, investi-
mentos mais sólidos, “já que o 
cenário passa por grandes com-
plicações, gerando incertezas”.

Alta dos juros desacelera mercado de startups 
na Paraíba e empresários reduzem operações

incertezas

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 1,19%

R$ 5,533
-0,32%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Maio                      0,47
Abril                      1,06
Março                    1,62
Fevereiro/2022      1,01
Janeiro/2022 0,54 

Euro  Comercial

-0,32%

R$ 5,533

Libra  Esterlina

-0,09%
R$ 6,444

Ibovespa

98.294 pts

Selic

Fixado em 15 de 
junho de 2022

13,25%

“Do ponto 
de vista dos 
investidores, 
vale mais a 
pena deixar o 
dinheiro em 
aplicações 
mais seguras

Tarcísio Ferreira
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Levantamento mostrou que cerca de 92% dos donos de negócios trabalham por “conta própria”

Perfil
Estudo apontou que 

66% dos donos de 
negócios na Paraíba 
se autodeclararam 

negros e 30% do total  
estavam na faixa etária 

até os 34 anos, ainda 
considerada jovem

o perfil dos donos de negócio 
no país e por UF, a proporção 
de mulheres no total de do-
nos de negócio, no quarto tri-
mestre de 2021, chegou a 34% 
do total de negócios no esta-
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Safra 2021/2022 apontou redução de 5% no volume de cana-de-açúcar moída em relação ao período anterior 

Produção canavieira registra queda
na paraíba

A produção de cana-de
-açúcar na Paraíba na safra 
2021/2022 atingiu um volu-
me de 5.687.959 toneladas de 
cana moída, que se transfor-
maram em 120.856 toneladas 
de açúcar e 354.232 metros 
cúbicos de álcool. Em relação 
à safra passada, a produção 
canavieira teve um decrés-
cimo de 5%. Do volume total 
de cana produzido, 39% são 
de matéria-prima própria de 
indústrias e 61% de cana for-
necida por produtores.

Os dados referem-se ao 
somatório de cana de forne-
cedores ligados a Associação 
dos Plantadores de Cana da 
Paraíba (Asplan) do volume 
dos acionistas de indústrias 
sucroalcooleiras locais. Na 
safra passada (2020/2021) a 
produção paraibana ficou 
em 6.080.490 toneladas, en-
quanto a de 2019/2020 fe-
chou em 6.059.540 toneladas.

Das 5.687.959 milhões de 
toneladas de cana processa-
da na atual safra, nas sete in-
dústrias da Paraíba, os for-
necedores ligados a Asplan 
responderam pelo volume 
de 3.483.738 toneladas, sen-
do a outra parte da produção 
– 2.204.221 -  correspondente 
à cana própria de usinas. To-
das as sete unidades indus-
triais moeram cana de for-
necedores paraibanos nesta 
safra. Outras duas unidades 
fora da Paraíba também ab-
sorveram a produção local 
que foram a Olho D’água, 
em Camutanga (PE), e Baía 
Formosa, em Baía Formo-
sa (RN). A produção de açú-
car foi dividida em 98.603 
toneladas de cristal, 19.702 
de VHP e 2.551 toneladas de 
açúcar demerara.  Do volu-
me total de álcool,  223.294 
metros cúbicos foram de 
Anidro e 130.930 de Álcool 
Hidratado.

Desafios
 “Essa safra foi marcada 

pelo aumento do preço da to-
nelada de cana, que começou 
com R$ 165,75 e se manteve, 
numa média de R$ 172,68, 

O Banco Central infor-
mou que as divulgações 
do órgão serão publica-
das “assim que possível”, 
após o fim da greve dos 
servidores do BC, ontem. 
“Com a retomada da nor-
malidade dos trabalhos, 
as divulgações passadas 
serão atualizadas assim 
que possível. Divulgare-
mos as datas quando fo-
rem definidas”, informou.

A greve no BC come-
çou no dia 1o de abril, con-
figurando um dos movi-
mentos mais longos desde 
os anos 2000. A paralisa-
ção afetou diversos ser-
viços e atividades do BC, 
dentre elas a divulgação 
de indicadores regulares, 
que não foram publicados 
neste período.

Divulgações 
do BC seguem 
sem prazo de 
normalização 

fim da greve

Thaís Barcellos 

Agência Estado

Foto: Divulgação/Asplan

Questões como o baixo volume de chuvas e a elevação dos preços de insumos agrícolas afetaram a produção paraibana nesta safra

Os bancos melhoraram a 
projeção para o crescimento da 
carteira de crédito neste ano. 
As projeções passaram de 9,7% 
em maio para 10,4% em junho, 
de acordo com a Pesquisa de 
Economia Bancária e Expec-
tativas da Federação Brasilei-
ra de Bancos (Febraban).

Foi a quarta alta nas ex-
pectativas neste ano, embora 
a projeção ainda esteja abai-
xo da informada pelo Banco 
Central no Relatório Trimes-
tral de Inflação (RTI), de avan-
ço de 11,9% neste ano.

A melhoria nas projeções 
do setor decorre, de acordo 
com a Febraban, do aqueci-
mento da atividade econômi-
ca e do desempenho mais for-
te que o esperado do mercado 
de crédito. A carteira com re-
cursos livres foi o motor des-
se crescimento, com uma es-
timativa de crescimento de 

Bancos melhoram a projeção de 
crescimento na carteira de crédito

em 2022

Matheus Piovesana 

Agência Estado

13,1% neste ano. Na pesqui-
sa de maio, a projeção era de 
alta de 11,8%.

“Avaliamos que a melho-
ra das expectativas para o 
ano em curso tem sido im-
pulsionada pelo bom desem-

penho da carteira desde o iní-
cio do ano, pela continuidade 
do processo de normaliza-
ção da atividade econômica, 
além da aceleração da infla-
ção, que resulta na elevação 
nominal dos tíquetes médios 
das novas concessões, em es-
pecial nas linhas mais liga-
das ao consumo”, diz Rubens 
Sardenberg, diretor de econo-
mia, regulação prudencial e 
riscos da Febraban.

Na carteira de recursos li-
vres, houve ajuste para cima 
tanto nas projeções para pes-
soa física (de alta de 12,3% 
para alta de 13,5%) quanto 
nas de pessoa jurídica (de 
crescimento de 11,8% para 
alta de 12,4%).

Por outro lado, houve revi-
são para baixo na projeção de 
crescimento da carteira com 
recursos direcionados, de 7,6% 
para 7,1%, puxada pela menor 
expectativa de crescimento da 
carteira PJ, que passou de alta 
de 2,5% para alta de 1,9%.

“Melhora das 
expectativas 
para o ano é 
impulsionada 
pelo processo de 
normalização 
da atividade 
econômica

Rubens Sardenberg

Flávia Albuquerque 

Agência Brasil

As vendas de veículos 
automotores novos tive-
ram alta de 0,22% em ju-
nho na comparação com 
junho de 2021. Foram co-
mercializados 133.578 veí-
culos, ante 133.298 em ju-
nho do ano passado. Em 
comparação a maio últi-
mo, houve queda de 4,21%.

No acumulado do 
ano (de janeiro a ju-
nho), as vendas somam 
683.173 unidades, 15,04% 
a menos do que o regis-
trado no mesmo período 
do ano passado (804.141). 
Os dados foram divulga-
dos ontem, em São Pau-
lo, pela Federação Na-
cional da Distribuição 
de Veículos Automoto-
res (Fenabrave).

Em queda
As vendas de auto-

móveis e veículos comer-
ciais leves acusaram que-
da de 12,7% em junho, em 
comparação com junho do 
ano passado. Em relação a 
maio, o recuo foi de 10,16%. 
No acumulado do ano o 
declínio atingiu 16,89% em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2021.

A comercialização de 
caminhões aumentou em 
junho com as vendas sen-
do 5,27% maiores do que 
em maio. Mas, com rela-
ção a junho do ano passa-
do, houve queda de 2,10%. 
No acumulado do ano, a 
retração foi de 1,22%.

Já as motocicletas ti-
veram elevação nas ven-
das de 13,27% em junho 
em comparação a junho 
de 2021. Em relação a 
maio de 2022, houve que-
da de 9,37%. No acumula-
do do ano, a comercializa-
ção de motocicletas teve 
alta de 23,07%.

Vendas de veículos novos 
crescem 0,22% no país

em junho

de preço, outros aumenta-
ram 30% ou 40%, anulando 
essa lucratividade, mas, mes-
mo assim a Paraíba vem con-
seguindo manter a média de 
produção de cana-de-açúcar 
nas últimas safras”, argu-
menta o presidente da As-
plan, José Inácio de Morais. 

O presidente da Asplan 
lembra que a destinação de 
cana produzida na Paraíba 
para usinas de PE e RN não 
estão contabilizadas como sa-
fra na Paraíba, o que eviden-
cia que a produção no estado 
pode ter sido um pouco maior 
que 5,6 milhões de toneladas.

Lucratividade
Ap e s a r  de  a  s a f r a 

2021/2022 ter tido uma re-
muneração melhor, com uma 
média de R$ 172,68 por to-
nelada de cana, na Paraíba 
houve uma perda de produ-
tividade por parte dos for-
necedores, de cerca de 15%, 

em média, o que compro-
meteu a lucratividade. “O 
volume de chuvas não foi 
o esperado e isso afetou di-
retamente a produtividade. 
Em regiões como Sapé, Ita-
pororoca, Sobrado, Cuité de 
Mamanguape e Capim, por 
exemplo, a redução de chu-
vas foi de 30%. Além disso, a 
quantidade de ATR também 
caiu, pois na safra anterior, o 
ATR médio, foi 133 e nesta sa-
fra  ficou em 130, caindo três 
quilos por tonelada de cana, 
além da alta dos insumos e 
dos combustíveis impactou 
negativamente na lucrativi-
dade dos produtores”, reite-
ra José Inácio.

O diretor do Departa-
mento Técnico da Asplan 
(Detec), Neto Siqueira, expli-
ca que embora a safra tenha 
tido uma discreta redução 
de volume de produção em 
relação a anterior, na ques-
tão produtividade, os forne-

cedores tiveram um grande 
impacto negativo. “Essa re-
dução média de 15% na pro-
dutividade, representa um 
decréscimo de cerca de oito 
toneladas de cana por hecta-
re, o que significa muito no 
computo geral da safra. O 
fornecedor não tem tanta ir-
rigação quanto necessitaria 
ter e não dispõe de outros 
mecanismos que possibili-
tam um aumento de produ-
tividade, diferente das indús-
trias que usam vários outros 
recursos para conseguir au-
mentar sua produtividade”, 
reitera Neto.

Ele reforça que o aumento 
do preço da tonelada de cana 
nessa safra, teve o contra-
ponto do aumento dos cus-
tos de produção e que essa 
safra também ficou marca-
da pela ampliação da utiliza-
ção de ativos biológicos tanto 
por fornecedores, quanto pe-
las usinas.

Para efeito de clas-
sificação do produtor 
canavieiro paraibano, 
denomina-se como 
microprodutor quem 
produz até mil tonela-
das/safra. Os classifi-
cados como pequenos 
produzem entre mil e 
cinco mil toneladas. Os 
médios se classificam 
entre quem produz de 
cinco a 10 mil tonela-
das, enquanto que é 
considerado grande 
produtor quem forne-
ce acima de 10 mil to-
neladas. 

Na Paraíba, 66,44% 
dos fornecedores de 
cana associados à As-
plan são considerados 
microprodutores. Os 
pequenos representam 
22,40% do universo de 
produtores canaviei-
ros, enquanto que os 
médios correspondem 
a 5,43% e os grandes a 
5,72% do universo to-
tal de fornecedores li-
gados à Asplan. 

Safra
A safra 2021/2022 

começou em julho do 
ano passado e foi en-
cerrada no último mês 
de abril.

Produtores 
da PB são de 
pequeno porte

n 

No estado, 
66,44% dos 
fornecedores 
de cana 
associados 
à Asplan são 
considerados  
micro e 22% 
são pequenos 
produtores

Prejuízo
Fornecedores também 

tiveram perda de 
produtividade em 

cerca de 15%, o que 
comprometeu a 

lucratividade do negócio 
durante a safra atual, 

segundo a Asplan

finalizando com R$ 181,98, 
mas, esse aumento foi anula-
do com a alta dos custos com 
insumos agrícolas, alguns 
deles chegando até a dobrar 
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Diversidade

Programação contempla 12 diferentes áreas nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras

Senac lança duas mil vagas em cursos
oportunidades

Para quem deseja iniciar o 
segundo semestre inserido no 
mercado de trabalho certifica-
do por uma instituição de ex-
celência, o Senac Paraíba tem a 
oportunidade perfeita. 

A instituição lançou, nesta 
semana, a sua nova programa-
ção de cursos, oficinas e pales-
tras com início previsto para os 
meses de julho e agosto.

No total, são mais de duas 
mil vagas ofertadas para 136 
opções de cursos, distribuí-
das nas cidades de João Pes-
soa, Campina Grande, Patos 
e Cajazeiras. As vagas con-
templam as áreas de Beleza, 
Tecnologia da Informação, 
Comércio, Gestão, Saúde, Ar-
tes, Moda, Zeladoria, Eventos, 
Idiomas, Gastronomia e Hos-
pedagem.

A sede do Serviço Nacional do Comércio (Senac), na capital paraibana, fica na Avenida Pedro I, no centro da cidade, próximo da Lagoa 

Foto: Divulgação/Senac

Programação
A programação completa 

está disponível no site www.
pb.senac.br, onde o interes-
sado pode acessar todas as 
informações do curso dese-
jado, como datas, valores, du-
ração, ementa, pré-requisito, 
etc, como também realizar a 
matrícula de forma on-line.

Outras informações estão 
contidas também no 

QR Code acima

A Comissão de Assun-
tos Sociais (CAS) do Sena-
do aprovou  ontem o projeto 
que regulamenta a profissão 
de gari e estabelece piso sala-
rial de R$ 1.850 mensais para 
a categoria. O PL 3.253/2019, 
do senador Paulo Paim (PT
-RS), teve parecer favorável, 
com emendas, do senador Lu-
cas Barreto (PSD-AP), e segue 
agora para a Câmara dos De-
putados, caso não haja recur-
so para votação em Plenário.

Conforme o texto, são con-
siderados “agentes de coleta 
de resíduos, de limpeza e de 
conservação de áreas públi-
cas” os trabalhadores que re-
colham, por meios manuais 
ou mecânicos, resíduos sóli-

CAS aprova a regulamentação da 
atividade de gari e estabelece piso

no senado

Agência Senado

Jornada desses profissionais não poderá ser superior a seis horas diárias e 36 horas semanais

Foto: Cláudio Vieira/Agência Senado

dos domiciliares; resíduos de 
limpeza urbana, originários 
de varrição, limpeza de vias 
públicas e de outros serviços 
de limpeza urbana; e resíduos 
originários de estabelecimen-
tos comerciais e de prestado-
res de serviços.

O relator retirou dessa de-
finição a coleta de resíduos 
industriais e de serviços de 
saúde, adequando o texto à 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei 12.305, de 2010), 
que classifica os tipos também 
em relação à periculosidade.

 Para ele, pela complexida-
de e por representarem sig-
nificativo risco à saúde pú-
blica e a dos trabalhadores, 
a atividade de coleta de resí-
duos sólidos perigosos origi-
nados de atividades indus-
triais e de serviços de saúde 
deve ser debatida em outra 
oportunidade.

Qualificação
Lucas Barreto também 

modificou as exigências para 
que os trabalhadores exerçam 
a atividade. O texto original 
previa que os futuros profis-
sionais tivessem ensino fun-
damental concluído e curso 
de formação oferecido por en-
tidade credenciada. Mas, para 
o relator, essas exigências po-
deriam impedir a entrada no 
mercado de trabalho de mi-
lhares de pessoas “que preci-
sam de renda para o sustento 
de suas famílias”.

Por isso, ele estabeleceu 
como única condição a con-
clusão do 4º ano do Ensino 
Fundamental, garantindo co-
nhecimentos básicos de leitu-
ra e cálculo, ou a conclusão de 
treinamento específico minis-
trado pelo empregador. Aos 
que já trabalhem como gari 
na data de publicação da lei, 
o projeto garante o direito de 
continuar na área.

Jornada e salário
A duração da jornada de 

trabalho dos garis não poderá 
ser superior a seis horas diá-
rias e 36 horas semanais, sal-
vo o disposto em convenção 
ou acordo coletivo. 

Já o piso salarial será de 
R$ 1.850 mensais, a ser reajus-
tado anualmente em janeiro 
segundo índice definido em 
convenção ou acordo coleti-
vo ou pela variação integral 
do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo Espe-
cial (IPCA-E). O texto origi-
nal previa piso salarial de R$ 
1.500 e correção pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC).

Ao trabalhador que for ex-
posto a agentes nocivos à saú-
de, deverá ser pago adicional 
de 10%, 20% ou 40% do salário, 
sem acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou par-
ticipações nos lucros, confor-
me se classifiquem nos graus 
mínimo, médio e máximo de 
exposição.

“O projeto 
atende tanto o 
gari, que é o 
homem, quanto 
a margarida, 
que é a mulher, 
que nos ajudam 
muito

Paulo Paim

A Secretaria de Estado 
da Saúde da Paraíba (SES
-PB), por meio da Escola 
de Saúde Pública da Paraí-
ba (ESP-PB), lançará, nes-
ta quarta-feira (6), o edital 
de inscrição de estudan-
tes para os Cursos de Espe-
cialização em Saúde da Fa-
mília e de Qualificação em 
Saúde da Família. As ins-
crições deverão ser feitas 
on-line (www.portaldaci-
dadania.pb.gov.br - na aba 
Concursos e Seleções) até o 
dia 20 de julho. Serão ofer-
tadas 2.511 vagas, distribuí-
das por municípios.

O Curso será ofertado 
em duas modalidades dis-
tintas, uma em formato de 
Especialização (pós-gra-

duação Lato Sensu) e ou-
tra em formato de qualifi-
cação profissional (a nível 
de aperfeiçoamento). Para 
o Curso de Especialização 
podem se inscrever profis-
sionais da equipe de Saú-
de da Família, incluindo os 
Agentes Comunitários de 
Saúde e técnicos de enfer-
magem, da equipe de Saúde 
Bucal e do Núcleo Amplia-
do de Saúde da Família e 
Atenção Básica, que tenham 
graduação em curso de saú-
de ou áreas afins e com vín-
culo na Estratégia de Saú-
de da Família do Estado da 
Paraíba. Já para o Curso de 
Qualificação, podem par-
ticipar Agentes Comunitá-
rios de Saúde da equipe de 

Saúde da Família do Estado 
da Paraíba, com ensino mé-
dio completo. Para partici-
par dos cursos, todos deve-
rão ter validação da gestão 
municipal.

“A intencionalidade dos 
cursos é formar trabalhado-
res e gestores da Estratégia 
Saúde da Família do Estado 
da Paraíba, a fim de contri-
buir para a qualificação da 
Atenção Primária à Saúde 
e para o fortalecimento das 
Redes de Atenção à Saúde, 
com foco na Rede Materno
-Infantil. Todo o andamento 
do processo será publicado 
no site da ESP-PB”, infor-
mou Amanda Amaiy, do 
Apoio Técnico do Núcleo de 
Pós-Graduação da ESP-PB.

Escola de Saúde Pública da Paraíba 
lança, hoje, edital para estudantes

inscrição aberta

O 1º Festival da Cultura 
Indígena acontecerá em agos-
to, em Rio Tinto, com a parti-
cipação de 32 aldeias potigua-
ras e representações de outros 
povos, como os Tabajaras. O 
evento será realizado pela Se-
cretaria de Estado da Cultu-
ra, que prepara estrutura nos 
mesmos moldes do 2º Festi-
val da Cultura Cigana, ocor-
rido no mês de maio, na cida-
de de Sousa, no Sertão, onde se 
concentra a maior comunidade 
cigana do Estado. Lá, durante 
um dia, o Festival mostrou ar-
tes, cultura, costumes sociais, 
artesanato e culinária ciganas.

Da mesma forma, para o 
Festival Indígena o planeja-
mento está sendo discutido 
entre a equipe da Secult e os 
caciques potiguaras. Cada al-
deia terá apresentações artísti-
cas, rituais de dança (toré), co-
co-de-roda, ciranda, exposição 
fotográfica, culinária e artesa-
nato desses povos. 

Nova data
Anteriormente, o Festival 

da Cultura Indígena foi marca-
do para o dia 16 de julho, mas a 
data teve que ser mudada, so-
bretudo, por causa das infor-
mações meteorológicas, que 

Secult realiza 1o Festival da Cultura 
Indígena, com 32 aldeias potiguaras

em agosto

preveem para este mês muitas 
chuvas, o que pode comprome-
ter a realização da festa.

Casarão dos Lundgren
O local escolhido para 

o Festival foi o Palacete dos 
Lundgren, uma construção de 
estilo alemão do início do sécu-
lo passado, hoje sob a tutela dos 
povos Potiguara. Os ambientes 
do festival serão montados no 
grande pátio que fica na frente 
e nos lados do prédio, que foi 
usado como residência pela Fa-
mília Lundgren.

O prédio está estrategica-
mente edificado numa área 
alta da cidade e fica ao centro 

de um grande terreno cober-
to por grama, por isso ideal 
para a realização do Festival 
Indígena.

O palacete é uma requinta-
da residência de quartos e sa-
lões amplos, de primeiro an-
dar, com grandes portas em 
madeira de lei e a presença 
de mármore italiano. As pa-
redes muito largas e os tijolos 
ocre aparentes são uma carac-
terística da arquitetura alemã 
da época, seguindo o padrão 
das demais instalações que os 
Lundgren construíram em Rio 
Tinto, em que se destaca a fa-
mosa indústria têxtil, que fun-
cionou até os Anos 80.

Prédio, antiga residência dos Lundgren, será o centro do evento

Foto: Secom-PB
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Dados mostram que 16 das 27 unidades federativas apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo

Síndromes Respiratórias aumentam
boletim infogripe

Mariana Tokarnia 

Agência Brasil

O Boletim Infogripe, di-
vulgado anteontem pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), aponta a retomada do 
crescimento no número de ca-
sos de Síndrome Respiratória 
Aguda (SRAG) no país, sendo 
a maior parte deles, 77,6%, po-
sitivos para Sars-CoV-2, vírus 
causador da Covid-19. O bo-
letim desta semana mostra 
que a possível interrupção do 
crescimento sinalizada na úl-
tima edição não se manteve.

A análise é referente ao 
período de 19 a 25 de junho. 
Nesse período houve cresci-
mento tanto na tendência de 
longo prazo, considerados os 
casos das últimas seis sema-
nas, quanto na tendência de 
curto prazo, consideradas as 
últimas três semanas.

Segundo o Infogripe, a 
prevalência entre os casos 
com resultado positivo para 
vírus respiratórios foi de 2,4% 
para influenza A, 0,1% para 
influenza B, 7,6% para vírus 
sincicial respiratório (VSR) 
e 77,6% para Sars-CoV-2 (co-
vid-19). Entre as mortes regis-
tradas no período, a presença 
destes mesmos vírus entre os 
positivos foi de 1% para in-
fluenza A, 0,1% para influen-
za B, 1,4% para vírus sinci-
cial respiratório (VSR) e 94,5% 
para Sars-CoV-2 (Covid-19).

Entre os bebês e crianças 
de 0 a 4 anos de idade, o bo-
letim mostra que os casos de 
Covid-19 se aproximam dos 
de VSR. Esses dois vírus cor-
responderam a 36% e 39%, 
respectivamente.

Os dados mostram que 16 
das 27 unidades federativas 
apresentam sinal de cresci-
mento na tendência de longo 
prazo: Alagoas, Ceará, Dis-
trito Federal, Goiás, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Paraíba, Piauí, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Roraima, 
Santa Catarina, São Paulo e 
Tocantins.

Nos estados das regiões 
Sudeste e Sul há indícios de 
possível interrupção na ten-
dência de crescimento nas 
últimas semanas, que devem 
ser reavaliados nas próximas 
atualizações para confirma-
ção.  

Apesar do crescimento 
dos casos de SRAG no país, 
o boletim mostra que entre a 
população adulta observa-se 
sinal de desaceleração, espe-
cialmente nas faixas etárias a 
partir de 50 anos. Nas crian-
ças e adolescentes observa-
se manutenção sinal de que-
da entre os grupos de 0 a 4 e 
5 a 11 anos.

Em 2022, de acordo com 
o boletim, foram notificados 
175.110 casos de SRAG, sendo 
86.005 (49,1%) com resultado 
laboratorial positivo para al-
gum vírus respiratório, 65.440 
(37,4%) negativos, e ao menos 
14.317 (8,2%) aguardando re-
sultado laboratorial.

Este ano, referente aos ca-
sos de SRAG, foram regis-
tradas 28.812 mortes, sendo 
21.957 (76,2%) com resultado 
laboratorial positivo para al-
gum vírus respiratório, 5.442 
(18,9%) negativos, e ao menos 
597 (2,1%) aguardando resul-
tado laboratorial.
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A análise é 
referente ao 
período de 19 
a 25 de junho, 
quando houve 
crescimento 
tanto na 
tendência de 
longo prazo, 
considerados 
os casos das 
últimas seis 
semanas, 
quanto na 
tendência de 
curto prazo, 
consideradas 
as últimas três 
semanas

Ao menos seis pessoas 
morreram e 56 mil estão de-
sabrigadas ou desalojadas 
por conta das fortes chuvas 
registradas em Alagoas nos 
últimos dias. O balanço é da 
Defesa Civil estadual na úl-
tima segunda-feira. De acor-
do com o órgão, 56 dos 102 
municípios alagoanos estão 
em situação de emergência. 
Este é o maior volume de 
chuvas registrado no Esta-
do nordestino desde 2010.

A quantidade intensa de 
precipitações atinge o ter-
ritório desde maio, o que 
tem resultado na cheia de 
vários rios. O Governo Fe-
deral já tinha reconhecido 
a situação de emergência 
para 23 localidades, mas an-
teontem adicionou mais 15 
na condição. Estas cidades 
podem solicitar recursos à 
União para ações de socorro 
e assistência humanitária. 
Em junho, os óbitos foram 
registrados em Coruripe, 
Palmeira dos Índios, Cam-
po Alegre e São Miguel dos 
Campos. Já neste mês foram 
contabilizadas mortes em 
União dos Palmares e Ma-
triz de Camaragibe. Um em 
cada município.

No Twitter, o governador 
Paulo Dantas (MDB) atuali-
za as ações conjuntas toma-
das com o comitê instalado 
para enfrentar a crise. Na 
manhã da última segunda, 
o chefe do executivo alagoa-
no anunciou a ampliação do 
auxílio-chuva para R$ 2 mil 
reais. Além de cestas bási-
cas, kits de higiene pessoal, 
água potável e colchões.

Na cidade de União dos 
Palmares, uma das princi-
pais de Alagoas, o forneci-

mento de água e de energia 
elétrica foram interrompi-
dos desde sábado. O pre-
feito Kil suspendeu a 32.ª 
edição da festa do milho 
prevista para o fim de se-
mana. Na cidade litorânea 
de Atalaia, o Rio Paraíba 
do Meio transbordou no úl-
timo sábado. Na última se-
gunda, a prefeita da cidade 
anunciou as ações de repa-
ros. “Os prejuízos ainda es-
tão sendo contabilizados e 
vamos precisar da união de 
todos. Nossas equipes estão 
indo de casa em casa, regis-
trando com fotos e relatos 
toda a situação que estamos 
enfrentando.”

O governador Paulo 
Dantas autorizou a utiliza-
ção de escolas estaduais na 
região do Vergel para rece-
ber os desabrigados, a pedi-
do da Prefeitura de Maceió, 
capital de Alagoas.

Recursos
Alagoas recebeu neste 

ano cerca de R$ 20 milhões 
para investir em ações de 
resposta a desastres natu-
rais, conforme o Ministé-
rio do Desenvolvimento 
Regional. O titular do mi-
nistério, Daniel Ferreira, e 
o da Cidadania, Ronaldo 
Bento, visitaram o estado 
na última segunda.

Bento, conforme a Agên-
cia Brasil, informou que o 
Governo Federal deve an-
tecipar o pagamento do be-
nefício de prestação con-
tinuada (BPC) a 112 mil 
famílias alagoanas.

Servidores do Ministé-
rio da Saúde e membros 
das Forças Armadas e da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) foram mobilizados 
para auxiliar os órgãos es-
taduais a prestar socorro e 

assistência humanitária às 
pessoas afetadas. Mais de 
200 integrantes do Corpo 
de Bombeiros e da Defesa 
Civil estão atuando no so-
corro e na assistência à po-
pulação, além da utilização 
de três aeronaves.

Uma equipe técnica do 
Ministério da Cidadania, 
responsável pela coorde-
nação do Sistema Único 
de Assistência Social, tam-
bém foi enviada ao estado 
para ajudar na gestão de 
alojamentos provisórios 
para as famílias desabri-
gadas e na compra de in-
sumos básicos.

Na noite de anteontem, a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) notificou bloqueio em 
quatro rodovias: BR-316, BR-
104, BR-101 e BR-416. O trá-
fego interestadual tem sido 
prejudicado.

Alagoas tem seis mortes e 56 mil 
pessoas desabrigadas e desalojadas 

após fortes chuvas

Italo Cosme 

Agência Estado

Vinte e seis pessoas que 
trabalhavam em condição 
análoga à de escravo, em 
duas fazendas na zona rural 
de Mirador, no Maranhão, 
foram resgatadas por audito-
res-fiscais do Trabalho, com 
o apoio da Polícia Federal. A 
equipe de fiscalização reali-
zou inspeção nos estabeleci-
mentos na manhã do dia 27 
de junho e, entrevistas com 
os trabalhadores no dia se-
guinte, na sede da Promo-
toria de Justiça da cidade de 
Colinas.

Após diligências de ins-
peção, foi apurado que as ví-
timas haviam deixado o local 

no dia 21 de junho, por deci-
são de uma equipe da Polí-
cia Civil do Maranhão, que 
determinou um pagamen-
to de R$ 416 reais a cada tra-
balhador.

Como eles já tinham sido 
afastados do local de traba-
lho, a auditoria-fiscal pros-
seguiu com os procedimen-
tos destinados a assegurar 
todos os direitos aos traba-
lhadores, desde a formaliza-
ção e rescisão dos contratos, 
pagamento das verbas resci-
sórias e habilitação de segu-
ro-desemprego.

As provas colhidas per-
mitiram concluir, entre ou-
tras irregularidades, que as 
vítimas dormiam em redes 

sob barraco de lona, que não 
oferecia proteção contra in-
tempéries; não tinham aces-
so a instalações sanitárias e 
as refeições eram prepara-
das em fogareiros improvi-
sados no chão. Além disso, 
elas consumiam água quen-
te e não filtrada e trabalha-
vam sem equipamentos de 
proteção contra o sol. O valor 
a ser pago pelos dois empre-
gadores totalizou cerca de R$ 
44 mil, calculados pela audi-
toria-fiscal do Trabalho, que 
dará continuidade ao proce-
dimento de fiscalização com 
a lavratura dos autos de in-
fração e notificação de débi-
to de Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).

Justiça resgata 26 pessoas em 
condição análoga à escravidão

no maranhão

A Secretaria de Saúde 
do Distrito Federal (SES-DF) 
confirmou ontem um caso de 
raiva humana. Após o anún-
cio, o governo do DF decidiu 
antecipar a Campanha de Va-
cinação Antirrábica, ofere-
cendo doses para cães e ga-
tos a partir de hoje.

Segundo o Ministério da 
Saúde, a raiva é uma doença 
infecciosa viral aguda grave, 
que acomete mamíferos, in-
clusive o homem, e caracte-
riza-se como uma encefalite 
progressiva e aguda com le-
talidade de aproximadamen-
te 100%. É causada pelo Vírus 
do gênero Lyssavirus, da fa-
mília Rabhdoviridae.

Segundo a pasta, a rai-
va é de extrema importân-
cia para saúde pública, devi-
do seu alto grau de letalidade, 
por ser uma doença passí-
vel de eliminação no seu ci-
clo urbano (transmitido por 
cão e gato) e pela existência 
de medidas eficientes de pre-
venção, como a vacinação hu-
mana e animal.

Secretaria do Distrito Federal 
confirma caso de raiva humana

doença viral grave

Agência Brasil

Agência Brasil

Este é o maior volume de chuvas registrado no estado de Alagoas desde o ano de 2010

Foto: Divulgação/Defesa Civil de Alagoas
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A quantidade 
intensa de 
precipitações 
atinge o território 
desde maio, o que 
tem resultado na 
cheia de vários 
rios. O Governo 
Federal já tinha 
reconhecido 
a situação de 
emergência para 
23 localidades, 
mas anteontem 
adicionou mais 
15 na condição
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Estão abertas as inscrições 
da  Meia Maratona Redephar-
ma RUN 2022 - Etapa João 
Pessoa, a corrida de rua com 
largada no Busto de Taman-
daré- sentido Estação Ciência, 
no bairro do Cabo Branco- vai 
reunir provas de 5, 10 e 21 qui-
lômetros. Os interessados em 
participar do evento, que já faz 
parte do calendário de corri-
das de rua de João Pessoa, de-
vem se inscrever através do 
site redepharmarun.com.br. 
Pelo menos 3,5 mil participan-
tes são esperados para esta 3ª 
edição da corrida que aconte-
ce no dia 31 de julho a partir 
das 5h30.

As provas que poderão 
ser disputadas por corredo-
res iniciantes, amadores, atle-
tas profissionais e pessoas com 
deficiência,  todos os três pri-
meiros lugares receberão tro-
féus e premiação em dinhei-
ro, ao todo serão distribuídos 
mais de R$ 12 mil. Haverá lar-
gadas específicas, com con-
centração a partir das 5h15 
e aquecimento para todos os 
participantes. Às 5h30 será a 
largada para Pessoas com De-
ficiência (PCD), às 5h45 para 
quem vai correr os 21 e 10 qui-

lômetros e em seguida, às 6h,  
para os participantes dos 5 
quilômetros.

A Run 2022 tem como ob-
jetivo a melhoria da qualida-
de de vida, proporcionando 
aos participantes práticas mais 
saudáveis através do incenti-
vo à atividade física. E é jus-
tamente uma vida mais sau-
dável o foco de Maria Clara 
Costa. Aos 25 anos a estudan-
te de enfermagem conta que 
começou a correr para deixar 
de lado o sedentarismo. A falta 
de atividade física estava com-
prometendo a saúde. “Sem fô-
lego, sem disposição. Me sen-
tia mais frágil em relação às 
doenças mesmo, como se meu 

sistema imunológico não esti-
vesse dando conta do recado”. 

Correndo diariamente há 
pelo menos três anos, ela conta 
que não perde nenhuma opor-
tunidade e que a Meia Mara-
tona Redepharma RUN trará 
um novo desafio. “Vou fazer os 
21 quilômetros pela primeira 
vez e estou focada. Minha in-
tenção nem é vencer, mas sim 
saber que consigo superar os 
desafios que me proponho a 
enfrentar”. 

Oportunidade também 
para Daniel Silva, que já sabe 
que vai participar, só não de-
cidiu qual  distância irá per-
correr. Para o palestrante, com 
formação em direito, o fato de 
competir em uma cadeira de 
rodas não apropriada para a 
prática, não diminui nem um 
pouco a vontade de estar na 
disputa. “Eu costumo dizer 
que não é necessário esperar 
o tempo bom, isso quem tem 
que fazer é você”, pontua. O 
maratonista, que já tem vá-
rias provas no currículo, está 
animado. “Eu gosto de fazer 
o percurso maior, de ter expe-
riências novas, de superação, e 
meu intuito é poder participar 
e incentivar as pessoas. O meu 
verdadeiro troféu é conseguir 
colocar pelo menos uma pes-
soa para correr”.

Inscrições continuam abertas para a Meia Maratona Run 2022
etapa João pessoa

Maria Clara, Raissa, Eduardo e Gabriel vão treinar em Saquarema entre os dias 16 e 25 deste mês

Paraibanos no Camp de Vôlei no Rio
convocados

Mar ia  Clara, 
Raissa e Ga-
briel que trei-
nam no Cen-

tro de Treinamento Vôlei 
Vida e Eduardo Henrique, 
do Centro de Treinamento A 
Grande Sacada, se preparam 
para participar do Camp de 
Vôlei de Praia que será rea-
lizado entre os dias 16 e 25 
de julho no Centro de De-
senvolvimento do Voleibol 
(CDV), em Saquarema no 
Rio de Janeiro. A convoca-
ção feita pela Confederação 

Brasileira de Voleibol (CBV) 
foi recebida com entusias-
mo. “Felicidade imensa para 
nós. Isso demonstra o traba-
lho de renovação, da preocu-
pação que os centros de trei-
namento têm tido ao longo 
desses anos. Fica aqui os pa-
rabéns da federação para es-
ses atletas e os votos de que 
tudo ocorra muito bem e que 
eles passem a representar 
o Brasil, porque condições 
técnicas eles têm”, afirma 
Carlos Fernandes (Cascata), 
presidente da Federação Pa-
raibana de Voleibol. 

A técnica do CT A Gran-
de Sacada, Nayara Pontes, 

falou da expectativa em rela-
ção ao atleta Eduardo Hen-
rique, que participa do trei-
namento pela segunda vez. 
“O primeiro rendeu a parti-
cipação dele no sul-america-
no. E agora estamos traba-
lhando para que ele consiga 
essa vaga para representar o 
Brasil no Mundial”.

O Centro de Desenvol-
vimento do Voleibol de Sa-
quarema é a sede oficial da 
CBV. O equipamento é um 
dos maiores do país e ocu-
pa uma área de 108 mil me-
tros quadrados onde se con-
centram todas as instalações 
e equipamentos necessários 

para o treinamento de equi-
pes esportivas, tendo em vis-
ta a formação, o desenvol-
vimento e a reciclagem de 
recursos humanos. Para atle-
tas e comissões técnicas o 
centro disponibiliza quatro 
quadras indoor, quatro para 
vôlei de praia, duas quadras 
de tênis, um campo de fute-
bol society e um oficial além 
de piscina olímpica e infan-
til, salas de musculação e fi-
sioterapia, auditórios, sala de 
imprensa, vestiários, hotel e 
restaurante.

Paraibano de vôlei 
Já estão abertas as ins-

crições para o Campeonato 
Paraibano de Vôlei de Praia 
2022 nas categorias sub-19, 
sub-17 e sub-15. O evento 
será disputado na Praia do 
Cabo Branco nos dias 9 e 10 
de julho. As inscrições po-
dem ser feitas através de link 
disponível no instagram da 
Federação Paraibana de Vo-
leibol (@fpbvoficial) até o 
próximo dia 6. 

Segundo a federação, 
pelo menos 55 duplas en-
tre masculinas e femininas 
devem participar da dispu-
ta. “Estamos esperançosos 
de que teremos um gran-
de evento com bons jogos e 

boas partidas em mais essa 
etapa”, pontuou o presiden-
te da Federação Paraibana 
de Voleibol, Carlos Fernan-
des (Cascata). 

Cascata adiantou ainda 
que o campeonato funciona 
como uma espécie de vitri-
ne, para as duplas iniciantes. 
É principalmente para o sub-
15 que os olhos dos técnicos 
estarão voltados. “O objeti-
vo é ir integrando as duplas 
mais jovens na vivência das 
competições, entendendo 
que ali podem ser descober-
tos talentos que venham so-
mar ainda mais para o vôlei 
de praia paraibano”.

Daniel Silva já confirmou participação numa das corridas mais importantes do calendário

Provas
Circuitos terão 

distâncias de 5,10 e 
21 Km com largada no 
Busto de Tamandaré, e 
são esperados mais de 
três mil corredores na 

terceira etapa, que será 
no dia 31 de julho

Foto: Arquivo Pessoal/Daniel Silva

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br
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Atletas da Paraíba 
foram convocados 
para treinar 
no Centro de 
Desenvolvimento 
do Vôlei, no 
Rio de Janeiro
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No campo de jogo, mais uma decepção 
pelo péssimo futebol e revolta nas 
arquibancadas por mais uma derrota 

do Campinense em casa, deixando cada vez 
mais longe o sonho de permanecer na Série C, 
conquista esta que durou quase 10 anos para 
acontecer e agora pode se tornar um grande 
pesadelo no ano do bicampeonato estadual, 
ganho de forma invicta. Como o futebol é cruel e, 
ao mesmo tempo, mágico por ser senoidal nesse 
sobe e desce. O Botafogo saiu de um pesadelo 
após a perda do Campeonato Paraibano - há 
três anos não conquista o estadual, o que vinha 
virando rotina - e emplacou na Série C, tanto 
que seu torcedor já esqueceu aqueles dois 
jogos terríveis nas finais contra o Campinense 
e só quer saber do acesso à Série B, onde está 
muito bem e com futebol solidificado, faltando 

sete jogos, quatro deles no Almeidão. euforia 
tem tomado conta das arquibancadas do 
Almeidão, mas na Maravilha do Contorno, 

onde os jogadores trabalham é bem diferente. 
“Pé no chão” e sandálias da humildade, até 
porque em outras situações o acesso esteve 
muito perto, faltando segundos e virou pesadelo. 
Lições de um passado não muito distante e 
sempre colocada nas discussões durante os 
treinamentos. O maior objetivo está próximo 
de ser alcançado, a classificação, pois o clube 
tem 79% de probabilidade, segundo o site 
chancedegol. Mas, voltando ao Campinense, 
não adianta dizer que a troca do técnico é o 
remédio para mudar a situação. Não é tão 
simples assim. 

O elenco carece de melhores jogadores e 
não se sabe se o tempo, curto a meu ver, será 
capaz de motivar os jogadores ao ponto de 
dar a volta por cima diante dos adversários 
complicados pela frente. Claro que não existe 
terra arrasada, mas a união de um grupo pode 
fortalecer o clube na disputa e o lema “um por 
todos e todos por um” dos heróis protagonistas 
do romance “Os Três Mosqueteiros”, do escritor 
francês Alexandre Dumas, publicado em 1844, 
pode funcionar se os jogadores entenderem 
o espírito desse objetivo. Quanta saudade da 
Raposa Feroz, grito que vem das arquibancadas 
e motiva bastante os jogadores, uma frase 
de seu belo hino!  Agora, faltando seis jogos, 
a matemática, por enquanto, não ajuda o 
Campinense, embora a sua probabilidade 
de queda não seja tão alta considerando os 
adversários da concorrência. 

ela chega a 44% e clube que está fora da 
zona como o Floresta tem 45,7%. Tudo vai 
depender do jogo contra o Figueirense, longe 
de seus domínios. Se beliscar um ponto ou 
surpreender com três, a coisa pode mudar, mas 
se houver nova derrota, não vai mais enxergar 
luz ao final do túnel. Quem sabe a Raposa 
Feroz vai dar o ar de sua graça nesses jogos 
finais. Tomara!. 

Baderneiros
Como não se bastasse os resultados ruins 

dentro de campo, fora dele seguem acontecendo 
cenas lamentáveis, repetições do que acontece 
pelo país com a ação de baderneiros, aqueles 
marginais travestidos de torcedores. Após o 
jogo de domingo, alguns foram ao Centro de 
Treinamento do Renatão e depredaram vários 
veículos. Até quando vamos continuar submissos 
a esse tipo de situação? 

Sousa
Bela campanha a do Sousa no Campeo-

nato Brasileiro da Série D. Classificado por 
antecipação, o clube vai entrar na fase mais 
difícil da competição quando tem início o mata
-mata. Ficando em segundo lugar ou primeiro 
do grupo leva a vantagem de jogar a segunda 
partida em casa e aí precisa nos dois jogos 
restantes manter a boa posição. Fazer o que 
fez o Campinense na edição passada. Tomara 
que o Dinossauro continue forte!

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Onde está a
Raposa Feroz?

Prazo para novas inscrições de atletas no Campeonato Brasileiro da Série C vai terminar no dia 13 de julho

Botafogo busca mais um atacante
último reforço

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

O prazo para inscrições de 
atletas na Série C do Campeo-
nato Brasileiro termina no pró-
ximo dia 13 de julho e o Botafo-
go ainda continua no mercado 
em busca de um atacante de 
beirada para fechar o elenco. 
No último domingo, os últimos 
reforços estrearam, Marcelinho 
e Schumacher. Eles entraram 
no segundo tempo da partida 
contra o Brasil, em Pelotas. Para 
o presidente Alexandre Caval-
canti, o clube já está bem servi-
do em todas as posições.

“Com a volta de Esquerdi-
nha, já temos três meias de liga-
ção, Nadson, Anderson Rosas e 
Esquerdinha. Temos também 
cinco volantes, cinco zagueiros, 
seis laterais, três atacantes de 
área e quatro de beirada. Com 
mais um atacante de beirada, 
nós estamos prontos para ten-
tar a classificação e posterior-
mente o acesso à Série B”, afir-
mou o dirigente.

Alexandre Cavalcanti fez 
questão de afirmar que o empa-
te contra o Brasil foi muito bem 
recebido no clube, que caminha 
a passos largos para a classifi-
cação. “Nessa corrida pela clas-
sificação, qualquer pontinho é 
bem-vindo, sobretudo quando 
ele é conquistado fora de casa. 
Estamos no caminho certo para 
alcançar o nosso objetivo”, con-
cluiu o presidente.

Enquanto a diretoria ainda 
está no mercado, o técnico Ita-
mar Schülle segue na prepa-
ração para o jogo do próximo 
sábado, contra o Floresta, no 
Almeidão. Na quarta colocação, 
com 21 pontos, se vencer, o Belo 
pode encostar no topo da tabe-
la. O adversário está na 15ª po-
sição, com 15 pontos, e vem de 
um empate em casa contra o Al-
tos, em 2 a 2.

Aos poucos, os vários jo-
gadores entregues ao depar-
tamento médico estão sendo 
liberados e já iniciaram a fase 
de recondicionamento físico. 
Este é o caso de Esquerdinha, 
Ítalo, Kesley, Tinga e Jonathan 
Costa. Já Bruno Ré, Rafael Bar-
ros e Ratinho serão avaliados e 
possivelmente liberados tam-
bém para a transição. Alguns 
desses jogadores já poderão 
ser relacionados para o próxi-
mo jogo e deverão ficar à dis-
posição do treinador no banco 
de reservas.

“Todos praticamente estão 
em uma fase de transição, pas-
sando por um recondiciona-
mento físico para evitar novas 
lesões”, disse o Dr. Glauber, que 
tem tido muito trabalho com o 
excesso de jogos que acontece-
ram pelo Campeonato Paraiba-
no, Copa do Nordeste e Série C 
simultaneamente. Agora, com 
a chegada da equipe de Itamar 
Schülle, está sendo feito um tra-
balho especial para diminuir 
o número de lesões e os jogos 
passaram a ser apenas nos fi-
nais de semana, pela Série C.

n 

Excesso de 
jogos tem 
prejudicado 
o elenco do 
Botafogo, 
ocasionando 
lesões e 
afastando 
alguns 
jogadores

Na Maravilha do Contorno, os jogadores seguem treinando para o jogo contra o Floresta-CE
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O Campinense iniciou 
uma nova era, com o treina-
dor Flávio Araújo, que che-
ga ao clube com uma mis-
são muito difícil, a de fazer 
com que a Raposa escape 
do rebaixamento. O clube 
tem seis jogos pela frente, 
sendo três fora de casa ( Fi-
gueirense, Altos e Floresta) 
e três no Amigão (Ferroviá-
rio,Paysandu e Volta Redon-
da). O clube está de calcula-
dora na mão fazendo contas 
e espera, pelo menos, fazer 
10 dos 18 pontos que ainda 
vai disputar.

Além de uma nova co-
missão técnica, o Campi-
nense está no mercado para 
contratar reforços. Segundo 
o diretor de futebol, Rômulo 
Farias, vários contatos já fo-
ram mantidos e o clube es-
pera agora uma avaliação de 
Flávio Araújo sobre os no-
mes já contactados.

“Nós estamos com difi-
culdade de contratar, por-
que os jogadores não que-
rem fazer contratos com 
equipes que estão na zona 
de rebaixamento e corren-
do o risco de jogarem ape-
nas cinco ou seis jogos e 
serem dispensados. Mas 
mesmo assim, temos em 
mente alguns nomes e es-
peramos, após conversar 
com o novo treinador, efe-
tuar as contratações. Fize-
mos um replanejamento 
após a saída do técnico Ra-
nielle e esperamos manter 
o clube na Série C”, disse o 
dirigente.

Enquanto a diretoria 
está no mercado atrás de 
reforços, outros clubes estão 
de olho nos jogadores da Ra-
posa. O artilheiro do clube, 
Olávio, pode deixar o rubro-
negro a qualquer momen-
to. Ele está sendo pretendi-
do pelo Náutico de Recife, 
que inclusive enviou um di-
rigente para ver o atleta em 

ação no jogo de domingo. 
Tudo indica que o atacante 
vai se transferir para o alvir-
rubro de Pernambuco, que 
está disputando a Série B.

Diante da iminência de 
perder o seu artilheiro, a di-
retoria do Campinense já 
contratou o atacante Daniel 
Passira, de 26 anos, que es-
tava no Pacajus, do Ceará. 
O jogador vive uma gran-
de fase e pode ajudar o ru-
bro-negro nessa reta final da 
fase de classificação.

O próximo jogo do Cam-
pinense será uma parada 
indigesta. A Raposa vai en-
carar o Figueirense, no pró-
ximo sábado, às 18h, no Es-
tádio Orlando Scarpelli, em 
Florianópolis. A equipe cata-
rinense está na nona posição 
e vem de uma derrota para 
o Vitória, em Salvador. O al-
vinegro agora, jogando em 
casa, precisa vencer para re-
tornar ao grupo dos classifi-
cados para a próxima fase da 
competição.

Campinense segue no mercado
em busca de novas contratações

missão difícil

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br
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Verdão tem grande vantagem para chegar às quartas de final. No outro confronto, o Flamengo joga contra o Tolima

Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño
Copa Libertadores

Com amplo favoritismo e 
praticamente garantido nas 
quartas de final da Copa Li-
bertadores, o Palmeiras entra 
em campo, hoje, a partir das 
19h15, no Allianz Parque, para 
enfrentar o Cerro Porteño, do 
Paraguai, com uma grande 
vantagem depois de ter go-
leado no jogo de ida por 3 a 0. 
O técnico Abel Ferreira tem 
brigado bastante com os tor-
cedores pelo fato de ter pou-
pado jogadores em alguns jo-
gos do Brasileirão e se irritou 
ainda mais após a derrota de 
2 a 0 para o Athletico-PR, no 

último sábado. O outro clube 
brasileiro que entra em cam-
po nesta quarta-feira é o Fla-
mengo que enfrenta o Tolima, 
da Colômbia, no Maracanã, às 
21h30. No jogo de ida, vitória 
rubro-negra por 1 a 0. A equi-
pe comandada por Dorival Jú-
nior vem de uma boa sequen-
cia de vitórias no Brasileirão e 
na Libertadores, se colocando 
como favorito para chegar ás 
quartas de final da coimpeti-
ção sul-americana.

Mais dois clubes brasilei-
ros entram em campo hoje, 
mas pela Copa Sul-America-

na. O Santos vai enfrentar o 
Deportivo Táchira, às 21h30, 
na Vila Belmiro. No primei-
ro jogo houve empate de 1 a 
1. O alvinegro não faz uma 
boa campanha no Brasileirão 
e vem de uma derrota de 2 a 1 
para o Flamengo, em casa, no 
sábado passado. A outra parti-
da da Sul-Americana vai acon-
tecer no Estádio Castelão, em 
Fortaleza, quando o Ceará re-
cebe o The Strongest, às 19h15. 
O Vozão levou a melhor n a 
Bolívia e venceu por 2 a 1, pre-
cisando de um empate para se-
guir na competição.

Curtas
Cristiano Ronaldo ausente
no treino do Manchester

Cristiano Ronaldo novamente foi ausên-
cia nos treinos do Manchester United nesta 
terça-feira, 5, aumentando os rumores sobre 
uma possível saída do clube inglês. Alegando 
“motivos pessoais”, o astro não se reapresen-
tou pelo segundo dia consecutivo e foi visto 
entrando no centro de treinamentos da seleção 
portuguesa, em Lisboa, pela manhã.

A imprensa britânica especula a saída de 
Cristiano Ronaldo do Manchester United desde 
o fim da última temporada. Com o time fora 
da Liga dos Campeões, o atacante de 37 anos 
teria o desejo de aproveitar seus últimos anos 
nos gramados disputando o principal torneio 
de clubes da Europa.

No domingo, o jornal The Times informou 
que Cristiano Ronaldo comunicou à diretoria 
do Manchester United do seu desejo de jogar 
por uma nova equipe na próxima temporada.

Richarlison é punido e não 
vai estrear pelo Tottenham

Anunciado como reforço do Tottenham na últi-
ma sexta-feira, o atacante Richarlison não poderá 
participar da estreia de seu novo clube no Campe-
onato Inglês da temporada 2022/2023. Isso porque 
a Associação Inglesa de Futebol (FA) decidiu 
puni-lo com um jogo de suspensão em razão do 
episódio em que atirou um sinalizador em direção 
à torcida ao celebrar um gol. O caso ocorreu em 
maio deste ano, enquanto o brasileiro defendia o 
Everton em partida contra o Chelsea. Ele marcou o 
único gol do duelo, encerrado com vitória por 1 a 0 
para o Everton, e comemorou de maneira bastante 
efusiva. Ao se deparar com um sinalizador atirado 
pela torcida ao gramado, abaixou para pegar o 
objeto e jogou-o de volta para a arquibancada do 
Goodison Park. O ato foi classificado pela FA como 
“conduta inapropriada”, por isso Richarlison rece-
beu a suspensão de um jogo e não poderá estar 
em campo no dia 6 de agosto.

Transnacional conquista a
Copa Sest Senat de Futebol

O time de futebol da empresa de ônibus Trans-
nacional foi o campeão da Copa SEST SENAT de 
Futebol 7 Society, etapa João Pessoa, ao vencer o 
time da Fedex J&J por um placar de 4x1 na grande 
final. E a equipe vencedora, que está classificada 
para disputar a etapa nacional da competição, 
ganhou todos os jogos que participou. Essa com-
petição é direcionada, exclusivamente, para os 
trabalhadores do transporte e podem participar 
empresas do setor de transporte de todos os mo-
dais e transportadores autônomos (caminhonei-
ros, taxistas, mototaxistas e motofretistas) regis-
trados no órgão competente. O Futebol 7 Society é 
uma modalidade em que cada equipe conta com 
sete jogadores em campo – seis na linha e um no 
gol. As partidas contam com dois árbitros e têm 
duração de dois tempos de 25 minutos corridos 
cada, além de dez minutos de intervalo para des-
canso e orientação dos times. 

Falcão agencia a carreira
do jovem Luva de Pedreiro

O Luva de Pedreiro, enfim, tem uma nova casa. 
Mais de três meses após fazer sucesso mundial 
nas redes sociais com vídeos irreverentes, o 
influenciador digital Iran Ferreira deixou a antiga 
residência humilde na cidade de Quijingue, na 
Bahia, e se mudou para uma casa maior, luxuosa 
e com vista para o mar no Litoral Sul de Pernam-
buco. O jovem compartilhou o momento em sua 
conta no Instagram e alfinetou o ex-empresário, 
Allan Jesus, com quem tem desavenças. Agora, 
ele é agenciado pelo ex-jogador de futsal Fal-
cão.“Graças a Deus, pai. Na minha nova casa só 
existe uma regra: liberdade. E daqui pra frente 
ninguém mais vai me calar! Hoje estou podendo 
dar conforto para os meus pais, retribuir a luta 
deles de todos esses anos de batalha…Obrigado 
pelo apoio de todos durante esses dias difíceis. 
Jamais vão calar nossa voz, somos incaláveis. 
RECEBA!”, escreveu o Luva de Pedreiro.

Neymar encerrou na últi-
ma segunda-feira seu perío-
do de férias pelo Brasil. O cra-
que da seleção brasileira usou 
as redes sociais para comentar 
seus objetivos para a nova tem-
porada europeia. Sem citar o 
Paris Saint-Germain, Neymar 
deixou claro que seu foco está 
na conquista do hexa na Copa 
do Mundo do Catar

"Essa foto resume muito as 
minhas férias, só risada e ale-
gria ao lado das pessoas que eu 
amo. Agora é foco total! Nós, 
brasileiros, temos um trofeu-
zinho pra buscar!" escreveu 
Neymar, em sua página nas re-
des sociais, fazendo referência 
à foto em que aparece sorriden-
te, com trajes de festa junina.

Na publicação, Neymar re-
cebeu o apoio do atacante Ri-
charlison, seu companheiro 
de seleção, além do meia Nenê, 
seu amigo e jogador do Vasco, 
e do influencer e streamer Ca-
simiro Miguel.

Neymar protagoniza uma 
"novela" sobre sua permanên-
cia no Paris Saint-Germain. 
Nas últimas semanas, após de-
claração do presidente do clu-
be, Nasser Al-Khelaifi, surgiu 
uma grande possibilidade de 
que o astro deixasse a capital 
francesa. A decisão teria par-

tido do próprio PSG, após su-
posto pedido do atacante Ky-
lian Mbappé.

As negociações, no entan-
to, não serão fáceis. De acor-
do com a imprensa francesa, 
Neymar ativou uma cláusu-
la no contrato que estende au-
tomaticamente seu vínculo 
com o PSG até 2027. Com isso, 
qualquer transação ganha en-
traves financeiros. O jogador 
ainda não se manifestou publi-
camente sobre seu futuro. Por 
enquanto, não há indicativos 
de que Paris seguirá como sua 
casa ao longo de 2022.

O Chelsea, que está fazen-
do uma grande reformulação 
- envolvendo elenco e dire-
ção -, é apontado como um 
dos possíveis destinos 
de Neymar. Um retor-
no ao Brasil, neste mo-
mento, é visto como 
improvável, pelas al-
tas cifras que envolvem 
um acordo com o craque.

Boa parte do elenco do 
Paris Saint-Germain já 
retomou os treinamen-
tos de pré-temporada 
nesta segunda-feira. Joga-
dores, como Neymar, que es-
tiveram cedidos para suas se-
leções no início de junho, no 
entanto, ganharam alguns 
dias a mais de descanso e só 
voltam no dia 11.

Agência Estado

Jogador vai voltar aos treinos no PSG e cumprir o seu contrato

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Neymar mais preocupado em ganhar a Copa
objetivo prinCipaL

No último sábado, o Palmeiras foi surpreendido pelo Athletico, na derrota por 2 a 0, mas hoje terá mais tranquilidade contra o Cerro

Santos
Time santista joga 
hoje pela Copa Sul-
Americana contra o 

Deportivo Táchira, na 
Vila Belmiro. Já o Ceará 

vai enfrentar o The 
Strongest, no Estádio 

Castelão
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Um dos fatos mais maca-
bros da história paraibana, 
envolvendo relação familiar, 
amor, poder e morte, era con-
tado pelo escritor, usineiro, em-
presário, advogado e político 
Odilon Ribeiro Coutinho – fa-
lecido em julho de 2000, aos 76 
anos. Ele historiou a morte de 
uma moça assassinada pelo 
próprio pai por ter se apaixo-
nada por um forasteiro. Esse 
episódio histórico vai comple-
tar 321 anos de existência no 
próximo dia 26 de dezembro 
deste ano.

No final da tarde do Dia de 
Natal de 25 de dezembro de 
1701, o capitão de campo Ma-
tias Taveira recebeu em sua fa-
zenda, situada nas terras do En-
genho Patrocínio (território do 
atual município de Cruz do Es-
pírito Santo, na Região Metro-
politana de João Pessoa), a visita 
de um elegante e bonito mascate 
italiano, chamado Gino Cocci-
nelli. O sotaque do estranho e a 
fina educação impressionavam 
a todos. Até a caçula da casa fi-
cou embevecida. Ela se chama-
va Gertrudes de Fátima.

“Gertrudes é nome de ori-
gem germânica, que signifi-
ca ‘a força da lança’. E, Fátima, 
representa o caráter-férreo da 
filha de Maomé, o pai da reli-
gião muçulmana, que se tra-
duz como a ‘desmamada’ ou 
‘aquela que não compartilha 
coisas inúteis ou desnecessá-
rias’”, ensina Malba Tahan. 
Isso poderia traduzir que a 
moça Gertrudes de Fátima era 
a virtude em pessoa, “limpa de 
corpo e alma”, até se ver perdi-
damente apaixonada ou sedu-
zida pelo amor de um forastei-
ro, na certa uma visão rara de 
homem naquelas paragens do 
início do século 18.

A parada do mascate na fa-
zenda do capitão de campo foi, 
financeiramente, vantajosa. As 
mercadorias, que incluíam se-
das, roupas feitas, calçados, re-
lógios suíços, perfumes fran-
ceses, luvas e até adagas e 
espadas, coisas do gênero que 
na época só eram encontradas 
na França, Itália, Suíça, Ingla-
terra e em outras metrópoles 
de renome, estavam ali, nas 
mãos de colonizadores portu-
gueses e brasileiros, para com 
elas exibirem-se nas missas 
dominicais. E tudo teria saí-

do bem se não fosse um desli-
ze cometido pelo mascate, com 
plena permissão da moça.

Fuga, prisão e morte
Após o jantar, Gertrudes re-

cebeu proposta matrimonial do 
rapaz. Automaticamente, ela o 
impediu de pedi-la a seu pai 
em casamento, porque o masca-
te não era nobre. O casal, como 
solução, resolveu fugir durante 
a madrugada. A capangada de 
Matias foi atrás e os aprisionou 
já em terras do estado de Per-
nambuco. Na época, os capi-
tães-mores e de campo tinham 
autoridade concedida pelo rei 
de Portugal para governar seus 
subordinados até com poderes 
de vida e morte sobre eles.

E Matias Taveira era forja-
do na nobreza rudimentar dos 
senhores de terras de Portugal, 
uma nação dominada por mui-
tos séculos por mouros, que ti-
nham pela mulher sentimen-
tos escravistas e subservientes. 
Para o conceito da época, ele es-
taria corretíssimo. Por isso, ele 
arranjou para ambos os fujões 
a pena mais cruel que pode-
ria inventar: a morte dele por 
emasculação e arcabuzamento; 
e, a dela, de ser enterrada viva 

diante da família, para servir 
de exemplo.

A casa grande que serviu 
de túmulo para Gertrudes ain-
da hoje é vista contemplando 
a capelinha de torre abobada-
da e prisma hexagonal, onde o 
corpo de seu príncipe foi aban-
donado, do lado de fora, a fim 
de servir de pasto aos animais. 
Posteriormente, uma alma pie-
dosa sepultou o mascate, ao 
que parece nu, pois o esquele-
to, encontrado na terceira ges-
tão do ex-prefeito de Santa Rita 
e também escritor e historiador 
Marcus Odilon (sobrinho de 
Odilon Ribeiro Coutinho) na 
década de 2000, não apresen-
tava vestígios de roupa. Mar-
cus Odilon também já é faleci-
do (em fevereiro de 2020).

A capelinha de arquitetu-
ra curiosa foi talhada parte em 
tijolos e parte em pedra calcá-
rea. Dá uma aparência de bar-
roco tropical. Deve ser a única 
da região da Várzea do Rio Pa-
raíba com esse estilo, de acordo 
com o professor de arte e histó-
ria Nivalson Miranda. O Enge-
nho Patrocínio pertence atual-
mente aos herdeiros de Odilon 
Ribeiro Coutinho, que residem 
em João Pessoa.

Fato macabro da história da PB ocorreu há mais de 320 anos em um engenho situado na Região Metropolitana de JP

Filha é enterrada viva pelo próprio pai
tragédia

Revisitando as festas juninas do final da 
década de 1970 e início dos anos de 
1980 do século 20, naturalmente nos 

encontramos com as marcas deixadas por Dona 
Lenira, para a formação e consolidação das 
quadrilhas como elemento fundamental do São 
João de Campina Grande.

Nascida em Massaranduba, a professora e 
folclorista paraibana Lenira Rita Gomes veio 
para Campina Grande aos 9 anos de idade, na 
companhia dos seus pais, Antônio Matias Santos 
e Rita Maria, onde fincou raízes e mostrou uma 
grande habilidade de reconhecer, estimular 
e desenvolver o potencial da cultura junina 
campinense.

Criadora da mais antiga quadrilha da cidade, 
Dona Lenira contou, em entrevista à TV Paraíba, 
em junho de 2016, como visualizou a criação da 
quadrilha infantil ‘Arraial da Felicidade’, ao se 
deparar com uma cena de crianças brincando 
em torno de uma fogueira, no bairro de José 
Pinheiro, às vésperas do Dia de Santo Antônio.

No início, ela levava as crianças para dançar 
na sede da Ceasa, plantando alegria e injeção 
de autoestima no coração da meninada. Com 
seu empenho, que chegava a tirar do próprio 
bolso para viabilizar a indumentária da 
quadrilha, Dona Lenira conquistou respeito e 
admiração, o que lhe deu cabedal para buscar 
parcerias com a Prefeitura de Campina Grande.

No início dos anos de 1980, o Parque 
do Povo começou a ser idealizado com 
a sua participação. Em seu depoimento, 
professora Lenira conta como foi o processo 
de centralização das festas juninas de bairro. 
“Começou pequenininho, ali na varanda 
do Centro Cultural. A primeira (festa junina 
centralizada) teve treze palhoças para servir 
comida, bebida, essas coisas. Quadrilha, só 
teve uma. Até o prefeito na época dançou. 
Depois do palhoção, veio a construção do 
forródromo, a Pirâmide do Parque do Povo, uma 
estrutura muito boa”.

Apaixonada pelo folclore e pela arte das 
quadrilhas juninas, Dona Lenira foi uma figura 
sempre presente no Departamento de Cultura 
da Prefeitura de Campina Grande, tendo 
incentivado a criação de quadrilhas em escolas 
e bairros de Campina Grande e apresentações 
tanto em cidades próximas quanto nos terminais 
aéreo e terrestre de chegada à Rainha da 
Borborema, em recepção aos turistas atraídos 
pelo Maior São João do Mundo. Ela parecia ter 
um pacto com Santo Antônio, pois casou muitos 
jovens dançarinos. Em paralelo, professora 
Lenira lecionava em escolas públicas e privadas 
e foi diretora da Escola Municipal Doutor 
Chateaubriand, no bairro de José Pinheiro.

A despedida da “Mãe das Quadrilhas” 
se deu em 3 de agosto de 2019. Em sua 
homenagem foi criado pelo governo 
paraibano o ‘Prêmio Lenira Rita’, destinado 
a estimular trabalhos desenvolvidos por 
grupos relacionados aos festejos juninos, 
carnavalescos e às manifestações das culturas 
populares tradicionais; e uma creche de 
Campina Grande passou a denominar-se 
Creche Folclorista Lenira Rita, por iniciativa do 
folclorista e vereador João Dantas.

As quadrilhas que Dona Lenira Rita 
organizava trouxeram alegria; e não dor.

Iêda 
   Lima

Colaboração

Dona Lenira – 
a professora que 
organizava quadrilhas

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

Hilton Gouvêa 

itongoveia@gmail.com

Mortes na História Antônio Almeida de Araújo
4/7/2022 – Aos 54 anos, em Patos 
(PB). Mecânico sofreu uma queda 
enquanto caminhava em uma 
calçada do bairro do Jatobá. 
Socorrido, ao hospital, teve uma 
parada cardiorrespiratória.

1871 — Castro Alves, escritor brasileiro
1971 — Louis Armstrong, músico norte-americano
1996 — José Simeão Leal, administrador cultural, 
diplomata, crítico de arte, jornalista, médico, 
colecionador e artista plástico (PB)
1998 — Roy Rogers, cantor e ator norte-americano
2006 — Dante de Oliveira, 
engenheiro civil e político brasileiro
2019 — João Gilberto, 
músico, cantor e compositor brasileiro
2020 — Ceslau da Costa Gadelha Filho (Costinha), 
político e empresário (PB)
2020 — Ennio Morricone, compositor italiano
2020 — Terluiz Baracuhy Cruz, político (PB)

Hershel W. “Woody” Williams
29/6/2022 – Aos 98 anos, em 
Huntington (Virgínia), nos Estados 
Unidos. Último soldado norte-
americano a receber a ‘Medalha de 
Honra’ durante a Segunda Guerra 
Mundial. Ele participou na frente 
de batalha no Oceano Pacífico. Em 1945, ele lutou 
na batalha de Iwo Jima, uma das mais mortíferas e 
intensas da Segunda Guerra Mundial.

Aforismo
“Queixarmo-nos de 

morrer é queixarmo-nos 

de sermos homens.”

Jean Rotrou
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Ralph Hubert Barger (Sonny)
29/6/2022 – Aos 83 anos, de câncer 
no fígado. Norte-americano 
fundador do clube de motociclismo 
HellsAngels. Tráfico de drogas, 
sequestros e assalto a mão armada 
são alguns dos crimes cometidos por ele ao longo 
do tempo em que comandou o grupo.

Foto: Notícias/Yahoo

Foto: Patosonline

Foto: Folha de Maputo

Severino Bernardo da Silva
(Suzy – Gay Sem Terra)
4/7/2022 – No Pré-Assentamento 
Vanderlei Caixe, em Pedras de 
Fogo (PB), vítima de LGBTfobia. 
Integrante do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) no estado Paraíba foi morto em sua 
residência, com sinais brutais de violência e ódio. 
Vivia há nove anos no local de reforma agrária, 
onde cultivava macaxeira, batata-doce, inhame, 
abacaxi, mamão, maracujá, banana e abacate.

Foto: Rafael Stedile

Antônio Pádua Silva
1º/7/2022 – Aos 63 anos. 
Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE). Integrava 
a 2a Câmara Criminal, a Seção 
Criminal e o Pleno. Nascido em 
Missão Velha, no Cariri cearense, tornou-se juiz em 
outubro de 1987. Foi eleito desembargador em 16 
de maio de 2019.

Foto: TJCE

Obituário
Jarbas Sobreira Moreira
3/7/2022 – Aos 71 anos, de 
causa não divulgada. Professor 
universitário que atuava no 
campus da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) de Bananeiras, 
no Departamento de Gestão e 
Tecnologia Agroindustrial.

Foto: Divulgação

Joaquim Félix Neto (Quinca Félix)
4/7/2022 – Aos 82 anos, em João 
Pessoa (PB), de Covid-19. Fazendeiro 
e empresário do ramo de veículos, 
proprietário de concessionárias 
como Fiat, Ford e Chevrolet. Era 
natural de Paulista (PB) e residia em Patos (PB).

Foto: Arquivo Pessoal
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Vinte e um mananciais, especialmente no Brejo e no Agreste, estão em observação, perto da capacidade máxima

Paraíba tem 16 açudes sangrando
devido às chuvas

Na Paraíba, 16 açudes es-
tão sangrando e 21 estão em 
observação, perto de atin-
gir a capacidade máxima. O 
acúmulo de água, especial-
mente no Brejo e no Agreste, 
é devido às recentes chuvas 
na região. Os dados são da 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas da Paraíba 
(Aesa).

De acordo com o técni-
co de recursos hídricos da 
Aesa, o engenheiro Gusta-
vo Fernando Santos, o trans-
bordamento “representa 
uma melhora significativa 
na segurança hídrica da Pa-
raíba, pois favorece a agri-
cultura e o abastecimento 
(consumo), além da redu-
ção do processo de degra-
dação das bacias hidrográfi-
cas”. Nas palavras dele, isso 
“impacta positivamente na 
economia dos municípios, 
pois beneficia setores como 
a agricultura, piscicultura, 
bovinocultura, etc.” Gus-
tavo lembra também que a 

Aesa mantém um bom mo-
nitoramento em relação à 
segurança das barragens.

Segundo o engenheiro, 
“os açudes Marés e Grama-
me/Mamuaba costumei-
ramente vertem todos os 
anos. O açude Tauá, por ou-
tro lado, verteu ontem, dia 
5, pela primeira vez em 11 
anos”. O transbordo fez com 
que moradores da região 
fossem até às margens do 
reservatório para pegar pei-
xes.

O açude Tauá, localiza-
do no município de Cuite-
gi, tem uma capacidade má-
xima de 8.573.500 m³. Na 
terça-feira, ele ultrapassou 
essa capacidade em 41.054 
m³, atingindo um volume 
total de 100,48%. Já Grama-
me/Mamuaba, o décimo 
segundo açude com maior 
capacidade do estado, lo-
calizado no Conde, supor-
ta 56.937.000 m³ de água, 
e excedeu sua capacidade 
em 2.505.440 m³, totalizan-
do um volume de 104,40%. 
Marés, reservatório que se 
encontra na capital, João 

Pessoa, ultrapassou sua ca-
pacidade em 25.507 m³ esse 
ano, atingindo 101,19% do 
seu volume total.

A Aesa destaca 24 reser-
vatórios como os principais 
do estado. Entre eles, estão 
Marés e Gramame. Os re-
servatórios de Araçagi, no 
município de mesmo nome; 
Poções, em Monteiro, e São 
Gonçalo, em Sousa — outros 
dos principais reservatórios 
da Paraíba — também estão 
sangrando. Nova Camará, 
açude localizado em Alagoa 
Nova, e Sumé, que também 
herdou o nome do municí-
pio em que se encontra, es-
tão sob observação.

Ao todo, a Paraíba tem 
135 reservatórios. 78 estão 
em situação de normalida-
de e, inclusos neste grupo, 
estão os 10 maiores açudes 
do estado. 20 estão em si-
tuação crítica, com um volu-
me de água muito abaixo de 
sua capacidade — entre eles, 
Retiro, localizado no muni-
cípio de Cuité, e Soledade, 
que se encontra no municí-
pio de mesmo nome.

Foto: Assessoria SEC&T/Divulgação

Estudantes do Centro 
Estadual Experimental de 
Ensino e Aprendizagem 
Sesquicentenário tiveram, 
ontem pela manhã, uma 
oportunidade rara: uma 
conversa cara a cara com 
cientistas, em uma ação da 
assessoria de comunicação 
do Programa de Pesquisas 
Ecológicas de Longa Dura-
ção (Peld). O programa do 
CNPq que financia pesqui-
sas na área de ecologia está 
realizando em João Pessoa 
sua 12ª reunião de avaliação 
e celebrando seus 25 anos. O 
encontro entre jovens e pes-
quisadores foi realizado no 
Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA) da UFPB.

”Há uma pesquisa na-
cional que diz que, apesar 
do interesse que o jovem 
brasileiro tem em ciência, 
ele não lembra nem nunca 
viu de perto um cientista 
brasileiro”, diz Alessandra 
Brandão, coordenadora da 
PELDCom, responsável (a 
partir da Paraíba) pela co-
municação dos 45 projetos 
do Peld no Brasil e que or-

ganizou o encontro. “Isso 
aqui é uma atividade de en-
frentamento a esses dados”.

Os pesquisadores se dis-
ponibilizaram a participar e 
receberam estudantes para 
um bate-papo cara a cara 
num ambiente descontraí-
do, com direito até a sorve-
te. “Eles ficam sete minutos 
batendo papo”, explica a co-
ordenadora. “Aí, os pesqui-
sadores trazem material de 
divulgação, fotografias, e 
bate um papo descontraí-
do, numa linguagem sim-
plificada, que possa aproxi-
mar esse estudante”.

Essa aproximação se faz 
muito necessária em tem-
pos onde a corrida das pes-
quisas do enfrentamento ao 
coronavírus mostrou a im-
portância da ciência na vida 
de todos, ao mesmo tempo 
em que é preciso lidar com 
uma onda de negacionis-
mo que realmente prejudi-
ca a população em geral. “A 
gente está trabalhando con-
tra esse fosso que há entre 
ciência e sociedade”, conta 
ela. Os estudantes ficaram 
muito empolgados, mas, ao 
mesmo tempo, encontraram 
profissionais que são “gente 

como a gente”. “Eram caras 
que estavam sentados numa 
mesinha, tomando sorvete 
com eles!”.

Aline Vitória, aluna do 
1º ano do Ensino Médio, é 
uma jovem que justamente 
já tinha interesse em ciên-
cia, mas não conhecia ne-
nhum cientista brasileiro. 
Aprendeu sobre a adapta-
ção dos animais a área de 
frio. “A conversa me moti-
vou a estudar mais para ser 
– quem sabe? – uma cientis-
ta”, disse ela.

Projeto coloca estudantes e cientistas 
para uma conversa “cara a cara”

aproximando a ciência do jovem

n 

Programa do 
CNPq que financia 
pesquisas na 
área de ecologia 
está realizando, 
em João Pessoa, 
sua 12ª reunião 
de avaliação e 
celebrando seus 
25 anos

Açude Bacia Município Capacidade Máxima (m³) Volume atual (m³)
Araçagi Mamanguape Araçagi 63.289.037 67.670.381
Gramame/ Mamuaba Gramame Conde 56.937.000 59.442.440
São Gonçalo Região do Alto Curso do Rio Piranhas Sousa 40.582.277 41.597.445
Poções Região do Alto Curso do Rio Paraíba Monteiro 29.861.562 30.093.585
Tauá Mamanguape Cuitegi 8.573.500 8.614.554
Frutuoso II Piancó Aguiar 3.517.220 3.891.539
Pitombeira Mamanguape Alagoa Grande 2.955.820 2.993.220
Marés Região do Baixo Curso do Rio Paraíba João Pessoa 2.136.637 2.162.144 
Gavião Região do Baixo Curso do Rio Paraíba Fagundes 1.450.840 1.466.788
São José II Região do Alto Curso do Rio Paraíba Monteiro 1.311.540 1.313.847
Lagoa do Matias Mamanguape Bananeiras 1.239.883 1.256.578
Olho d’Água Região do Baixo Curso do Rio Paraíba Mari 868.320 992.136
Jangada Mamanguape Mamanguape 470.000 488.000
Bom Jesus Região do Alto Curso do Rio Piranhas Carrapateira 343.800 345.156
Suspiro Camaratuba Serra da Raiz 276.400 280.001
Pimenta Piancó São José de Caiana 255.744 272.037

Pesquisadores receberam os estudantes para um bate-papo descontraído

O Sindicato e Organiza-
ção das Cooperativas Bra-
sileiras do Estado da Paraí-
ba (OCB/PB) vai completar 
50 anos de fundação hoje. 
Para celebrar este marco, a 
entidade reunirá dirigen-
tes estaduais e nacionais no 
Encontro de Líderes Coope-
rativistas, amanhã, a partir 
das 16h, na Classe A Recep-
ções, em João Pessoa. O even-
to terá palestra on-line com o 
ex-ministro da Agricultura, 
Roberto Rodrigues, e presen-

cial com o presidente nacio-
nal da OCB, Márcio Freitas, 
e o músico Amazan.

A OCB/PB foi criada em 
1972 como representação es-
tadual da Organização das 
Cooperativas Brasileiras 
(OCB). A entidade é respon-
sável pela promoção, fomento 
e defesa do sistema cooperati-
vista nas instâncias políticas 
e institucionais. É de sua res-
ponsabilidade também a pre-
servação e o aprimoramento 
desse sistema, o incentivo e 

a orientação das sociedades 
cooperativas.

“Ao longo destes 50 anos 
de trajetória, a OCB/PB con-
tribuiu para a formação e de-
senvolvimento de cooperati-
vas que fazem a diferença na 
vida dos paraibanos, gerando 
riqueza, oportunidades de tra-
balho, oferecendo serviços e 
produtos de qualidade. Além 
de celebrar este legado, o En-
contro de Líderes visa oferecer 
aos dirigentes uma oportuni-
dade de analisar e debater so-

bre os rumos do nosso setor”, 
comentou o presidente do Sis-
tema OCB/PB, André Pacelli.

Atualmente, a OCB-PB re-
presenta 90 cooperativas fi-
liadas, que reúnem em torno 
de 70 mil cooperados e geram 
empregos diretos para cerca 
de três mil trabalhadores. Es-
tas cooperativas estão sedia-
das em 31 municípios parai-
banos, atuando em diversos 
ramos de atividade econômi-
ca como agentes de desenvol-
vimento local.

OCB-PB vai reunir lideranças do cooperativismo na capital
estaduais e nacionais

n 16h – Credenciamento
n 16h30 – Abertura  
n 16h35 – Palavra do presidente do Sistema OCB/PB – 
André Pacelli
n 16h45 – Palavra do presidente da OCB – Márcio Lopes 
de Freitas
n 17h  – Palestra “Panorama do Cooperativismo Nacional 
e Internacional” – Roberto Rodrigues
n 18h45 – Palestra-show “Cooperação, empreendedoris-
mo e música” - Amazan
n 20h – Jantar

Programação do Encontro

Açudes sangrando na Paraíba

n 

O encontro 
entre jovens e 
pesquisadores 
foi realizado 
no Centro 
de Ciências 
Sociais 
Aplicadas 
(CCSA) da 
UFPB

Foi publicado na edição 
de ontem do Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria 
Pública do Estado da Pa-
raíba o Edital de Convo-
cação 003/2022 para a for-
mação da lista tríplice da 
qual será escolhido o(a) ou-
vidor(a)-geral da institui-
ção no biênio 2022/2024. As 
inscrições serão realizadas 
através do e-mail da Comis-

são Eleitoral (inscricoesou-
vidoria2022@defensoria.pb.
def.br), no prazo de 10 dias 
após a publicação do edital.

O ouvidor-geral da DPE
-PB será escolhido pelo Con-
selho Superior a partir da 
lista tríplice formada pela 
sociedade civil. Os candi-
datos precisam ter reputa-
ção ilibada e não podem ser 
integrantes da carreira de 

Defensor Público. O man-
dato é de dois anos, permi-
tida uma recondução. Para 
fins do edital, compreen-
de-se por sociedade civil as 
entidades vinculadas aos 
Conselhos Estaduais de Di-
reitos, que tenham atuação 
político-social na defesa do 
interesse público e nas áreas 
de atuação institucional da 
DPE-PB.

DPE-PB publica edital de eleição 
para a vaga de ouvidor-geral

lista-tríplice

Renato Félix 

Assessoria SEC&T

Nalim Tavares 

Especial para A União
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Julho de 2022, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento diário de refeições (Cafe da 
manhã, almoço e janta) para atendimento das demandas de diversas secretarias do municipio de 
Alcantil – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; 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) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Alcantil - PB, 29 de Junho de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializa-
da para execução de pavimentação em paralelepípedos de ruas e/ou avenidas do Município de 
Alcantil– PB, conforme Plano de Trabalho e Projeto Básico integrantes do Termo de Convênio n° 
0108/2022 da Secretaria do Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal – SENDAM/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0005/2021; 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) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Alcantil - PB, 05 de Julho de 2022
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Serviço objetivando: Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física ou jurídica, para a 
prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, em áreas diversas, em caráter complementar à 
rede municipal de saúde, inclusive nas Unidades de Saúde da Família, a fim de atender os pacientes 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Arara – PB. Os interessados deverão apresentar 
envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 21 de Julho 
de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. 
E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 05 de Julho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00005/2022, que objetiva: Aquisição de Mobiliário diversos para atender a demanda da Secretaria 
de Educação do Município de Araruna/PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - R$ 638.115,00.

Araruna - PB, 05 de julho de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Mobiliário diversos para atender a demanda da Secretaria de Educação do 
Município de Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00005/2022 
- Ata de Registro de Preços nº 00002/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00002–2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Massaranduba/PB. DOTAÇÃO: 
Orçamento de 2022: Recursos Próprios do Município de Araruna/Outros Recursos 02.000 – Poder 
Executivo 02.050 SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER 12 361 0005 1006 CONSTRUÇÃO 
E EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA 12 365 0004 1008 CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/
CRECHES MUNICIPAIS 12 122 0001 1011 INFORMATIZAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12 361 0005 1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 
Elemento de Despesa: 4490.52 99 – Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT 
Nº 00067/2022 - 05.07.22 - EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - R$ 638.115,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para o capeamento 

asfáltico em diversas vias urbanas deste Município. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: CLPT CONSTRUTORA EIRELI - Valor: R$ 2.024.071,14. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis e, 
encerrado o prazo de recurso, será concedido o prazo de impugnação aos recursos pelo mesmo 
prazo, 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 São Jose, 472 - Centro - 
Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33681020. E-mail: 
cplareial2020@gmail.com. 

Areial - PB, 05 de julho de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00016/2022, Contratação 

de empresa do ramo pertinente para aquisições parceladas de Pães, Bolos, Bolachas e outros, 
destinados ao atendimento de diversos setores da Administração, para o dia 19 de Julho de 2022 
às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da 
Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. 
Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 05 de Julho de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Julho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para consultoria técnica e social, acerca dos programas, projetos, serviços e dos sistemas que 
envolvem a Proteção Social Básica, vinculada à Política de Assistência Social do Município de Baía 
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. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.
br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 05 de Julho de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2022, Aquisição de 04 

(quatro) motocicletas 0km, destinadas atender as necessidades do SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE AGUA E ESGOTO - Baia da Traição/PB, para o dia 19 de Julho de 2022 às 10:00 horas, no mesmo 
local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 05 de Julho de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:30 horas 
do dia 21 de Julho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa especializada na Construção Civil, para execução de Obras de Reforma e 
construção de infraestrutura na Praça de Eventos Pedro Gonçalves de Almeida e na Praça Cícero 
Ferreira da Silva, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projetos 
Básico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar 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. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.
pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 05 de Julho de 2022
MANOEL TAIRIS DUARTE
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 14:00 
horas do dia 18 de Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES E SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, 
PENSIONISTAS E AGENTES POLÍTICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, 
MEDIANTE CRÉDITO A SER EFETUADO EM CONTA– SALÁRIO, CONTA CORRENTE OU 
ASSEMELHADAS, conforme condições e especificações mínimas constante no Termo de Refe-
rência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; 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. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.
bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 05 de Julho de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, por meio de sua Pregoeira abaixo transcrita, TORNA 

PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2022, 
tempestivamente interposto pela ROCHANNA MAYARA LÚCIO ALVES TITO – CPF 072.679.534-
84, foi analisada e julgada PROCEDENTE, conforme Ata de Julgamento constante nos autos do 
Processo. Considerando a necessidade de alteração no Edital que afeta diretamente a elaboração 
das propostas, a data de abertura da referida licitação prevista para o dia 06/07/2022 as 10:00 horas 
fica adiada para o dia 20/07/2019, as 10:00 hrs. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão – PB, 05 de julho de 2022.
CRYSTIANE GOMES BEZERRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 0002/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PB, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade 
Leilão de bens móveis inservíveis nº 002/2022 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro 
Oficial o senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias JUCEP N.º 010/2014. O leilão será rea-
lizado no dia 28/07/2022 às 10h00, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada à Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, s/n, Centro, Borborema-PB, presencialmente e online no site: www.
lancecertoleiloes.com.br. Maiores informações, disponíveis com o Leiloeiro Oficial (83) 98787-8175 
ou no site: www.lancecertoleiloes.com.br. 

Borborema, 05 de julho de 2022.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00065/2022
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00065/2022 cujo 

objeto é, Contratação de empresa para FORNECIMENTO DE QUADRICICLOS, visando atender 
as necessidades da Secretaria de Segurança Municipal, Secretaria de Defesa Civil e Secretaria 
de Meio Ambiente, pesca e aquicultura, que seria realizado no dia 05 de Julho de 2022 às 11:00 
horas fica adiado para o dia 18 de Julho de 2022 às 11:00 horas . Motivo: ADIAMENTO POR 
FALHA NO SISTEMA. 

Telefone: (083) 3250-3222 / E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 05 de Julho de 2022

Bárbara Rodrigues Soares
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00076/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

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

Cabedelo - PB, 05 de Julho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00077/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Locação de itens para recreação 
e realização de atividades para os usuários da política sócio assistencial municipal para o ano de 
2022. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 20 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 
09:15 horas do dia 20 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 05 de Julho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIG. Nº IN00010 / 00011/ 00012 e 00014 /2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente as Inexigibilidades de Licitações que objetivam: 
Inexigibilidade Oriunda do Credenciamento 0001/2022, que tem como objeto Credenciamento de 
Empresas de Guincho de Veículos Automotores recolhidos em Ações de fiscalização de Trânsito, 
realizados pela Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande PB 
(STTP); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:  Demétrio Alves 
o Nascimento  Joca Reboque, Ideal Serviços e Melo Leiloes PB.

Campina Grande - PB, 05 de Julho de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B PADRÃO ESTADO NO MUNICÍPIO DE CATU-

RITÉ (PB). LICITANTES HABILITADOS: AB CONSTRUÇÕES EIRELI; SERVICON; LICITANTES 
INABILITADOS; CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI, por não atender ao itens 6.1.4.4, 6.1.4.5 e 
6.1.12.  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 
14/07/2022, às 09:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua João Queiroga, 18 - Centro – Catu-
rité - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3345-1073. E-mail: 
licitacaturite@gmail.com. 

Caturité - PB, 04 de julho de 2022
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00024/2022
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 DV00024/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CONTROLE ESPECIAL) 
ORIUNDOS DE DEMANDA JUDICIAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: CONDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - R$ 17.276,60.

Conde - PB, 04 de Julho de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CONTROLE ESPECIAL) 
ORIUNDOS DE DEMANDA JUDICIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00024/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS FEDERAIS DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE CONDE – PB – 4.0100.10.846.0046.2071 – ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 04/10/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00076/2022 - 04.07.22 - CONDE COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS EIRELI - R$ 17.276,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
EXTRATO DE ADITIVO

2.° EXTRATO DE PRAZO DE TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N.° 0048/2021

Origem:Tomada de Preço nº 001/2021
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL (O 

XORROZÃO), Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em Anexo.
Fica prorrogado até 04/01/2023 o prazo para EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AM-

PLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL (O XORROZÃO), Conforme Planilha Orçamentária e Projeto 
Básico em Anexo – que inicialmente era de 180 dias, conforme Clausula Sétima do Contrato n.º 
00048/2021, conforme preceitua o art. 57, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cubatí
Contratada: LUMAR ENGENHARIA LTDA.

Cubatí - PB, 28 de Junho de 2022
JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA 
SEDE DO MUNICIPIO DE CUBATÍ; ADJUDICO o seu objeto a: ACELINO DE ALMEIDA COSTA 
- R$ 96.250,00; ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE - R$ 43.824,00; JOÃO BOSCO SOUTO 
ALVES - R$ 93.126,00.

Cubatí.. - PB, 29 de Junho de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA 
ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE 
DO MUNICIPIO DE CUBATÍ; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ACELINO DE ALMEIDA COSTA - R$ 96.250,00; ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE - R$ 43.824,00; 
JOÃO BOSCO SOUTO ALVES - R$ 93.126,00.

Cubatí.. - PB, 01 de Julho de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES 
DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CUBATÍ. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.0002.2016 
– ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 123 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO 
FNDE – PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE) – 
12.361.0002.2016 – ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 111 – RECEITAS DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTO – EDUCAÇÃO – 3390–39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO PESSOA JURIDICA – 113 – TRANSFERENCIA DO FUNDEB 40% – 3390–39 – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA – RECURSOS ORDINARIOS.. VIGÊNCIA: 
até 01/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00070/2022 
- 01.07.22 - ACELINO DE ALMEIDA COSTA - R$ 96.250,00; CT Nº 00071/2022 - 01.07.22 - AN-
SELMO PEREIRA CAVALCANTE - R$ 43.824,00; CT Nº 00072/2022 - 01.07.22 - JOÃO BOSCO 
SOUTO ALVES - R$ 93.126,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADIAMENTO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/2022
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEI-
TURA. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 21/06/2022 no site http://
licitacao.cuite.pb.gov.br. Nova Data de Abertura das Propostas: 20/07/2022 às 09:01h (horário 
de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a 
Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de 
novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br 
ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 05 de julho de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de 

Construção de Creche, com capacidade para 100 (cem) crianças, no Município de Damião, 
em atendimento ao Programa Paraíba Primeira Infância do Governo do Estado da Paraíba. 
Convênio Nº 141/2022. Foram desclassificadas as propostas das empresas: RF SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI e APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , com base no parecer 
técnico do engenheiro desta Prefeitura. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: ARENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - Valor: R$ 1.265.526,27. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - 
PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: 
pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 04 de Julho de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comis

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de lubrificantes, filtros e aditivos, para os veículos e máquinas desta Prefeitura; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FDS COMERCIO E REPRESENTACOES 
EIRELI - R$ 53.030,00; PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - R$ 20.524,00; POSTO LICO 
PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 20.600,00.

Damião - PB, 27 de Junho de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de 

pavimentação e drenagem de ruas no Município de Damião. CR nº 917666/2021. Foi desclas-
sificada a proposta da empresa: AJCL CONSTRUCOES EIRELI, com base no parecer técnico 
do engenheiro desta Prefeitura. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - Valor: R$ 196.357,18. 
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 Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: 
pmdamiaolicitacao@gmail.com.

Damião - PB, 04 de Julho de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de lubrificantes, filtros e aditivos, para os veículos e 
máquinas desta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2022. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO, 
04.122.1002.2002,02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.1004, 04.00 – 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 20.606.2006.2011/20.606.2006.2012,05.00 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.122.2001.2013/12.361.2016.2015/12.361.2001.2017/12.36
1.2001.2019, 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE), 10.301.2002.20
34/10.301.2002.2035/10.301.2002.2036/10.302.2002.2037,07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), 08.243.2003.2044/08.244.2003.2045/08.
244.2003.2047/08.244.2003.2050. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00098/2022 - 28.06.22 - FDS COMERCIO E REPRE-
SENTACOES EIRELI - R$ 53.030,00; CT Nº 00099/2022 - 28.06.22 - PERICLES CARNEIRO DE 
OLIVEIRA - R$ 20.524,00; CT Nº 00100/2022 - 28.06.22 - POSTO LICO PASCOAL COMERCIO 
DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 20.600,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A NECESSIDA-
DE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Dona Inês:10.301.2012.2035 Manter o Fundo Municipal de 
Saude nos Programa de Atenção Básica/10.301.0171.2061 Manut das Ativ do Piso de Atenção 
Básica Fixo – PAB FIXO.3390.30.99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 
00163/2022 - 27.06.22 - B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR 
E LABORATORIAL LTDA - R$ 141.540,96; CT Nº 00164/2022 - 27.06.22 - DIAGFARMA COM. DE 
SERV. E PROD. HOST. E LABORAT. LTDA M - R$ 8.224,39.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Presidente da CPL e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de 
uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: 
reforma e ampliação da Escola Municipal João Silvano da Silva, localizada no Sítio Estacada, 
Área Rural do Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio n° 567/2021 do Governo 
do Estado da Paraíba; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EKS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - Valor: R$ 245.001,37.                                                             

Duas Estradas - PB, 01 de Julho de 2022
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para em-
preitada por menor preço global: reforma e ampliação da Escola Municipal João Silvano da Silva, 
localizada no Sítio Estacada, Área Rural do Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio 
n° 567/2021 do Governo do Estado da Paraíba. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2022. 
DOTAÇÃO: 
Convênio n° 567/2021 Governo do Estado da Paraíba
Classificações orçamentárias:
22101.12.361.5006.2769.00000000287.33403900.10300 RO (2959)
22101.12.361.5006.2769.00000000287.44405100.10300 RO (2961)
04.00 – 12.361.2002.1047 – 571. – 449051.01.
VIGÊNCIA: até o dia 04/01/2023 (06 meses). 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: 
CT Nº 00058/2022 - 04/07/2022 - EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - Valor: R$ 

245.001,37.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Eletronico nº 00022/2022 que objetiva 

Aquisição por compra de veciulos para melhor atender as necessidades de Educação, mediante 
edital e seu termo de referência e conforme demanda remanescentes., para o dia 18 de  Julho 
de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Antonio André, 26 - Centro 
- Guarabira - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3271–1246. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. 

Guarabira - PB, 05  de Julho de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para realizações de procedimentos 
Oftalmológicos Clínicos e Cirúrgicos em pacientes do Município de Guarabira e de Municípios 
circunvizinhos através do PPI (Programação Pactuada Integrada), no endereço supra mencio-
nado. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00002/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / OUTROS: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2020.2068 
– Manter Atividades de Atenção Básica de Saúde 10.302.2020.2073 – Manter Atividades de 
Gestão Plena de Saúde – BLMAC 10.302.2022.2075 – Manter Atividades do Serviço Público 
de Saúde 3.3.90.30.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
da Guarabira e: CT Nº 01298/2022 - 18.05.22 – Instituto Visão Para todos/Instituto Tarcizio 
Dias - R$ 1.059.717,76; CT Nº 01299/2022 - 18.05.22 – Centro Paraibano de Clinica e Cirurgia 
de Olhos LTDA-ME - R$ 1.059.717,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00023/2022, para o dia 13 

de Julho de 2022 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Gov. Flavio Ribeiro, 
19 - Centro - Gurinhém - PB. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. 

Gurinhém - PB, 01 de Julho de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, às 09:30 horas do dia 19 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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurjao - PB, 05 de Julho de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00041/2021, em 15.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de uma creche Pré-Escolar, tipo 2 no Município de Ibiara-PB
OBJETO DO ADITIVO: Do Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE DISTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Referente ao Contrato de Fornecimento nº 00045/2022, firmado em 08 de junho de 2022, 

CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Ibiara, representada pelo Prefeito Constitucional, o Sr. 
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA, e tendo como CONTRATADO a empresa LEONARDO 
DE FREITAS ARAUJO 10748649484, OBJETO: Distrato do Contrato de Prestação de Serviços nº 
00045/2022,  entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA e a empresa LEONARDO DE FREITAS 
ARAUJO 10748649484, renunciando as partes, de maneira irretratável, à indenizações, cobrança 
de multas rescisórias ou equivalentes, de forma administrativa.

Ibiara – PB,  05 de Julho de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00024/2021, em 12.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Pessoa Física FRANCISCO CABOCLO DA SILVA 
OBJETO CONTRATUAL: Locação de um veiculo para o transporte de estudantes do Sítio Barra 

de Cabaças, Sítio Araras, Sítio Várzea do Sal, Sítio Alves, Sítio Santo Antonio, para a sede do 
município (alunos 16) – Turno Manhã - Secretaria de Educação, de segunda a sexta

OBJETO DO ADITIVO: Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA
À EMPRESA: APS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 40.508.584/0001-25
ASSUNTO: Não cumprimento de contrato de locação.
Conforme restou previamente estipulado no Contrato de n.º 00002/2022-CPL, nos autos, firmado 

entre o município de Itapororoca/PB e a APS TRANPOSTES E LOCAÇÕES LTDA, a empresa 
contratada se comprometeu a disponibilizar um veículo ônibus com capacidade de 44 lugares ao 
município contratante.

Entretanto, desde a data de 13/05/2022, o referido veículo não foi mais disponibilizado à 
Municipalidade.

Diante do não cumprimento do objeto estipulado em contrato, fica a empresa notificada para 
disponibilizar o veículo em questão no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta 
notificação, podendo, no mesmo prazo, apresentar defesa, justificando o motivo pelo qual não 
procedeu à entrega tempestiva do item em questão.

Com a presente notificação, fica a empresa ciente de que novos descumprimentos irão acarretar 
a pronta e automática rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de multa contratualmente 
prevista, e outras penalidades administrativas.

Publique-se e cumpra-se
Itapororoca, 07 de junho de 2022

SÉRGIO JOSÉ DA SILVA
Secretário

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de julho de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 27.2021.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 202/2021 datado de 28/05/2021 e com término de vigência em 28/05/2022 
com novo vencimento em 29/05/2023, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços, de telecomunicações através do 
fornecimento de link dedicado, solução Firewall UTM, internet banda larga via fibra óptica, interco-
nexão digital entre as Secretarias e Setores da Prefeitura, bem como o fornecimento de Roteadores 
Wireless (via comodato), sendo um total de 350 Megas, para atender o Município de Itapororoca–PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA – ELISSANDRA MARIA 
CONCEIÇÃO DE BRITO. CONTRATADA: LEMOS & MORAIS LTDA – CNPJ: 05.913.968/0001-22

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados e de necessidade para continuidade dos 
serviços administrativos da Prefeitura Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 26.05.2022.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 29.05.2023
VALOR ADITIVADO: R$ 36.015,00 (Trinta e Seis Mil e Quinze Reais) OBS: Publique-se para 

atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de Ar–condicionados, diversos, destinados as diversas Secretarias deste Município. Abertura da 
sessão pública: 10:00 horas do dia 19 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 10:10 horas do dia 
19 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Comple-
mentar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 31/20; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.
br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Itatuba - PB, 06 de Julho de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Frei 

Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Julho de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada em realização 
de exames de imagem para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município 
de Jericó/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 02/11; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 05 de Julho de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 08h00min HORAS DO DIA 20 DE JULHO DE 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADO DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 
005. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: www.lagoaseca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 05 de Julho de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
NOS TERMOS DO RELATÓRIO FINAL APRESENTADO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO E OBSERVADO O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE A TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00003/2022, QUE OBJETIVA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 
(UMA) CRECHE PROJETO PADRÃO TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇA LOCALI-
ZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS/PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 
PROJETO BÁSICO EM ANEXO; HOMOLOGO O CORRESPONDENTE PROCEDIMENTO LICITA-
TÓRIO E ADJUDICO O SEU OBJETO A: CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - R$ 867.198,17.

OLIVEDOS - PB, 13 DE JUNHO DE 2022
JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PROJETO 
PADRÃO TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNI-
CIPIO DE OLIVEDOS/PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO BÁSICO EM 
ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022. DOTAÇÃO: 4490–51. 
VIGÊNCIA: ATÉ 31/07/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVE-
DOS E: CT Nº 00019/2022 - 13.06.22 - CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - R$ 867.198,17.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2022
TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR ATRAVÉS DO PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE 

DE APOIO, SEDIADA NA PRAÇA CâNDIDO DE ASSIS QUEIROGA, 30 - CENTRO - PAULISTA 
- PB, ÀS 09:30 HORAS DO DIA 19 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 
ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAULISTA – PB. RECURSOS: PREVISTOS NO ORÇAMENTO 
VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93; LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06; DECRETO FEDERAL Nº 7.892/13; 
DECRETO MUNICIPAL Nº 009/09; E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONSIDERADAS AS ALTE-
RAÇÕES POSTERIORES DAS REFERIDAS NORMAS. INFORMAÇÕES: NO HORÁRIO DAS 
08:00 AS 12:00 HORAS DOS DIAS ÚTEIS, NO ENDEREÇO SUPRACITADO. E-MAIL: PAULIS-
TALICITACAO@GMAIL.COM. EDITAL: WWW.PAULISTA.PB.GOV.BR; WWW.TCE.PB.GOV.BR. 

PAULISTA - PB, 05 DE JULHO DE 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 19 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 prestação de 
serviços técnicos especializados de Assessoria em Serviços de Saúde de Apoio à Gestão do SUS, 
especificamente das ações constantes nos Blocos da Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, 
Gestão, Investimento, Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica do SUS - Sistema Único 
de Saúde à Secretaria de Saúde de Paulista- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 05 de Julho de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 20 de julho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE 
PLANOS, PROJETOS E GESTÃO DE SISTEMAS NO MUNICIPIO DE PAULISTA/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 05 de Julho de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 20 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES 
DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDEREAIS E ESTADUAIS NO MUNICIPIO DE PAULISTA/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 05 de Julho de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 21 de Julho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material de Limpeza 
destinado a as secretarias do município de Paulista – PB. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. 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 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 05 de Julho de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 21 de Julho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de agua mineral destinados as 
secretarias do município de Paulista – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: 
www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 05 de Julho de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 11:30 horas do dia 21 de Julho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de utensílios diversos des-
tinados as secretarias do município de Paulista – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 05 de Julho de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 00030/2022
O PREGOEIRO OFICIAL E SUA EQUIPE DE APOIO, VEM ATRAVÉS DESTE AVISO, TORNAM 

PÚBLICO O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2022, CUJO OBJETO: AQUISI-
ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO EM TRâNSITO, NA REGIÃO DE CAMPINA 
GRANDE E JOAO PESSOA-PB. FOI DECLARADA VENCEDORA, A EMPRESA POSTO DIESEL 
SÃO JOSE LTDA – CNPJ Nº 35.419.936/0001-36, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 642.960,00 
(SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS).

PEDRA BRANCA-PB, 05 DE JULHO DE 2022
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

 PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
          Objeto: Aquisição de uma Ambulância tipo “A” para atender as necessidades da Secretaria 

de Saúde do Município de Pedra Branca-PB. 
Vencedores: Tem como vencedoras as empresas: FIORI VEICOLO S.A CNPJ: 35.715.234/0008-

76 com o valor global de R$ 121.400,00 (cento e vinte eum mil e quatrocentos reais).
RESOLVE:  Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve AD-

JUDICAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas a assinarem contrato. 
Pedra Branca-PB, 04 de junho de 2022

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 018/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PEDRO RÉGIS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 018/2022 que aconteceria no dia 07 de Julho de 2022 
as 09h00min horas ocorrerá no dia 21 de Julho de 2022 as 09h00min. A alteração se faz neces-
sário em virtude das impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por motivos de força maior. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do 
link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off ou na CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 05 de Julho de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
A subcomissão técnica do Município de Piancó-PB, designada pela portaria nº 95/2022 torna 

público o julgamento da proposta técnica – CAPACIDADE DE ATENDIMENTO avaliada, referente 
à Concorrência 001/2022 que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de publicidade institucional voltados ao conjunto atividades realizadas integradamente pela 
prefeitura municipal de Piancó-PB, declarando CLASSIFICADA a proposta da licitante SUPERLIGA 
66 COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ: 08.930.336/0001-65 com pontuação total de 90 pontos (noventa 
pontos), abrindo-se o prazo legal para interposição de recursos. 

Piancó-PB, 05 de julho de 2022.
NATHALIA DE LUCENA JERONYMO LIMA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO

PLANO DE COMUNICAÇÃO
A subcomissão técnica do Município de Piancó-PB, designada pela portaria nº 95/2022 torna 

público o julgamento da proposta técnica – PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA avaliada, 
referente à Concorrência 001/2022 que tem por objeto a Contratação de empresa especializada 
para prestar serviços de publicidade institucional voltados ao conjunto atividades realizadas inte-
gradamente pela prefeitura municipal de Piancó-PB, declarando CLASSIFICADA a proposta da 
licitante SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ: 08.930.336/0001-65 com pontuação total 
de 90 pontos (noventa pontos)  , abrindo-se o prazo legal para interposição de recursos. 

Piancó-PB, 05 de julho de 2022.
NATHALIA DE LUCENA JERONYMO LIMA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO

PROPOSTA DE PREÇO
A subcomissão técnica do Município de Piancó-PB, designada pela portaria nº 95/2022 torna 

público o julgamento da proposta de preço referente à Concorrência 001/2022 que tem por objeto 
a Contratação de empresa especializada para prestar serviços de publicidade institucional volta-
dos ao conjunto atividades realizadas integradamente pela prefeitura municipal de Piancó-PB, 
declarando CLASSIFICADA a proposta da licitante SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ: 
08.930.336/0001-65 com o percentual de desconto de 25% sobre o custo de serviços, 10% referente a 
produção técnica, 10% referente ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação, 10% da 
execução de pesquisas e outros instrumentos, abrindo-se o prazo legal para interposição de recursos. 

Piancó-PB, 05 de julho de 2022.
NATHALIA DE LUCENA JERONYMO LIMA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00021/2022, em 19.01.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa IRMÃOS MIGUEL-LTDA 
OBJETO CONTRATUAL: Registro de preços para aquisição de materiais de construção para aten-

der as necessidades de todas as Secretarias do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 05 de Julho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. 003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLI-

CA NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA GRANÍTICA  EM  PARALELEPIPEDO  IRREGULAR  DAS RUAS: 
ALTO O CEÚ, BELO HORIZONTE, DOS TRASSADOS, TRAVESSA DOS TRASSADOS,OTAVIANO 
COSTA, GRACELINA JOSEFA FERREIRA NA SEDE  DO MUNICIPÍO DE PITIMBÚ.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pitimbu, no uso 
de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análises 
das documentações de habilitação, foi Inabilitada a Empresa PR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 
36.121.012/0001-11 por está em desconformidade, e ainda foi considerada   Habilitada a Empresa: 
N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 40.262.021/0001-08, por estar em conformi-
dade com o item 5 e 6 do presente edital ficam franqueadas vistas ao processo  e  abrindo-se o 
prazo recursal na forma da lei.

Pitimbu-PB, 05 de Julho de 2022.
Iasmim Ingrid de Lima Oliveira 

PRESIDENTE DA CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
OBJETO: Aquisição de veículo do tipo SUV, 0 km; vendido por uma concessionária autorizada 

pelo fabricante ou pelo próprio fabricante, antes de seu registro de emplacamento e licenciamento 
destinado a Câmara Municipal. Data e Local, às 10h00min do dia 21/07/2022, na sala de Reuniões 
da CPL, na Rua Cel. José Avelino, 416, Centro, Pombal – PB. 

Pombal - PB, 05 de Julho de 2022. 
ROZEÂNGELA OLIVEIRA ALVES 

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2022, que objetiva: CONFECÇÃO 
DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO–PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE 03294115431 - R$ 3.558,22; 
R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 2.590,00; ROSELMA VIEIRA 
SOARES – ME - R$ 10.513,40; UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - R$ 7.575,50; WAGNER 
CARTACHO MARQUES EIRELI EPP - R$ 6.900,60.

Remígio - PB, 04 de Julho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2022, que objetiva: CONFECÇÃO 
DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO–PB; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DEBORA FELIX MARTINS DO 
MONTE 03294115431 - R$ 3.558,22; R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA 
- R$ 2.590,00; ROSELMA VIEIRA SOARES – ME - R$ 10.513,40; UZE BRINDES E UNIFORMES 
LTDA - R$ 7.575,50; WAGNER CARTACHO MARQUES EIRELI EPP - R$ 6.900,60.

Remígio - PB, 05 de Julho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00028/2022. OBJETO: CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS 

PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO–PB. NOTIFICAÇÃO: Convoca-
mos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data 
desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura 
do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Debora Felix Martins do Monte 03294115431 - CNPJ 
25.077.870/0001-90. R.l Comercio Varejista de Multi Utilidades Ltda - CNPJ 22.226.670/0001-63. 
Roselma Vieira Soares - ME - CNPJ 00.977.582/0001-60. Uze Brindes e Uniformes Ltda - CNPJ 
15.348.142/0001-11. Wagner Cartacho Marques Eireli EPP - CNPJ 19.835.542/0001-02. INFOR-
MAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remígio - PB, 05 de Julho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:30 horas do dia 19 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parceladas de Gêneros 
alimentícios diversos, para melhor atender as demandas desta Prefeitura. 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 025/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: 
www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 05 de Julho de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob moda-

lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento 
parcelado de pneus, câmaras e protetores, para atender as necessidades de todas as Secretarias 
do Município de Santa Inês - PB, conforme descrição e quantidades constantes no edital e Termo 
de Referência. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 horas do dia 18/07/2022. 
Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 18/07/2022. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo 
de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 04 de Julho de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de creche com capacidade 

para 50 crianças, com base no Programa Paraíba Primeira Infância, conforme plano de trabalho 
e projeto básico.   

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 22/07/2022 - HORÁRIO: 11:30 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Muni-

cipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro 
- Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 04 de Julho de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Presidente de comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00008/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente 

e didático destinados as atividades das Secretarias do Município de Santa Luzia-PB, durante o 
exercício 2022.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 20/07/2022 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 05 de julho de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 00134/2022

CONCORRÊNCIA N° 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Creche Proinfância - Tipo 

1 - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do Termo de Compromisso PAR Nº. 
202103960-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB, CNPJ n° 09.090.689/0001-67 e a 
empresa EJAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 09.603.358/0001-83.

Dotação Orçamentária: Termo de Compromisso PAR N° 202103960-1 - Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE. 02.040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
12.365.1014.1014 - Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Creches 
Escolares - 12.361.1012.2042 - Manutenção de Outros Programas do FNDE - Elementos de Despesa: 
4490.51 - 1.500.1001 - Obras e Instalações - 4490.51 - 1.569.0000 - Obras e Instalações - 4490.52 
- 1.569.0000 - Equipamentos e Material Permanente - 4490.52 - 1.500.1001 - Equipamentos e 
Material Permanente.

VALOR DO CONTRATO: R$ 3.401.971,53 (três milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e 
setenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Prazo de Execução: 10 (dez) meses.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, (05/07/2022 a 04/07/2023).

Santa Luzia-PB, 05 de julho de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA 

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO POPULAR, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado do julgamento da habilitação 

das empresas participantes do certame em epígrafe. 
Habilitada: WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP – CNPJ 10.376.724/0001-98
Inabilitada: FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 13.570.141/0001-91 

(não atendeu o subitem 14.1, alínea “d” do instrumento convocatório).
Abre-se prazo para recurso e contrarrazão. O teor do julgamento encontra-se à disposição dos 

interessados, na Comissão Permanente de Licitação
Santa Rita - PB, 05 de julho de 2022.

MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 05 de julho de 2022.
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
RATIFICAR e ADJUDICAR a Chamada Pública nº 008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊ-

NEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIO-
NAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL (PAB), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA 
PARAIBA

CNPJ: 24.637.299/0001-58
VALOR R$: 693.620,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E VINTE 

REAIS)
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 21 de Julho de 2022, por meio do site www.
portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objetivo o: 
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PESADOS, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE VIAS, ESTRADAS, ACESSOS, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-
-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://www.santarita.pb.gov.br/licitacao; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecom praspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 05 de Julho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SANITIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE UNIDADES DE
ENSINO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS, 

ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA 
A SANITIZAÇÃO, VISANDO MANTER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE 
EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE SANTA RITA - PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o cancelamento da licitação em epígrafe, 
tendo em vista a necessidade de rever quantidades e valores das planilhas orçamentárias. Comunica 
também que em breve será divulgada nova licitação, nos termos do Art. 21 da Lei 8.666/1993.

Santa Rita - PB, 05 de julho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
O Município de São José do Bonfim/PB, através do Pregoeiro Oficial torna a público que a licitação 

Pregão Presencial nº 00001/2022, que tem como objeto a Aquisição de Bicicletas para atendimento 
as atividades/projetos da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer do município de São José do 
Bonfim/PB, foi considerada DESERTA. Motivo: Não apareceram interessados. INFORMAÇÕES: 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00, através 
do Setor de Licitação, Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim/PB, 30 de  Junho de 2022.
Joseildo Alves Monteiro 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: 
Não foi especificado no item o tipo de carro.

São João do Tigre - PB, 05 de Julho de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021

CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00007/2021. OBJETO: Contratação empresa técnica es-

pecializada para Pavimentação de Diversas Ruas na zona urbana do Município de São Sebastião 
de Lagoa de Roça PB – Conforme Transferência Especial 09032021–011379.  CONVOCAMOS as 
seguintes empresas:  2º - R.F Engenharia Eireli; / 3º -F.V. dos Santos Eireli; / 4º- COEN – Construções 
e  Eng.; / 5º- Duarte Martins Construções, Serviços e Locações Ltda; / 6º - Torres Construções Ltda 
/ 7º - Trabes Construções e Serviços Ltda / 8º - Gustavo Ulisses Da Luz Barros - Para no prazo de 
08 (OITO) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação,  a aquém interessar e segundo ordem acima citada (classificação) man-
tendo as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, para a 
devida  assinatura do respectivo contrato. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Jose Rodrigues 
Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3387-1066.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 04 de Julho de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 006/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas 
constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no 
decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo 
menor preço em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 19 
de Junho de 2022 as 14:00, tendo como objetivo: Fornecimento de peças diversas, conforme 
demanda, para a manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves e pesados pertencentes 
a frota da prefeitura municipal, tendo como base o maior percentual de desconto sobre a tabela 
dos sistemas Cilia ou Audatex, ou sistema autorizado similar. A reunião ocorrerá na sala da 
COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Sobrado. Para maiores informações e-mail: 
cplsobrado@gmail.com.

Sobrado - PB, 05 de Julho de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSÃO DE PREGÃO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2022
AVISO DE ADENDO

A Prefeitura Municipal de Sousa, por intermédio da pregoeira Oficial, informa ADENDO ao 
edital que objetiva Aquisição de equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento Dr. Mauro 
Abrantes Sobrinho Gadelha, referente a convênio n° 173/2021, conforme condições do Edital 
e seus anexos. Torna público que inclui o item 12.7.2.1 Conforme previsto no item acima, 
onde requer a obrigação de acordo com a lei nº 6.360/1976, será cobrado tal documentação 
as propostas relacionada apenas a equipamentos relacionadas a área de saúde, conforme 
adendo de edital no site www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência e através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Permanece marcada devido nenhuma alteração nas propostas para o dia 07 de Julho de 2022; 
às 08:30. Mantêm-se inalteradas as demais condições do edital. 

Sousa, 05 de Julho de 2022
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0062/2022
Com a finalidade de descrever os procedimentos do pregoeiro relativos ao Pregão Ele-

trônico n° 0062/2022, cujo objetivo versa pela Aquisição de brinquedos pedagógicos para 
compor as brinquedotecas das escolas da Rede Municipal de Educação de Sousa – PB. A 
sessão será remarcada para o dia 14 de Julho de 2022 às 09h00, por motivos da circulação 
de matéria no Jornal União ser apresentada no dia 02 de Julho, sendo correto no dia 29 ou 
30 de Junho de 2022 conforme circulação no Diário Oficial do Estado, respeitando o prazo 
de oito dia úteis, prazo mínimo de publicação definido pelo art. 4º, V, da Lei 10.520/02. 
Abertura das propostas, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal 
tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Informações 
cplsousa2017@yahoo.com.br. 

Sousa, 05 de Julho de 2022
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 0004/2022
O Prefeito do Município de Sumé - PB, em de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas 

alterações, Lei nº. 8.080/90 e 8142/90, Portarias nº. 358/2006, 2.488/2011 do Ministério da 
Saúde, e demais legislações aplicáveis, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interes-
sados, a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO para de CREDENCIAMENTO de pessoas 
jurídicas, instituições privadas com ou sem fins econômicos ou filantrópicas, prestadoras 
de serviços médicos nas especialidade clínico geral, obstetra, cirurgião geral, ortopedista e 
ginecologista, atendendo as necessidades do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, no 
município de Sumé-PB, conforme especificações constantes do anexo I do edital, o qual se 
encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de Lici-
tação, localizada na Avenida Primeiro de Abril, 379 – Centro, no horário das 08:00 as 13:00 
h. Outras informações pelo Telefone (83) 3353-2274. Os interessados poderão inscrever-se 
para Credenciamento, a partir da data de 25 de junho de 2022, no local supramencionado, 
sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período remanescente de vigência 
do Credenciamento.

Sumé - PB, 05 de julho de 2022.
ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/
MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 22 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: Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 
Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 05 de Julho de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

CONCORRÊNCIA Nº 08/2022
Registro CGE Nº 22-00679-7

JULGAMENTO 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 ), que após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na 
legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera 
classificadas as Empresas na seguinte ordem:  1º lugar: TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVI-
MENTAÇÃO LTDA – EPP – R$ 15.933.012,57 ,  2º lugar– CONSTRUTORA GURGEL SOARES 
LTDA –  R$  16.668.043,89,  3º lugar - VIA - TÉCNICA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA– R$ 
16.710.724,54, 4º lugar - COSAMPA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA – R$ 16.796..398,49 e 5º 
lugar - SIGA CONSTRUTORA LTDA (*) – R$ 17.186.542,21.

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 . “b” e “c” do edital
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 

do DER/PB 
João Pessoa, 05 de julho de 2022.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 13/2022
Registro CGE Nº 22-00858-6

JULGAMENTO 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, comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 13/2022 (Obras de Implantação e 
Pavimentação da Rodovia   PB-028, Trecho: Fábrica de Cimento Elizabeth/entr. Pb-008, com 
aproximadamente 7,80 km), que após análise detalhada nas documentações das Propostas de 
Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas 
Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:  1º lugar: CONSTRU-
TORA GURGEL SOARES LTDA - R$ 13.146.503,81 e  2º lugar– CLPT CONSTRUTORA EIRELI 
–  R$  13.266.389,85 e desclassificadas as empresas: CONSTRUTORA LORENZONI LTDA e 
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA por não atenderem ao item 11.2 em consonância com o 
11.1 (apresentou a proposta de preços “letra a” do 11.1 sem a menção explicita do responsável 
técnico e sua respectiva assinatura)

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 05 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 16/2022
Registro CGE Nº 22-01026-2

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA 16/2022 (Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbanas nas cidades de Alagoa Nova, Algodão de Jandaíra, Araruna, Boqueirão, Dona 
Inês, Gado Bravo, Picuí, Queimadas, Santa Cecília Tabuleiro, Congo e São Sebastião do Umbuzeiro, 
com proximadamente  com 23,69 km.), que após análise detalhada nas documentações, respal-
dada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: 
AL TEIXEIRA PINHEIRO LTDA, TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 
EIRELI e CLPT CONSTRUTORA -EIRELI.

Comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo do 
DER/PB 

João Pessoa, 05 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2022– UASG 925302

PROCESSO Nº 19.000.009420.2021
Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto con-

siste no REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL destinado ao HOSPITAL 
DAS CLINICAS DE CAMPINA GRANDE – HCCG e HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E 
TRAUMA SEN. HUMBERTO LUCENA – HEETSH, com abertura agendada para o dia 07/07/2022 
às 9h00, fica ADIADO para o dia 19/07/2022 às 09h00. Por oportuno, solicitamos que acessem os 
sites www.centraldecompras.pb.gov.br e www.gov.br/compras para acompanhamento e retirada 
do edital e anexos, atualizados.

CADASTRO CGE Nº 22-01178-1
João Pessoa, 05 de julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022
PROCESSO Nº 38.000.008400.2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, destinada à POLÍCIA CIVIL 
DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 19/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01278-8
João Pessoa, 05 de julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2603242 CPF: 054707774XX, CONTRATO: 2137080 CPF: 929863154XX, 
CONTRATO: 2235207 CPF: 172760884XX, CONTRATO: 2205238 CPF: 074224174XX, 
CONTRATO: 4200267 CPF: 245725001XX, CONTRATO: 4101343 CPF: 067634414XX, 
CONTRATO: 0303564 CPF: 395831984XX, CONTRATO: 2237483 CPF: 168944014XX, 
CONTRATO: 2179161 CPF: 117155124XX, CONTRATO: 2613467 CPF: 705731614XX, 
CONTRATO: 2608851 CPF: 717715194XX, CONTRATO: 2140390 CPF: 103323774XX, 
CONTRATO: 2612051 CPF: 175941904XX, CONTRATO: 2238840 CPF: 052096834XX, 
CONTRATO: 2182460 CPF: 058569114XX, CONTRATO: 2610454 CPF: 174410774XX, 
CONTRATO: 2614845 CPF: 156775574XX, CONTRATO: 2226370 CPF: 088100884XX, 
CONTRATO: 2170602 CPF: 087508364XX, CONTRATO: 2613046 CPF: 036625634XX, 
CONTRATO: 2188482 CPF: 105850204XX, CONTRATO: 2233428 CPF: 711466214XX, CON-
TRATO: 2210106 CPF: 117314594XX, CONTRATO: 2701446 CPF: 162587804XX, CONTRA-
TO: 6107697 CPF: 342992204XX, CONTRATO: 2604387 CPF: 166647004XX, CONTRATO: 
2200015 CPF: 437128194XX, CONTRATO: 2701759 CPF: 103346324XX, CONTRATO: 
2237003 CPF: 131821244XX, CONTRATO: 2604539 CPF: 142733404XX, CONTRATO: 
2136423 CPF: 103562174XX, CONTRATO: 2609046 CPF: 953899704XX, CONTRATO: 
2105254 CPF: 460206404XX, CONTRATO: 6200186 CPF: 027123624XX, CONTRATO: 
2607477 CPF: 171627984XX, CONTRATO: 2611329 CPF: 521343264XX, CONTRATO: 
2401357 CPF: 709263024XX, CONTRATO: 4200559 CPF: 010322774XX, CONTRATO: 
2223594 CPF: 056859064XX, CONTRATO: 2165117 CPF: 120711647XX, CONTRATO: 2603733 
CPF: 014188014XX, CONTRATO: 2179208 CPF: 107698244XX, CONTRATO: 2606034 
CPF: 700831324XX, CONTRATO: 2607461 CPF: 011696394XX, CONTRATO: 2234988 CPF: 
173087744XX, CONTRATO: 6107724 CPF: 028108444XX, CONTRATO: 2601828 CPF: 
992850104XX, CONTRATO: 6108447 CPF: 081907104XX, CONTRATO: 4200384 CPF: 
475354904XX, CONTRATO: 6202970 CPF: 690088254XX, CONTRATO: 2222525 CPF: 
703115404XX, CONTRATO: 6202933 CPF: 025337084XX, CONTRATO: 2400078 CPF: 
076444424XX, CONTRATO: 2240983 CPF: 064979214XX, CONTRATO: 2241520 CPF: 
007691394XX, CONTRATO: 2611336 CPF: 167210744XX, CONTRATO: 4200957 CPF: 
798126194XX, CONTRATO: 6201988 CPF: 620786074XX, CONTRATO: 2233095 CPF: 
102256404XX, CONTRATO: 2700651 CPF: 163674734XX, CONTRATO: 21104294 CPF: 
152630204XX, CONTRATO: 2701033 CPF: 120655344XX, CONTRATO: 2172970 CPF: 
090252174XX, CONTRATO: 2614568 CPF: 093573574XX, CONTRATO: 2106391 CPF: 
103326214XX, CONTRATO: 2614286 CPF: 706132604XX, CONTRATO: 2138594 CPF: 
001821244XX, CONTRATO: 2170044 CPF: 706034904XX, CONTRATO: 2219617 CPF: 
029078854XX, CONTRATO: 2228388 CPF: 053560304XX, CONTRATO: 2241879 CPF: 
180736194XX, CONTRATO: 21102401 CPF: 145906024XX, CONTRATO: 2500042 CPF: 
705626504XX, CONTRATO: 2613177 CPF: 177218164XX, CONTRATO: 2119469 CPF: 
052574374XX, CONTRATO: 2241492 CPF: 099995204XX, CONTRATO: 2217820 CPF: 
115881984XX, CONTRATO: 4102430 CPF: 054746364XX, CONTRATO: 2165886 CPF: 
048736384XX, CONTRATO: 21102116 CPF: 012242274XX, CONTRATO: 2120586 CPF: 
108706204XX, CONTRATO: 2610030 CPF: 153079674XX, CONTRATO: 2201113 CPF: 115326064XX, 
CONTRATO: 2200955 CPF: 052390734XX, CONTRATO: 2219556 CPF: 449428424XX, 
CONTRATO: 2101837 CPF: 107234004XX, CONTRATO: 2222694 CPF: 104491504XX, 
CONTRATO: 2400804 CPF: 083292617XX, CONTRATO: 2606039 CPF: 368965434XX, 
CONTRATO: 6107599 CPF: 042722024XX, CONTRATO: 2205239 CPF: 097141154XX, 
CONTRATO: 2158145 CPF: 120343414XX, CONTRATO: 2158254 CPF: 023367364XX, 
CONTRATO: 2208727 CPF: 115770394XX, CONTRATO: 2603727 CPF: 148672754XX, 
CONTRATO: 2231863 CPF: 148186594XX, CONTRATO: 2613058 CPF: 161207674XX, 
CONTRATO: 2606843 CPF: 299699994XX, CONTRATO: 2117694 CPF: 113474134XX, CON-
TRATO: 2227672 CPF: 103730444XX, CONTRATO: 2212124 CPF: 115917964XX, CONTRA-
TO: 2140749 CPF: 008868304XX, CONTRATO: 2608030 CPF: 160714214XX, CONTRATO: 
2171062 CPF: 106759134XX, CONTRATO: 2212123 CPF: 117889004XX, CONTRATO: 
4200465 CPF: 046360674XX, CONTRATO: 2613767 CPF: 073503784XX, CONTRATO: 
2610721 CPF: 167905594XX, CONTRATO: 2609556 CPF: 138914834XX, CONTRATO: 
2186055 CPF: 705423864XX, CONTRATO: 2601851 CPF: 083006554XX, CONTRATO: 
0241621 CPF: 141017504XX, CONTRATO: 2700872 CPF: 010265734XX, CONTRATO: 
2602266 CPF: 137014544XX, CONTRATO: 2193040 CPF: 057311484XX, CONTRATO: 2141161 
CPF: 125341424XX, CONTRATO: 2234781 CPF: 081916774XX, CONTRATO: 2401365 
CPF: 171154384XX, CONTRATO: 2607570 CPF: 917357344XX, CONTRATO: 2609063 CPF: 
478473364XX, CONTRATO: 2241842 CPF: 102684164XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2175965 CPF: 713098654XX, CONTRATO: 2184699 CPF: 250971804XX, 
CONTRATO: 2190041 CPF: 554572404XX, CONTRATO: 2227783 CPF: 106692844XX, 
CONTRATO: 2161782 CPF: 690018634XX, CONTRATO: 2212886 CPF: 031973924XX, 
CONTRATO: 4103624 CPF: 160783144XX, CONTRATO: 2188661 CPF: 715900024XX, 
CONTRATO: 2171255 CPF: 708292204XX, CONTRATO: 2608075 CPF: 709870484XX, 
CONTRATO: 2241122 CPF: 179503034XX, CONTRATO: 2608152 CPF: 703192644XX, 
CONTRATO: 2402317 CPF: 132744524XX, CONTRATO: 0212724 CPF: 629370574XX, 
CONTRATO: 21102680 CPF: 075362924XX, CONTRATO: 2192527 CPF: 024750604XX, 
CONTRATO: 1205318 CPF: 262682484XX, CONTRATO: 4101698 CPF: 036978374XX, 
CONTRATO: 2176167 CPF: 659700804XX, CONTRATO: 2612379 CPF: 176142814XX, 
CONTRATO: 0505494 CPF: 074008844XX, CONTRATO: 6108304 CPF: 076720644XX, 
CONTRATO: 2190488 CPF: 337941464XX, CONTRATO: 1210433 CPF: 798770444XX, 
CONTRATO: 1202883 CPF: 726395474XX, CONTRATO: 2132300 CPF: 133375954XX, 
CONTRATO: 1205914 CPF: 840585604XX, CONTRATO: 2700840 CPF: 045476014XX, 
CONTRATO: 4100298 CPF: 424620704XX, CONTRATO: 2139528 CPF: 238032404XX, 
CONTRATO: 2602692 CPF: 153169284XX, CONTRATO: 2146988 CPF: 111006524XX, CON-
TRATO: 2219104 CPF: 025082374XX, CONTRATO: 2145148 CPF: 097376204XX, CONTRA-
TO: 6104861 CPF: 025719934XX, CONTRATO: 2235463 CPF: 089100054XX, CONTRATO: 
2176483 CPF: 853701184XX, CONTRATO: 2152148 CPF: 107481114XX, CONTRATO: 2238765 
CPF: 073030024XX, CONTRATO: 2179164 CPF: 042418644XX, CONTRATO: 2230518 
CPF: 707666414XX, CONTRATO: 1215616 CPF: 554379154XX, CONTRATO: 2108461 
CPF: 087299414XX, CONTRATO: 1209549 CPF: 206533104XX, CONTRATO: 2216980 
CPF: 055397114XX, CONTRATO: 0236891 CPF: 468527944XX, CONTRATO: 2141789 CPF: 
119502984XX, CONTRATO: 1204332 CPF: 025164384XX, CONTRATO: 2226000 CPF: 
138458054XX, CONTRATO: 0212222 CPF: 804869164XX, CONTRATO: 2182510 CPF: 
380050774XX, CONTRATO: 2603176 CPF: 156542534XX, CONTRATO: 2185227 CPF: 
705566274XX, CONTRATO: 2164217 CPF: 713186884XX, CONTRATO: 2605493 CPF: 
158597574XX, CONTRATO: 2108960 CPF: 702781044XX, CONTRATO: 2240228 CPF: 
117891804XX, CONTRATO: 2241324 CPF: 180094274XX, CONTRATO: 2216813 CPF: 
144740994XX, CONTRATO: 2121219 CPF: 051242704XX, CONTRATO: 0200431 CPF: 
041754844XX, CONTRATO: 2144706 CPF: 000829084XX, CONTRATO: 2182012 CPF: 
569185264XX, CONTRATO: 2115153 CPF: 020633134XX, CONTRATO: 0241825 CPF: 
236582744XX, CONTRATO: 2609264 CPF: 173131184XX, CONTRATO: 2614066 CPF: 
308922538XX, CONTRATO: 4104216 CPF: 044504504XX, CONTRATO: 2238477 CPF: 
145642984XX, CONTRATO: 4103324 CPF: 064397004XX, CONTRATO: 2600746 CPF: 
131758194XX, CONTRATO: 2235123 CPF: 171772374XX, CONTRATO: 4200437 CPF: 
032999204XX, CONTRATO: 1207171 CPF: 567673314XX, CONTRATO: 2236731 CPF: 
716404964XX, CONTRATO: 2402433 CPF: 072002144XX, CONTRATO: 2159864 CPF: 
569072734XX, CONTRATO: 4100591 CPF: 276253704XX, CONTRATO: 2198307 CPF: 
022656324XX, CONTRATO: 2169109 CPF: 021225464XX, CONTRATO: 2101092 CPF: 
977472894XX, CONTRATO: 2184340 CPF: 602559274XX, CONTRATO: 2401364 CPF: 
171776014XX, CONTRATO: 2606048 CPF: 109000684XX, CONTRATO: 2180718 CPF: 
704032834XX, CONTRATO: 2168354 CPF: 048751474XX, CONTRATO: 0500968 CPF: 
910753354XX, CONTRATO: 2187749 CPF: 147991874XX, CONTRATO: 2608080 CPF: 
166495434XX, CONTRATO: 2604425 CPF: 132511454XX, CONTRATO: 2180802 CPF: 
419144304XX, CONTRATO: 2105007 CPF: 114842384XX, CONTRATO: 2612352 CPF: 
176467934XX, CONTRATO: 4100859 CPF: 372531822XX, CONTRATO: 4200876 CPF: 
033319084XX, CONTRATO: 2604853 CPF: 126647264XX, CONTRATO: 2113068 CPF: 
026580234XX, CONTRATO: 2610716 CPF: 710348354XX, CONTRATO: 2402084 CPF: 
097710404XX, CONTRATO: 2204253 CPF: 684811444XX, CONTRATO: 2500445 CPF: 
279491337XX, CONTRATO: 2152761 CPF: 707805274XX, CONTRATO: 2121946 CPF: 
704058144XX, CONTRATO: 2606917 CPF: 073184764XX, CONTRATO: 2148181 CPF: 
046887144XX, CONTRATO: 2609565 CPF: 136074844XX, CONTRATO: 2195200 CPF: 
105380054XX, CONTRATO: 2611359 CPF: 054767234XX, CONTRATO: 21102171 CPF: 
111945654XX, CONTRATO: 2602110 CPF: 134835984XX, CONTRATO: 2123304 CPF: 789240814XX, 
CONTRATO: 2145061 CPF: 324226284XX, CONTRATO: 2228408 CPF: 089065134XX, 
CONTRATO: 2176446 CPF: 676853404XX, CONTRATO: 4101240 CPF: 012321044XX, 
CONTRATO: 4200110 CPF: 603216364XX, CONTRATO: 2239723 CPF: 156351024XX, 
CONTRATO: 2103777 CPF: 839907804XX, CONTRATO: 2605812 CPF: 024610674XX, 
CONTRATO: 2170406 CPF: 102067974XX, CONTRATO: 2197343 CPF: 018289454XX, 
CONTRATO: 2232009 CPF: 145759714XX, CONTRATO: 2166713 CPF: 873041044XX, 
CONTRATO: 2120715 CPF: 022244364XX, CONTRATO: 2237039 CPF: 170949364XX, 
CONTRATO: 0212779 CPF: 526642874XX, CONTRATO: 2191338 CPF: 106028304XX, 
CONTRATO: 0211415 CPF: 237494824XX, CONTRATO: 2144224 CPF: 032383384XX, CON-
TRATO: 2199979 CPF: 234429211XX, CONTRATO: 2614022 CPF: 018466004XX, CONTRA-
TO: 2402602 CPF: 171404584XX, CONTRATO: 2611893 CPF: 138826014XX, CONTRATO: 
1215578 CPF: 090657174XX, CONTRATO: 4104211 CPF: 029388714XX, CONTRATO: 2230425 
CPF: 011966764XX, CONTRATO: 2134541 CPF: 703908344XX, CONTRATO: 1213644 CPF: 
161097164XX, CONTRATO: 4102667 CPF: 519041794XX, CONTRATO: 2219136 CPF: 
078732394XX, CONTRATO: 2203922 CPF: 024747124XX, CONTRATO: 2120891 CPF: 
049609344XX, CONTRATO: 2402441 CPF: 201091537XX, CONTRATO: 2195767 CPF: 
132380844XX, CONTRATO: 4103209 CPF: 324375284XX, CONTRATO: 2168314 CPF: 
019191634XX, CONTRATO: 2242102 CPF: 840589944XX, CONTRATO: 2140858 CPF: 
700581074XX, CONTRATO: 2217504 CPF: 504509564XX, CONTRATO: 2235506 CPF: 
054479104XX, CONTRATO: 2130952 CPF: 131770784XX, CONTRATO: 2121526 CPF: 
009494764XX, CONTRATO: 6202019 CPF: 080439604XX, CONTRATO: 2110489 CPF: 
804614684XX, CONTRATO: 2609520 CPF: 105852774XX, CONTRATO: 0500160 CPF: 
236687414XX, CONTRATO: 2613098 CPF: 156762654XX, CONTRATO: 2238475 CPF: 
700453884XX, CONTRATO: 2150845 CPF: 674962454XX, CONTRATO: 2210042 CPF: 
112084904XX, CONTRATO: 4101244 CPF: 013284464XX, CONTRATO: 2127705 CPF: 
309137804XX, CONTRATO: 1211058 CPF: 025184684XX, CONTRATO: 2203079 CPF: 
704052614XX, CONTRATO: 2136231 CPF: 705768684XX, CONTRATO: 1200080 CPF: 
806605684XX, CONTRATO: 2236891 CPF: 172169084XX, CONTRATO: 2604806 CPF: 
167100224XX, CONTRATO: 2120419 CPF: 694532764XX, CONTRATO: 4101813 CPF: 
160248184XX, CONTRATO: 2168350 CPF: 125689184XX, CONTRATO: 2120696 CPF: 
034523154XX, CONTRATO: 2147391 CPF: 977987704XX, CONTRATO: 2401240 CPF: 
804821394XX, CONTRATO: 2235282 CPF: 119781244XX

EDITAL
O Presidente da Academia Paraibana de Medicina, no uso das suas atribuições Estatutárias e 

Regimentais, comunica que estão abertas as inscrições, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
presente publicação, para o preenchimento das cadeiras de números: 20 e 35, vagas em decorrência 
da ascensão para a categoria de Emérito dos seus respectivos ocupantes, em consonância com 
as disposições estatutárias. 

A inscrição deverá ser feita na sede da Academia, situada à Avenida Dom Pedro II, nº 1335 – 
Torre, no horário das 8 às 12 horas de segunda a sexta-feira. As normas se encontram no mesmo 
local da inscrição à disposição dos interessados.

João Pessoa, 06 de julho de 2022.

 
João Gonçalves de Medeiros FIlho

Presidente da APMED

BV3 VESTUARIOS LTDA, CNPJ 34.490.015/0006-01,torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretariade Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de operação para a 
atividade de serviços combinados de escritório e apoio administrativo e Comércio varejista de artigos 
do vestuário e acessórios, situada na Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 220, Lojas: S-435, S-436, 
S-437 e S-438, Parque Verde, Cabedelo – PB, CEP 58102-835.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 1379/2022 prazo 240 dias em João Pessoa, em 
09 de junho de 2022. Para a atividade de: Pavimentação Urbanização da rua Francisco Aprogio 
Nogueira e área entorno do Estádio de futebol Perpétuo Correio Lima, localizada no município de 
Cajazeiras/PB. Processo nº 2022-0001584/TEC/LP-3678.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 1506/2022 prazo 365 dias em João Pessoa, em 
27 de junho de 2022. Para a atividade de: Construção do novo complexo Educacional da Escola 
cidadã Integral Professora Maria Gertrudes de Carvalho Neves com ginásio, com área construída de 
1.631,00 m² (escola) e 597,50 m² (ginásio), dotada de sistema de esgotamento sanitário, composta 
por sistemas de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro, localizada no município de Caiçara/
PB. Processo nº 2021-0007913/TEC/LP-3544.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 1531/2022 prazo 360 dias em João Pessoa, 
em 29 de junho de 2022. Para a atividade de: Construção de muro e subestação do 2º Batalhão 
da Polícia Militar com área 108 m², localizado na rua Dom Pedro I, bairro São José, município de 
Campina Grande/PB. Processo nº 2022-0001432/TEC/LP-3668.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 1530/2022 prazo 365 dias em João Pessoa, em 29 de junho 
de 2022. Para a atividade de: Construção de Escola Cidadã Integral, com 08 (oito) salas de aula e 
1.501,48 m² de área construída. Dotada de sistema de tratamento de esgotamento sanitário individual, 
localizada no município de São José dos Cordeiros/PB. Processo nº 2022-000117/TEC/LP-3600.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/
CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia 1534/2022 prazo 360 dias em João Pessoa, em 29 de junho de 2022. 
Para a atividade de: Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem das Ruas Francisco M. Vale; Rua 
Josefa S. Pereira; Rua João Delmiro Souza; Rua Justiniano A. Costa, com extensão de 2.516,43 m, 
localizado no Distrito de Santa Fé, no município de Solânea/PB. Processo nº 2022-000523/TEC/LP-3641.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 1415/2022 prazo 180 dias em João Pessoa, em 10 
de junho de 2022. Para a atividade de: Construção da 3ª Delegacia Distrital, disposta em apenas um 
pavimento, com 203,33 m² de área construída e com sistema de esgotamento sanitário ligado à rede 
da CAGEPA, localizada no município de João Pessoa/PB. Processo nº 2022-000887/TEC/LI-8359.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de julho de 2022 Publicidades
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