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Registros feitos pelo equipamento espacial e divulgados pela Nasa mostram conjunto de galáxias a 4,6 bilhões de anos-luz da Terra. Página 16

Reajuste de 6,77% está contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2023, aprovada ontem no Congresso Nacional. Páginas 15 e 18

Aprovado salário mínimo de R$ 1.294 
‘Memória Viva’: projeto começa a ser gravado

Trauma começa 
a realizar cirurgia 
de catarata pelo 
Opera Paraíba

Iniciativa da EPC visa registrar 
as memórias de profissionais que 

passaram pelo Jornal A União, como o 
jornalista Gonzaga Rodrigues (foto).

Página 8

 Em uma semana, a 
unidade de saúde loca-
lizada em João Pessoa 
fez 37 cirurgias gratui-
tamente, e a meta é rea-
lizar 50 por semana.

Página 6

Artistas e produções ganham 
visibilidade na programação da Mostra 
Solar do Cinema Independente. 

Página 9

n “As pessoas, em guarda, soam 
iguais sob a mesma chuva, em 
pequenos borrões dispersos em 
movimento. Elas seguem meio 
conectadas em outros mundos”.

Clóvis Roberto
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n “Fiz essa leve alusão a um fato 
ligado à ‘Revolta de Princesa’, 
para dizer aqui que o mais notável 
princesense não foi o valente Zé 
Pereira, mas, sim, Tozinho”.

Luiz Augusto de Paiva
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Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Foto: Roberto Guedes

Paraíba é destaque em 
festival audiovisual no Rio

Exportações paraibanas crescem 
mais de 11% no primeiro semestre

balança comercial

Vendas ao exterior somaram US$ 70,57 mi este ano, e calçados representam 59% do total exportado. Página 17

Conta de energia 
fica mais barata a 
partir de hoje em 
Campina Grande

Aneel aprovou redu-
ção de 5,26% na tarifa 
praticada pela Energisa 
Borborema e cerca de 
229 mil famílias deverão 
ser beneficiadas.

Página 18

Arrematante 
pede que leilão 
de estádio em CG 
seja suspenso

Após arrematar o 
“Renatão” por R$ 3,5 
milhões, comprador 
soube que estádio não 
pertence, legalmente, ao 
Campinense Clube.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

630.790

33.005.278

555.444.381

10.295

674.166

6.351.178
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.141.535

444.608.264

12.155.580.964

João Pessoa 
sedia torneio 
de ginástica 

rítmica 

Campeonato, que deve-
rá reunir 260 atletas, come-

ça hoje e vai até domingo 
no ginásio do Pio X.
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Foto: Confederação Brasileira de Ginástica
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado

Ano CXXIX Número 139 |  R$ 2,50

Ex-premiê 
Abe Shinzo é 
sepultado 
em Tóquio

Funeral do ex-pri-
meiro-ministro do Japão 
atraiu mais de duas mil 
pessoas.

Página 16

Telescópio James Webb revela imagens inéditas do universo



Com um histórico positivo, no que diz respeito à utilização de urnas 
eletrônicas no processo eleitoral, o Brasil não teria motivos, por exemplo, 
para convidar observadores internacionais a participarem do pleito de 
outubro deste ano. Ocorre que o contexto político atual do país demanda, 
no mínimo, muita cautela da Justiça Eleitoral, para evitar que o escrutínio 
aguce reações contrárias ao resultado das urnas, mesmo que descabidas.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, reiteradas vezes levantou 
suspeitas acerca da lisura do processo de apuração da vontade popular 
expressa por meio do voto eletrônico. Até hoje não apresentou provas 
concretas de que as eleições passadas, incluindo a que o elegeu, foram 
de alguma maneira fraudadas. Mas ele e seus seguidores continuam in-
citando o povo a desconfiar do que as urnas irão afirmar no dia 2 ou no 
dia 30 de outubro.

Para blindar a seleção, a Justiça Eleitoral deve lançar mão de toda se-
gurança possível, sendo bastante salutar a participação não só de obser-
vadores internacionais, como também de expectadores nacionais. A pre-
sença de gente credenciada é mais um aditivo no fortificante que se faz 
necessário aplicar ao processo, para evitar que a ação de antidemocratas 
tumultue o sufrágio e provoque uma insensata virada de mesa.   

Entende-se, portanto, a importância de o país ter a assistência local de 
uma Transparência Eleitoral Brasil, e, como hóspedes especiais, no perío-
do de votação e apuração, de representantes de instituições internacio-
nais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Parlamen-
to do Mercosul (Parlasul), a Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral. 

Todo cuidado é pouco. Não é sensato pagar para ver o que vai aconte-
cer em outubro. As cenas da invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, 
ainda estão vívidas na memória da comunidade global. No caso do Brasil, 
o assassinato de um militante do Partido dos Trabalhadores (PT) por um 
seguidor de Bolsonaro (PL) acendeu o alerta vermelho quanto à possibi-
lidade de recrudescimento da violência, nas eleições propriamente ditas. 

A presença de observadores empresta segurança ao pleito, mas ain-
da um caráter educativo. O processo eleitoral é avaliado e discutido, por 
exemplo, com entidades representativas da sociedade, com o duplo obje-
tivo de colaborar com a melhoria do sistema eleitoral do país e contribuir 
para o fortalecimento da democracia no mundo. Do modo como a coisa 
anda, se houvesse observadores interestelares, ainda melhor.

Observadores
Editorial

João Manuel não conversava detida-
mente comigo há mais de vinte anos. 
Numa das últimas reformas gráficas 
com que tentou renovar e manter o se-
manário “Contraponto”, lembrou-se do 
antigo gráfico que eu fui. Fiz-lhe ver que 
pouco, muito pouco podia ajudar, ina-
bilitado por completo pela mudança 
radical de técnicas e sistemas trazidos 
pela informática. E naquele reencon-
tro de falas e olhares, por não mais que 
alguns minutos, contivemos, mudos, o 
desabafo de mútuas e profundas afini-
dades de leitura e de comportamento 
humano, social e político  enraizadas 
para toda a vida.     

Pouco depois o vi curvado sobre as 
teclas dum caixa eletrônico, mas tão ab-
sorto, tão parecido ou recordado com o 
companheiro que se debruçava inteiro 
sobre a Remington da antiga redação 
de O Norte, onde nos fizemos, que pre-
feri não atrapalhar. 

Como sabem os pouquíssimos rema-
nescentes da nossa geração, fomos ami-
gos, confrades, lutadores  com uma afi-
nidade nascida nos calorosos anos de 
formação intelectual e política. Uma afi-
nidade que se disseminou pelas fibras 
do nosso caráter e para sempre.

 Acredito que chegamos a ser ir-
mãos, pela semelhança de fé religiosa 
de nossas mães (D. Nina, aqui na Rua 
São José, e D. Antonina na freguesia de 
Alagoa Nova), pela iniciação no espírito 
público de que o jornal foi instrumento; 
pela leitura do mundo e, no principal, 
pela divisão dos pães. Se não irmãos, 
compadres: minha primeira filha Gra-
ciele foi e continua sendo por toda vida 
sua afilhada.  

Mas eis que se interpôs, entre nós, 
um hiato de comunhão a pouco e pouco 
distanciada. No essencial nada mudou. 
A não ser numa circunstância extrema-
mente particular: na nossa idade, para 
além dos 80, já não temos com quem 
partilhar. Eu, que sempre dependi da 
leitura mútua, compartilhada, de iní-

cio com um preceptor como Geraldo So-
bral de Lima, a quem vem se juntar, em 
sequência, Adalberto Barreto, João Ma-
nuel, seu primo Janiro Pontes, viventes 
solidários dos acontecimentos e de sua 
repercussão no nosso meio.

Mas não é só... Morre o homem, a 
incineração num instante o reduz a pó, 
mas se é humano...

Um gesto
 Há quase sessenta anos, João Ma-

nuel me encontra saindo da Previdên-
cia onde fora requerer meu auxílio-
doença, era este o nome do benefício. 
O sanatório me liberara na condição de 
não ir em casa, não abraçar, não apertar 
mãos nem me servir em nenhum café 
ou restaurante. O bacilo da tuberculose 
resistia, o exame não negativara. Nem 
o copo plástico estava em uso.

 “Você vai almoçar comigo e Socorro”.
 Por mais que lhe falasse na minha 

condição, no perigo do contágio, mais 
ele forçava-me pelo braço. Pôs-me em 
seu jipe, daí em sua mesa, o gesto sobre-
pondo-se ao tempo e a tudo mais que 
venha compor a nossa biografia. 

João Manuel

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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“Uma afinidade 
que se 
disseminou 
pelas fibras 
do nosso 
caráter e para 
sempre

Gonzaga Rodrigues
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Telas de inverno
Telhados disformes, paredes mancha-

das, uma massa cinzenta sob a chuva con-
tínua e de pingos gélidos de julho, chuva 
que vai e vem em uma sequência impre-
visível. Ao longo, árvores intraduzíveis, 
montanhas escondidas. No inverno, tam-
bém são feitas belas telas, só que o pintor 
prefere usar uma paleta de cores de tons 
pastéis, do branco embaçado, do chum-
bo poético.

As pessoas, em guarda, soam iguais 
sob a mesma chuva, em pequenos bor-
rões dispersos em movimento. Elas se-
guem meio conectadas em outros mun-
dos, desconcentradas do próprio mundo. 
Até as bordas há garantias de proteção, de 
que se manterão enxutas. Mas, além dali, 
daquele círculo minúsculo, existem ou-
tros cantos que soam como música de li-
berdade, existe a água que deseja molhar. 
Há que se perder o medo da chuva, como 
dizia o poeta profeta.

Retomo as telas. O vermelho das telhas 
molhadas fica mais vívido, mesmo que de 
forma irregular. As paredes têm pincela-
das de gotas que removem tintas e criam 
novos contornos. Com o tempo úmido, 
surge um verde irregular abraçado aos 
tijolos, lodo que escorrega feito o tempo, 
incontrolável, imponderável, misterioso.

Nos vales, uma cortina despenca das 
nuvens. Pequenos traços a encobrir par-
cialmente a paisagem, viagem de milhões 
de gotas. Nas valas, milhões são largados 
à míngua, quadro nítido do inverno hu-
mano. Nas velas, busca-se coragem para 
prosseguir a jornada. Tentativas seguidas 
antes da esperança ser executada diante 
da teimosia do ser. Frios retratos da vida.

Telas que também separam, dividem, 
aprissionam as almas, os sons, as essên-
cias. Agregam cores monocromatica-
mente que traduzem a monotonia, pois 
inspiram ares úmidos, respiram fomes 
múltiplas, expelem tempestades de fú-
rias e calmarias.

É a névoa que encobre a cidade, os te-
lhados e fazem sumir as paredes, luzes e 
pessoas, compõem garoas, friagens e es-
condem estrelas que somem das telas.

De fronteiras das molduras, as telas 
enquadram e encenam no inverno peças 
mais dramáticas que cômicas. Muitas ve-
zes retraem falas, emudecem campos e 
serrras, para logo após explodir a chuvara-
da prenunciada pelas furiosas trovejadas. 

O mundo despenca em água que escor-
re pelo quadro contribuindo para redistri-
buir as cores, as tintas, uni-las, embebedá
-las numa ressaca feito uma borrasca em 
alto-mar, em balanço de ninar das ondas, 
para formar telas que expressam a va-
lentia e o pavor dos marujos jogados de 
um lado para o outro das naus, até serem 
afundados.

Uma tela, muitas interpretações. Uma 
vida, muitas pinturas, diversas cores,  do-
res, amores. Composições aleatórias da 
mão do pintor que traduzem imagens 
captadas por olhos frenéticos. Uma tela, 
muitas guerras, talvez o encontro de al-
guma paz. 

Marcos RussoFoto 
  Legenda

Duque de Caxias: alimentação na rua!

“As pessoas, em 
guarda, soam 
iguais sob a 
mesma chuva, em 
pequenos borrões 
dispersos em 
movimentos

Clóvis Roberto
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Justiça cassa  
mais vereadores  

republicanos vai 
ao evento do psb  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

nada mudou, diz o pl em nota 
sobre formação de sua chapa 

até a próxima quarta-feira  

de quem foi a narrativa?  

“se existir, eu sou contra” 

Em comunicado, a federação ‘Brasil da Espe-
rança’ informa a data em que a decisão sobre o 
apoio a uma chapa majoritária na Paraíba será 
anunciada. “Foi identificado um conflito com 
posições diferentes entre os partidos de nossa 
composição. Desta forma, caberá à direção 
nacional da FeBrasil a deliberação final sobre a 
tática eleitoral majoritária em nosso estado, até 
o próximo dia 20 de julho”.  

Pedro Cunha Lima (PSDB) afirma que especu-
lações sobre a retirada de sua pré-candidatura 
ao governo partem de adversários – disse que 
eles “constroem narrativas para nos enfraque-
cer”. Ora, não foi ele próprio que declarou que 
outra candidatura poderia representa-lo? E o 
ex-senador Cássio Cunha Lima não afirmou 
que a volta de Romero à disputa faria sentido? 
“A gente segue com esse compromisso firme”, 
disse o tucano.   

O deputado Manoel Ludgério (PSDB) diz não 
saber se há articulação para substituir Pedro 
Cunha Lima (PSDB) por Romero Rodrigues 
(PSC), na disputa pelo Governo do Estado, mas 
discorda da proposta: “Se existir, eu sou contra. 
Romero já tomou a decisão lá atrás [ser candi-
dato a deputado federal]. E Pedro vem fazendo 
um ótimo trabalho de pré-campanha”, opinou.  

Presidente da ALPB e 
integrante do ‘núcleo 
duro’ do Republicanos, 
o deputado estadual 
Adriano Galdino con-
firmou que o partido 
estará presente no en-
contro organizado pelo 
PSB para amanhã, no 
Clube Cabo Branco, 
em João Pessoa. “O Re-
publicano foi um dos 
construtores da vitória 
de João lá em 2018. 
Nada mais natural de 
ele estar presente no 
evento do PSB e dos 
aliados”, disse.   

Tornou-se a ‘crônica de 
uma cassação anun-
ciada’ as recentes de-
cisões da Justiça rela-
cionadas a supostas 
irregularidades no pre-
enchimento das cotas 
de gênero, na eleição 
de 2020. Depois de 
Monte Horebe, onde 
nove vereadores per-
deram mandatos, foi 
a vez de Nazarezinho. 
Quatro vereadores 
do município tiveram 
seus registros cassa-
dos pelo TRE-PB, por 
abuso de poder.         

Em meio a informação de bastidores dando 
conta de que Romero Rodrigues (PSC) poderia 
voltar a ser pré-candidato a governador, como 
apoio de Bolsonaro, o diretório do PL da Paraíba 
emitiu nota em que assegura a manutenção das 
pré-candidaturas de Nilvan Ferreira e Bruno Ro-
berto – este último, para o Senado – com o apoio 
do presidente. “O partido afasta qualquer notícia 
inverídica [sobre a chapa]”, diz um dos trechos.  

após impasse na pb, comando  
nacional é quem decidirá sobre 
apoio a uma chapa maJoritária  

Não houve consenso – 
este tema já foi comen-

tado aqui na coluna 
– na federação ‘Bra-

sil da Esperança’, 
integrada por 

PT, PCdoB e 
PV quanto à 
candidatura 
ao Governo 
do Estado a 
ser apoiada 
pelo colegia-

do. A direção estadual do PT defende o apoio a 
Veneziano Vital do Rêgo (MDB), enquanto que 
as outras duas legendas são da base governis-
ta e, portanto, apoiam a reeleição do governa-
dor João Azevêdo (PSB). E sendo assim, a deci-
são oficial quanto ao assunto ficou travada na 
reunião entre os presidentes dos três partidos. 
Impasse estabelecido, a definição final ficou 
para a executiva nacional da federação, que é 
comandada pela presidente do PT, Gleisi Hof-
fmann (foto). Não será uma decisão fácil, a con-
siderar que ambos os lados – PSB e MDB – são, 
declaradamente, apoiadores do ex-presidente 
Lula (PT), afora o fato de que o pré-candidato a 
vice-presidente na chapa do petista é o socia-
lista Geraldo Alckmin. O provável é que deva 
ocorrer um acordo para pacificar essa questão 
na Paraíba, onde provavelmente Lula terá dois 
palanques à disposição.     

Redução no número de Crimes Violentos Letais Intencionais foi de 67% 

Ações integradas garantem 
São João mais seguro em CG

balanço geral

O retorno dos festejos ju-
ninos na Paraíba foi de bas-
tante tranquilidade. As ações 
integradas de segurança pú-
blica, durante os 30 dias do 
festejo no Maior São João do 
Mundo, em Campina Gran-
de, apresentaram redução de 
67% de Crimes Violentos Le-
tais Intencionais (CVLI), em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, com registro de 
apenas dois casos em 2022. 
Nenhum assassinato ocorreu 
nos mais de 900 locais de festa 
monitorados nas 23 Áreas In-
tegradas de Segurança Públi-
ca (Aisp) e 25 procurados pela 
Justiça foram identificados e 
presos por conta da tecnolo-
gia de videomonitoramento 
com leitura facial, utilizada 
nos festejos. Os dados são do 
Núcleo de Análise Criminal e 
Estatística (Nace) da Secreta-
ria da Segurança e da Defesa 
Social (Sesds).

O resultado das ações 
operacionalizadas por equi-
pes da Polícia Militar, Polí-
cia Civil, do Corpo de Bom-
beiros Militar e da Secretaria 
de Administração Penitenciá-
ria (Seap) foram apresentadas 
pelo secretário de Segurança 
e Defesa Social, Jean Nunes, 
na manhã de ontem, na sede 
do 10º Batalhão de Polícia Mi-
litar, em Campina Grande. 
Além das reduções de crimes 

contra a vida nas cidades em 
que aconteceram festejos ju-
ninos, o Estado ainda fechou 
o semestre com queda nos re-
gistros em relação ao semestre 
(menos 18 casos) e uma redu-
ção de 10 casos na compara-
ção dos meses de junho deste 
ano e de 2021. 

De acordo com Jean Nu-
nes, os números positivos são 
reflexo da união das forças de 
segurança do Estado. “Tive-
mos a presença da tecnologia 
aliada ao nosso trabalho este 
ano, com uso de videomoni-
toramento e câmeras corpo-
rais com leitura facial e de pla-
cas (LPR), mas o grande fator 
mais relevante para o suces-
so deste evento em Campina 

Grande e em toda a Paraíba foi 
a motivação dos profissionais 
de segurança pública - poli-
ciais militares, civis, bombei-
ros militares, integrantes do 
Departamento de Trânsito e 
do Sistema Penal, que deram 
o melhor de si, em cada ação, 
operação, resgate realizados”, 
assegurou.

O gestor da pasta da Segu-
rança ainda ressaltou que ne-
nhuma ocorrência de Crimes 
Violentos Letais Intencionais 
(CVLI) foi registrada na cida-
de de Bananeiras, que está há 
85 dias sem registro de assas-
sinatos. Em Patos, a redução 
foi de 67% nos homicídios do-
losos em junho de 2022, quan-
do comparado ao mesmo pe-

ríodo do ano passado. Com 
relação aos Crimes Violentos 
Patrimoniais (CVP), foi regis-
trada uma redução de 21% 
em toda a Paraíba no mês de 
junho.

A reunião contou ainda 
com a presença do secretá-
rio-executivo da Sesds, La-
mark Donato, do comandan-
te-geral da Polícia Militar, 
coronel Sérgio Fonseca, do 
comandante-geral do Corpo 
de Bombeiros, coronel Mar-
celo Araújo, e do delegado 
geral de Polícia Civil, André 
Rabelo, além dos gestores re-
gionais e que atuaram direta-
mente na segurança pública 
dos paraibanos e turistas nos 
locais de eventos.

A Fundação Paraibana 
de Gestão em Saúde - PB 
Saúde publicou um novo 
chamamento dos aprova-
dos no concurso público, 
na edição de ontem, do Diá-
rio Oficial do Estado (DOE). 
Nesta chamada, foram con-
vocados aprovados em car-
gos de Nível Médio, Técnico 
e Superior, entre candida-
tos de ampla concorrência 
e Pessoa com Deficiência 
(PCD). Os trabalhadores 
devem atuar no Hospital 
Metropolitano Dom José 
Maria Pires, em Santa Rita, 
primeira unidade gerencia-
da pela Fundação.

Os mais de 40 profissio-
nais convocados devem en-
viar os documentos para 
admissão, por meio do for-
mulário eletrônico: https://
tinyurl.com/ConcursoPu-
blico-PBSAUDE, a partir 
das 8h de hoje até às 23h59 
do próximo domingo (17). 
No site da Fundação: www.
pb.saude.com.br, também 
está disponível a lista de 
admissão com a relação dos 
documentos exigidos. Em 
caso de dúvidas, há ain-
da uma Central de Atendi-
mento que funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h30, através do telefo-
ne (83) 3229-9103.

De acordo com o dire-
tor administrativo, Girlan-
do Gomes, após o envio, os 
documentos seguem para 
a fila de conferência, con-
siderando os critérios es-
tabelecidos nos editais pu-
blicados.

Fundação PB 
Saúde publica 
sexto edital

aprovados

Ao todo, 196 pessoas fo-
ram presas em Campina 
Grande entre os dias 1 de ju-
nho e 10 de julho deste ano, 
com destaque para os 25 man-
dados de prisão cumpridos 
por meio do reconhecimen-
to facial no Parque do Povo 
ou através da leitura de pla-
cas do videomonitoramen-
to instaladas nas principais 
vias da cidade. Além disso, 61 
veículos foram recuperados 
e das 246 armas apreendidas 

na Paraíba no mês de junho, 
28 foram em Campina Gran-
de e 57 quilos de entorpecen-
tes foram retirados de circula-
ção em todo o estado no mês 
de junho.

Ainda em Campina Gran-
de, a delegacia da Polícia Civil 
instalada no Parque do Povo 
nos 30 dias de festa registrou 
271 Boletins de Ocorrência, 
e ainda foram realizados 10 
Termos Circunstanciados de 
Ocorrência (TCO) e sete Au-

tos de Prisão em Flagrante, em 
eventos que contaram com mé-
dia de 40 mil pessoas por noite.

Neste ano, 418 operações 
integradas de segurança fo-
ram realizadas em festas juni-
nas na Paraíba, com eventos 
ocorrendo em todos os muni-
cípios, com destaques, além 
de Campina Grande, para as 
cidades de Bananeiras e Pa-
tos, que contaram com fes-
tejos de maior porte e gran-
de público.

Prisões por videomonitoramento e 
operações nas principais vias da cidade

Nos locais de festejos em 
Campina Grande, a Polícia Mi-
litar apreendeu 20 armas de 
fogo, prendeu 42 procurados 
pela Justiça e recuperou 21 veí-
culos com registros de roubo 
ou furto. No total, foram de-
tidas 219 pessoas por alguma 
prática criminosa, de 10 de ju-

nho até esse domingo (10) nos 
712 eventos juninos policia-
dos pela Polícia Militar, este 
ano, após dois anos sem acon-
tecer o festejo, em 174 municí-
pios paraibanos. Para isso, a 
instituição montou um plane-
jamento que mobilizou 6.446 
policiais, 816 viaturas (entre 

carros e motos), 20 vans, 15 
ônibus, 87 Pontos de Obser-
vação Policiais (POPs) e ainda 
utilizou tecnologia de quase 
250 câmeras, drones e outros 
recursos para complementar 
o oferecido pela Secretaria de 
Estado da Segurança e Defe-
sa Social e prefeituras locais.

Polícia Militar atuou em 712 eventos 
juninos espalhados pela Paraíba

A polícia judiciária reali-
zou um total de 311 procedi-
mentos no Parque do Povo, 
entre prisões em flagrante, 
termos circunstanciados de 
ocorrência, cumprimentos de 
mandados de prisão (22) e bo-
letins de ocorrência (271). Os 
flagrantes foram pelos crimes 
de tráfico de drogas (sete), em-
briaguez ao volante e desa-

cato (dois), importunação se-
xual (um) e furto (um). 

O Corpo de Bombeiros 
Militar foi responsável por 
realizar vistorias técnicas do 
local do evento, treinamen-
tos de proteção contra in-
cêndios, simulados de eva-
cuação e múltiplas vítimas. 
Além disso, garantiu refor-
ço no abastecimento de com-

bate a incêndios, com três 
caminhões pipas, equipa-
mento bolha, dois postos de 
combate a incêndios, panfle-
tagem e adesivagem, entre 
outras ações. Um dos desta-
ques foi o aplicativo via QR-
Code, que garantiu ao públi-
co acesso direto às unidades 
de polícias e bombeiros pre-
sentes no local.

Polícia Civil realizou um total de 311 
procedimentos no Parque do Povo 

O resultado das ações foi apresentado, ontem, pelo secretário Jean Nunes

n 

Nenhum 
assassinato 
ocorreu nos 
mais de 900 
locais de festa 
monitorados 
nas 23 Aisp, e 
25 procurados 
foram presos

Foto: Secom-PB
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Estádio onde funciona o CT do Campinense foi leiloado por R$ 3,5 mi, mas comprador pediu suspensão do negócio

Arrematador desiste do “Renatão”
dívida de 2016

Após arrematar o Estádio 
Renatão em um leilão virtual 
por R$ 3,5 milhões na ma-
nhã de ontem, o vencedor 
da negociação voltou atrás e 
solicitou a suspensão do ar-
remate. Isso porque tomou 
ciência de que o imóvel não 
é de propriedade do Campi-
nense Clube, que não possui 
bens cadastrados em cartó-
rio. A praça esportiva onde 
funciona a sede e o Centro 
de Treinamento (CT) do time 
de Campina Grande estava 
disponível para receber lan-
ces desde julho de 2021, por 
determinação da Justiça do 
Trabalho, cumprindo título 
extrajudicial promovida pela 
Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa), por 
uma dívida de 2016.

De acordo com o docu-
mento dos representantes do 
arrematador, “a ausência nos 
autos de qualquer outro do-
cumento que comprove ser 

o referido imóvel de sua pro-
priedade, torna-se o ato ju-
rídico passível de anulação, 
causando risco grave e irre-
versível de prejuízo”. A de-
fesa solicita que a escritura 
pública do imóvel conste nos 
autos. Caso a propriedade do 
imóvel não seja comprova-
da, o ato de compra deverá 
ser anulado, desobrigando o 
arrematante a pagar multas 
e demais disposições legais.

Em dezembro, durante 
novo processo de leilão, o 
clube conseguiu uma deci-
são judicial que retirou o Re-
natão da lista de penhoras. 
Na época, o patrimônio do 
clube foi penhorado tam-
bém em decorrência de dí-
vidas trabalhistas. Na tar-
de de ontem, o Campinense 
emitiu uma nota informa-
tiva sobre a situação e para 
ressaltar os próximos passos 
dados pelo departamento ju-
rídico do clube para reverter 
a penhora. 

O departamento jurídi-
co apresentou manifestação 
de defesa nos autos do pro-

cesso judicial, com o objeti-
vo de anular o leilão em de-
corrência de uma série de 
inconsistências observadas. 
Entre elas, a diferença de va-
lores em avaliações distintas. 
Em junho de 2021, a platafor-
ma de leilão informava que 
a avaliação do imóvel era de 
R$ 33 milhões, com lance mí-

nimo de R$ 21.450 milhões. 
Em dezembro, a justiça cível 
avaliou o imóvel em R$ 7 mi-
lhões, preço abaixo do valor 
de arremate no leilão reali-
zado ontem.

O Campinense pleiteia 
que o valor é dissonante do 
que foi avaliado inicialmen-
te pela Justiça do Trabalho 
na avaliação realizada no dia 
17 de dezembro de 2020. “É 
extrema a diferença de va-
lores entre as avaliações ju-
diciais, de modo que não se 
pode permitir que o leilão 
em análise se mantenha nos 
valores indicados, sob pena 
de afronta a inúmeros dis-
positivos legais aplicáveis ao 
caso”, explicou o presidente 
Danylo Maia e o diretor ju-
rídico Rembrandt Medeiros 
Asfora. 

Além disso, a defesa ra-
poseira informa que não 
foi notificada formalmen-
te pela Justiça sobre a exis-
tência e designação do lei-
lão em apreço, o que tornaria 
nulo o ato judicial que resul-
tou no arremate. Vale salien-

tar que em 20 de abril deste 
ano, a juíza Andréa Dantes 
Ximenes da 9ª Vara Cível de 
Campina Grande, realizou 
uma das últimas movimen-
tações no processo, pedin-
do que uma nova carta com 
Aviso de Recebimento (AR) 
fosse expedida ao endereço 
do imóvel a ser leiloado, in-
formando datas, horários e 
canal de realização do lei-
lão. Além disso, solicitou que 
fosse feito contato com o lei-
loeiro para publicar o leilão 
para a publicação no Diário 
Eletrônico da entidade.

Em 5 de julho, o Renatão 
esteve disponível para lei-
lão com o valor inicial de R$ 
7 milhões. Seguindo o rito 
de leilões, nenhum lance foi 
dado e o valor foi reduzido 
para a metade do valor. De 
acordo com o que foi deter-
minado pelo Poder Judiciá-
rio da Paraíba, em 26 de feve-
reiro, o arrematante deveria 
pagar a quantia à vista com 
as condições de preço míni-
mo de 100% da avaliação ou 
pagamento à vista pelo pre-

ço mínimo de 50% da avalia-
ção. A decisão informa ain-
da que o Estádio Renatão 
possui uma dívida de IPTU, 
até 27 de outubro de 2021, no 
valor de R$ 288.580,84, que 
deverá ser assumida pelo 
comprador. Da data de pu-
blicação do documento, o 
leiloeiro designado deveria 
informar data e local para a 
realização de primeiro e se-
gundo leilões, com a antece-
dência mínima de 60 dias.

“Os valores objeto do 
leilão derivam de uma 
ação judicial proposta em 
26/04/2016 pela Cagepa, cujo 
processo tramitou à revelia 
do clube, tendo transitado 
em julgado, sem qualquer 
manifestação de defesa do 
Campinense no processo de 
conhecimento. A atual dire-
toria está envidando todos 
os esforços para preservar o 
patrimônio do Campinense 
Clube, que não é só da enti-
dade desportiva, mas sim da 
cidade de Campina Grande”, 
destacou a nota publicada 
pelo clube.

Motivo
Falta de documentos 
que comprovam que 

o estádio pertence 
ao Campinense pode 

tornar o leilão passível 
de anulação

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

O médico anestesista 
Giovanni Quintella Bezer-
ra, filmado estuprando uma 
parturiente durante uma ce-
sareana, na sala de parto, é 
investigado por ao menos 
mais cinco outros abusos. 
A afirmação é da delegada 
Bárbara Lomba, titular da 
Delegacia de Atendimento 
à Mulher de São João de Me-
riti (Grande Rio), responsá-
vel pelo caso. Ontem, a Jus-
tiça do Rio manteve a prisão 
de Bezerra.

“São três casos do dia 10 
de julho, mais três que nós 
ouvimos hoje (terça-feira), de 
pessoas que nos procuraram 
- uma até de outro hospital. 
Contando com o que resul-
tou no flagrante, são seis que 
investigamos”, disse a dele-
gada ontem.

Além do caso registrado 
em gravação feita por celular, 

Bárbara afirmou de que há in-
dícios de que o médico tenha 
cometido abusos nas duas 
outras operações em que ele 
atuou no domingo, 10. Os três 
casos ocorreram no Hospital 
da Mulher Heloneida Studart, 
na Baixada Fluminense.

“Os do dia 10, lá do hos-
pital de São João (de Meriti) 
os indícios são mais fortes, 

porque há todo o relato da 
equipe de enfermagem, há 
o vídeo que foi gravado no 
mesmo dia, na terceira cirur-
gia. Então, em relação a esses 
dois fatos (adicionais), os in-
dícios são mais fortes”, sus-
tentou a delegada.

A Justiça do Rio mante-
ve ontem, a prisão de Bezer-
ra. Ele será encaminhado ao 
presídio Pedrolino Werling 
de Oliveira, conhecido como 
Bangu 8, no Complexo de Ge-
ricinó. O anestesista passou 
por audiência de custódia 
na tarde de ontem no presí-
dio de Benfica, na zona nor-
te do Rio, para onde foi leva-
do ainda na segunda-feira.

O escritório de advoca-
cia que se apresentou inicial-
mente para fazer a defesa do 
médico informou ontem, que 
não irá atuar no caso. A nova 
defesa dele ainda não foi ofi-
cializada até a conclusão des-
te texto. O espaço está aberto 
para posicionamento.

Na madrugada do do-
mingo, o guarda municipal 
e tesoureiro do Partido dos 
Trabalhadores (PT) Marce-
lo Aloizio de Arruda, de 50 
anos, morreu após ser balea-
do na própria festa de ani-
versário, em Foz do Iguaçu, 
no oeste do Paraná. O autor 
dos disparos foi o policial pe-
nal federal Jorge José da Ro-
cha Guaranho. 

O crime vem sendo inves-
tigado por motivação de into-
lerância política, já que antes 
dos tiros os homens discu-
tiram sobre o apoio a Lula 
(PT) e Jair Bolsonaro (PL), 
pré-candidatos à Presidên-
cia da República. Para o cien-

tista político Leonardo Avrit-
zer, em entrevista ao Giro 
Nordeste, o ato representou 
o ápice da divergência polí-
tica no país.

“Um dos fatos mais la-
mentáveis da recente história 
política do Brasil. O fato de 
que alguém entrou na festa 
de aniversário de outra pes-
soa para matá-la por moti-
vos políticos mostra que nós 
já passamos e muito do limi-
te do aceitável da divergência 
política”, destacou. 

Segundo Leonardo Avrit-
zer, a responsabilidade do 
crime é também do atual pre-
sidente, Jair Bolsonaro, pela 
construção do discurso de 
ódio ao PT e seus eleitores. 
O presidente ressaltou que 
nega o apoio com atos de vio-

lência e, na segunda-feira, 
ofereceu solidariedade para 
a família de Marcelo Arruda 
através de ligação.

“Infelizmente essa aber-
tura [do processo eleitoral 
de 2022], ocorre de forma la-
mentável com formas aber-
tas de violência”, afirmou o 
cientista político. Leonardo 
Avritzer é um dos coordena-
dores do Instituto da Demo-
cracia e da Democratização 
da Comunicação, e professor 
da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Além 
disso, é um dos responsáveis 
pela pesquisa ‘A Cara da De-
mocracia’. Em sua quinta edi-
ção, o levantamento apontou 
que 59% dos brasileiros pre-
ferem a democracia a qual-
quer outra forma de governo.

Médico preso por estuprar grávida 
é suspeito de mais cinco abusos

Cientista político avalia o atual
momento da democracia brasileira

com prisão mantida

giro nordeste

Márcio Dolzan 
Agência Estado

Médico Giovanni Quintella

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) de-
cide hoje, se libera a aplicação 
da vacina CoronaVac, contra a 
Covid-19, para crianças de 3 a 
5 anos de idade. A CoronaVac, 
produzida pelo Instituto Bu-
tantan, já está aprovada para 
crianças e adolescentes de 6 a 
17 anos no Brasil.

Quando o uso da Corona-
Vac foi autorizado para crian-
ças acima de 6 anos, em ja-
neiro, o Butantan pleiteava a 
liberação a partir dos 3 anos 
de idade. A Anvisa, no entan-
to, avaliou naquela época que 
os dados apresentados pelo 
Butantan ainda eram insufi-
cientes para liberar o uso em 
crianças mais novas.

Em março, a agência rece-
beu novo pedido do Butan-

tan para incluir a faixa etária 
de 3 a 5 anos na indicação da 
vacina CoronaVac. Em junho, 
a agência recebeu dados adi-
cionais sobre a vacina, que de-
vem ser avaliados agora para 
uma nova decisão.

Também foram consulta-
das sociedades médicas e pes-
quisadores ligados ao projeto 
de pesquisa Curumim, que 
testa a eficácia da CoronaVac 
em crianças e adolescentes. A 
pesquisa é realizada pelo Hos-
pital Universitário Cassiano 
Antônio Moraes, da Universi-
dade Federal do Espírito San-
to, com apoio da Fiocruz, do 
Instituto Butantan e da Secre-
taria de Saúde do Estado do 
Espírito Santo. A reunião de 
hoje com a diretoria da Anvi-
sa será realizada a partir das 
14h30 e transmitida no canal 
da agência no YouTube.

A vacinação de crianças 

é vista por sociedades mé-
dicas como uma estratégia 
importante para evitar qua-
dros graves de Covid-19 nes-
ta faixa etária. Levantamento 
realizado pelo Observatório 
da Primeira Infância, da Fio-
cruz, identificou a morte de 
duas crianças menores de 5 
anos pela Covid-19 por dia no 
Brasil, desde o início da pan-
demia. Nos últimos meses, 
grupos de pais organizados 
nas redes sociais vêm cobran-
do celeridade para a aprova-
ção da vacina. A vacinação de 
crianças menores de 5 anos já 
ocorre em outros países, como 
os Estados Unidos, que libera-
ram o uso emergencial das va-
cinas da Moderna e da Pfizer 
em bebês a partir de 6 meses 
de idade. No Chile, a Corona-
Vac é aplicada desde dezem-
bro do ano passado em crian-
ças a partir de 3 anos.

A Paraíba registrou on-
tem sete mortes por Covid-19 
em um único dia. A última 
vez em que o estado apresen-
tou um índice tão alto de óbi-
tos pela doença no intervalo 
de 24 horas foi 129 dias atrás, 
em 5 de março, quando o pico 
da terceira onda da doença 
começou a decrescer.

De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
as vítimas são quatro mulhe-
res e três homens, com idades 
entre 61 e 98 anos. Quatro pa-
cientes apresentaram cardio-
patia, dois doença renal, dois 
doença respiratória. Outras 
comorbidades associadas ob-
servadas entre as vítimas fo-
ram imunossupressão, etilis-
mo e diabetes. 

O maior número de mor-
tes ocorreu no Hospital Pe-
dro I, em Campina Grande, 
com três registros, seguido 
do Hospital Regional de Ca-
jazeiras, com dois. O Hospi-
tal Metropolitano, em Santa 
Rita, e o Prontovida, em João 
Pessoa, registraram os outros 
dois óbitos. As vítimas resi-
diam em Cajazeiras (duas), 
Campina Grande, João Pes-
soa, Lagoa Seca, Natuba e Pa-
tos. Outras quatro mortes es-
tão em investigação.

Ontem, a Paraíba confir-
mou 95 novos casos de con-
taminação pela Covid-19, 
sendo 63 leves e 32 já hospi-
talizados. João Pessoa lide-
ra o número de novos casos 
com 28 registros, seguido por 
Mamanguape, com nove. O 
Estado contabiliza um total 
de 630.790 casos da doença, 

sendo 455.499 recuperados e 
10.295 óbitos.

A ocupação total de leitos 
de UTI adulto em todo o es-
tado é de 38%. De acordo com 
o Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar, 11 pessoas fo-
ram internadas nas últimas 
24h, chegando a 130 pacien-
tes internados em unidades 
públicas de referência para o 
tratamento da doença.

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, a Paraí-
ba registrou 89,35% da popu-
lação a partir de cinco anos 
vacinada com o ciclo primá-
rio, representando 3.351.524 
pessoas com o ciclo primário 
encerrado, sendo 85.918 pes-
soas que receberam imuni-
zante de dose única. Outras 
3.519.775 receberam a pri-
meira dose, representando 
93,83% da população. 

Anvisa vai decidir hoje liberação da 
Coronavac para crianças de 3 a 5 anos

Número de mortes por Covid-19 é 
o maior dos últimos quatro meses

nova avaliação

na paraíba

Júlia Marques 
Agência Estado
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Na ladeira do Rangel, que dá acesso ao bairro de Jaguaribe, galhos de árvores sobre as calçadas “invadiram” a pista, prejudicando a passagem de veículos, e podem causar acidentes
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Em trechos nos arredores da reserva da Mata do Buraquinho, galhos chegam a atrapalhar o trânsito

Motoristas e pedestres têm medo
Queda de árvores

Juliana Cavalcanti 

 julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Galhos de árvores da Mata do Bu-
raquinho na cidade de João Pessoa es-
tão ultrapassando as cercas e “inva-
dindo” vários trechos das calçadas, 
alcançando inclusive a pista da BR-
230 e ruas que margeiam a reserva 
florestal e interferindo na passagem 
de veículos. Com isso, motoristas e 
pedestres relatam dificuldades para 
realizar a travessia em vários trechos 
da rodovia e outras vias no entorno 
da reserva de Mata Atlântica.

Uma delas é na Avenida Dom Pe-
dro II, via que além da passagem de 
pedestres conta com paradas de ôni-
bus e ciclovias. Edna Alves mora em 
Mangabeira e costuma esperar o ôni-

bus nessa área e relata que o cresci-
mento das árvores, além de atrapa-
lhar as pessoas que caminham ou 
pedalam, dificulta a visibilidade de 
quem está esperando o transporte 
público.

 “Com as árvores no meio, se tor-
na mais difícil ver o ônibus chegan-
do. Mas, não chega a ser um incômo-
do que dure muito tempo porque já 
reparei que não deixam passar tanto 
do limite para fazer a poda”, opinou.

Edna acredita que com a gran-
de quantidade de chuvas nos últi-
mos dias não foi possível fazer podas 
mais frequentes, o que também per-
mitiu um maior crescimento dos ga-
lhos das árvores, interferindo no trân-
sito como um todo. 

Wagner Santos, por sua vez, mora 

no bairro do José Américo e quase to-
dos os dias pedala ao longo da Aveni-
da Pedro II. Ele afirma que as folhas 
e galhos atrapalham a segurança das 
pessoas e uma poda feita em períodos 
determinados reduziria os riscos. “Já 
cheguei a cortar o caminho fora da 
ciclovia porque uma árvore caiu e fi-
cou no meio da passagem. Depois de 
um bom tempo retiraram, mas até 
esse dia ficou complicado andar por 
essa área”. 

A situação não é restrita à Avenida 
Pedro II, mas também verificada nas 
vias que ligam o bairro de Jaguaribe 
ao Varjão e ao Rangel. Na ladeira que 
liga o Rangel à Jaguaribe, por exem-
plo, o trânsito sofre interferências da 
mata já que a visibilidade dos condu-
tores é prejudicada pelos galhos.

Neste trecho, além dos galhos se-
cos e do lixo, o crescimento da mata já 
está tão acentuado que ultrapassou a 
cerca, cobriu totalmente a calçada e al-
cançou a pista. Neste espaço, os carros 
e motos passam bem próximo e ten-
tam desviar das folhas. 

Já na ladeira que liga Jaguaribe e 
Varjão, as partes das árvores se mistu-
ram ao lixo e entulho ao longo da cal-
çada. Mas, além da invasão da pista 
pela mata, existe uma outra preocu-
pação: que o crescimento das árvores 
afete a rede elétrica.

Luzia do Nascimento mora nas 
proximidades desta ladeira e conta 
que já não passa mais pela calçada 
porque é um caminho arriscado. “É 
uma passagem perigosa para pedes-
tres e motoristas”, descreve.

Ela conta que as podas nesta par-
te da cidade são raras de acontecer e 
quando essas árvores crescem, já in-
terferem na rede elétrica. “Alguns ga-
lhos ficam pendurados, quase soltos 
e o medo que a gente tem é a proxi-
midade dos postes provocar aciden-
tes”, comenta. 

Sobre isso, a enfermeira Nalva 
de Sousa lembra que os problemas 
nas áreas próximas à Mata do Bura-
quinho aumentaram após as chuvas 
diante dos riscos de curto circuito e 
de quedas de energia. Outra questão 
são os galhos que caem em cima dos 
carros. “Nos últimos dias, a rua ficou 
sem energia elétrica e galhos já estão 
caindo na pista. É preciso fazer uma 
limpeza aqui porque daqui a pouco 
pode causar um acidente”, criticou.

Na BR-230, galhos de grandes árvores ameaçam cair sobre os carros

Conforme o Decreto nº 98.181, 
de 26 de setembro de 1989, a área da  
Mata do Buraquinho, em João Pessoa, 
é considerada de preservação perma-
nente. O objetivo, segundo a norma, é 
“proteger os mananciais ali existen-
tes e conservar amostra da flora e fau-
na da Mata Atlântica daquela região”.

De acordo com o decreto, a área 
de preservação permanente parte do 
ponto de interseção do Rio Jaguaribe 
com a Avenida Dom Pedro II, seguin-
do nessa via no sentido Bairro-Cen-
tro, aproximadamente 1.300 metros, 
margeando à direita com a Avenida 
Dom Pedro II e o bairro da Torre até 
a casa de número 2033 à esquerda. 

Depois, segue por 1.700 metros 
margeando a faixa de servidão da 

Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco (Chesf) e o bairro do Ja-
guaribe até no cruzamento com a 
Rua Antônio S. Mello à esquerda. 
Em seguida, continua por aproxima-
damente 2.500 metros pela Rua São 
Geraldo até altura da casa de núme-
ro 13, esquina com a Rua Joseni de 
Assis, no Rangel, continuando em 
direção ao bairro do Cristo, tendo à 
direita os imóveis ocupados pela an-
tiga Saelpa e Motel Trevo até chegar 
às margens da BR-230.

Em seguida, prossegue por apro-
ximadamente 5.250 metros mar-
geando a Mata do Buraquinho à es-
querda, passando pelo contorno da 
BR-230 que dá acesso à Avenida Dom 
Pedro II, até chegar no ponto de par-

tida, totalizando 472 hectares.
Sendo uma Área de Preservação 

Permanente( APP), este perímetro é 
protegido pela Lei nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012 a qual estabelece que a 
APP é “uma área protegida, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os re-
cursos hídricos, a paisagem, a estabi-
lidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fluxo gênico de fauna e flo-
ra, proteger o solo e assegurar o bem
-estar da população humana”.

Desta forma, sua vegetação deve 
ser mantida e a intervenção ou a su-
pressão de vegetação nativa somen-
te ocorre em caso de utilidade públi-
ca, interesse social ou baixo impacto 
ambiental.

Área de preservação da Mata Atlântica 

Três quedas de árvores foram 
registradas na última semana no 
trecho da Mata do Buraquinho 
entre a BR-230 e a Avenida Dom 
Pedro II. A informação é do en-
genheiro agrônomo Anderson 
Fontes, diretor de Controle Am-
biental da Secretaria do Meio Am-
biente de João Pessoa (Semam-PB). 

Ele explicou que, diante deste 
quadro, uma poda de contenção, 
está sendo realizada em parce-
ria entre a Semam-JP e a Superin-

tendência de Administração do 
Meio Ambiente (Sudema) que fez 
um laudo técnico e mapeou as que 
ameaçam desabar e as que pos-
suem galhos atrapalhando a pas-
sagem de pedestres e veículos.

Anderson Fontes explicou que 
a Mata do Buraquinho é dividida 
em duas partes, uma cuja respon-
sabilidade do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Ibama) 
e a outra que abranje o Jardim Bo-
tânico e é administrada pela Su-
dema.

No caso da área que tem gestão 

do Ibama, o órgão federal precisa 
solicitar o apoio da Prefeitura de 
João Pessoa para realizar a retira-
da dos galhos das árvores. 

De acordo com a Semam, João 
Pessoa tem cerca de 350 mil árvo-
res no perímetro urbano. Em re-
lação aos trechos da Mata do Bu-
raquinho, a população precisa 
entrar em contato com o Ibama 
através do telefone (83) 3198-0812 
para que esta solicite a atuação da 
Prefeitura de João Pessoa. Já exis-
tem pedidos deste órgão federal 
relacionadas às margens da BR e 
no Cristo. 

Poda de contenção acontece na Pedro II
Nalim Tavares 
Especial para A União
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Hospital em João Pessoa fez 37 procedimentos deste tipo em uma semana através do programa estadual

Trauma realiza cirurgias de catarata 
Opera paraíba

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, começou a reali-
zar, desde o início deste mês 
de julho, cirurgias de catarata 
por meio do programa Ope-
ra Paraíba. Em uma semana, a 
unidade de saúde realizou 37 
cirurgias e a meta é realizar 50 
por semana. 

 De acordo com o diretor-
geral da instituição, Laecio Bra-
gante, o serviço, que é gratuito, 
será contínuo. “Esse programa 
será permanente para atender 
a toda população da Paraíba. A 
cirurgia de catarata é de grande 
valia para o cidadão, e aqui nós 
contamos com uma das equi-
pes de oftalmologistas mais ex-
perientes do estado, passando a 
somar junto com as demais ci-
rurgias que já vem ocorrendo 
pelo Opera Paraíba no Hospital 
de Trauma: cirurgias de coluna, 
vascular, ortopédica, neuroci-
rurgia e abdominal”, ressaltou.

O coordenador de Oftal-
mologia do hospital, Eduar-
do Henrique Guerra, explica 
que antes de realizar a inter-
venção é preciso o usuário ir 
previamente ao hospital para 
passar por uma avaliação es-
pecializada e realizar exames. 
“Inicialmente, o usuário virá 
ao Hospital de Trauma para 
fazer exames pré-operatórios 
e verificar qual será a sua len-
te intraocular, que irá substi-
tuir o seu cristalino. E no má-
ximo em 15 dias, a cirurgia será 
realizada, de apenas um olho. 
Ele sairá do hospital com toda 
orientação para operação do se-
gundo olho e ainda terá acom-
panhamento no Ambulatório 
de Traumatologia da Paraíba 
(ATP)”, frisou. 

Acesso 
Para acessar o 

Opera Paraíba é 
preciso se cadastrar 
no site do programa, 

apresentar documento 
de identificação, 
comprovante de 

residência e cartão 
do SUS

A costureira Cristina Al-
buquerque, de 67 anos, passou 
pela cirurgia oftalmológica re-
centemente. Ela não conseguia 
trabalhar mais por causa da 
vista embaçada e esperava an-
siosa em poder melhorar a vi-
são. “Estou muito feliz em fazer 
essa cirurgia. Estava me sentin-
do deprimida por não poder fa-
zer o que mais gostava, que é 
costurar. Amei o atendimento, 
foi muito rápido, quero só agra-
decer a toda equipe”, contou. 

Para o cidadão ter acesso 
ao programa é preciso se ca-
dastrar no endereço eletrôni-
co operaparaiba.pb.gov.br de 
qualquer lugar do estado, pos-
suir um documento de iden-
tificação oficial, comprovante 
de residência e cartão do SUS. 
Caso não possua o cartão do 
SUS, é possível confeccionar 
na própria unidade hospita-
lar. Além do Hospital de Trau-
ma de João Pessoa, as cirurgias 
de catarata também acontecem 
em mais 14 unidades hospitala-
res da gestão estadual.

A Prefeitura da capital, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, segue rea-
lizando cirurgias dentro do 
programa Opera João Pes-
soa. Ao longo dessa semana, 
no Hospital Municipal do Va-
lentina, referência no atendi-
mento de crianças e adoles-
centes, estão sendo realizados 
51 procedimentos cirúrgicos 
infantis. Até o final da próxi-
ma sexta-feira (15), o progra-
ma terá operado 115 crianças 
e adolescentes que aguarda-
vam por cirurgias eletivas 
desde 2020.

Um dos primeiros pacien-
tes desta etapa foi Yuri Fer-
nando, de 3 anos. Ele passou 
por uma cirurgia de postec-
tomia nesta segunda-feira 
(11), após aguardar cerca de 
um ano. “Já esperávamos há 
quase um ano por uma con-
sulta quando anunciaram o 
Opera João Pessoa, fui lá e 
fiz o cadastro, depois foi bem 
rápido, passamos pelas con-
sultas, fizemos os exames e 
quando menos esperamos, 
nos ligaram informando a 
data da cirurgia, fiquei bem 
feliz em ver que realmen-
te funciona o serviço”, con-
ta a mãe de Yuri, Marinete 
Santana.

No Opera João Pessoa vol-
tado ao público infantil, já fo-
ram realizados 64 procedi-
mentos, sendo 40 na área de 
otorrinolaringologia. Nesta 
etapa, iniciada nesta segun-

da-feira, estão sendo atendi-
das crianças com idade en-
tre 4 meses até 14 anos, que 
aguardavam por cirurgias 
como postectomia, hernior-
rafias, frenectomia e outros.

Opera JP + Opera PB 
A Prefeitura de João Pes-

soa e o Governo do Estado se 
uniram e iniciaram, no últi-
mo fim de semana, o Cara-
vana da Saúde nos Bairros. 
A união dos programas visa 
zerar a fila de espera para a 
realização de cirurgias ele-
tivas.

O primeiro bairro aten-
dido foi Mangabeira, mas a 
Caravana da Saúde nos Bair-
ros acontece ao longo do mês 
de julho com a realização de 
consultas e alguns exames 
para todos aqueles que pre-
cisam e aguardam por uma 
cirurgia nas especialidades 
de cardiologia, ortopedia, 
cirurgia geral, oftalmologia 
e cirurgia vascular. Os pró-
ximos bairros atendidos se-
rão Cruz das Armas, Costa 
e Silva e Valentina.

Serão realizados seis mil 
procedimentos nos próxi-
mos três meses, incluindo ci-
rurgias, exames e consultas. 
As cirurgias serão realizadas 
no Hospital Municipal San-
ta Isabel, no Complexo Hos-
pitalar de Mangabeira (Or-
totrauma) e no Hospital de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena.

Saúde da capital agenda 
51 procedimentos infantis

n 

Além do 
Trauma de 
João Pessoa, 
as cirurgias 
de catarata 
também 
acontecem 
em mais 14 
hospitais do 
estado

Transmissor de dengue, 
zika e chikungunya, o mos-
quito Aedes aegypti também é 
inimigo do coração. Uma nova 
diretriz divulgada pela Socie-
dade Brasileira de Cardiologia 
(SBC) aborda as miocardites 
causadas por arboviroses, es-
pecialmente a dengue. A pu-
blicação da SBC ganha ainda 
mais relevância visto que o nú-
mero de casos prováveis de ar-
boviroses tem aumentado na 
Paraíba.

“A miocardite consiste na 
inflamação da camada média 
do músculo cardíaco, o famoso 
miocárdio, responsável direto 
pelo bombeamento de sangue 
para os órgãos. Esse complexo 
trabalho do miocárdio, de eje-
tar adequadamente o sangue 
oxigenado para o organismo, 
é fundamental para a nutrição 
dos tecidos”, explica o pesqui-
sador e cardiologista Valério 
Vasconcelos.

Lançada no dia 7 de julho 
passado, a Diretriz de Mio-
cardites 2022 da SBC eviden-
cia que o envolvimento cardio-
vascular nas arboviroses vem 
sendo demonstrado especial-
mente na dengue, que é a ar-
bovirose mais prevalente no 

Dengue, zica e chikungunya podem ser 
causa de miocardites, alerta pesquisador

COraçãO afetadO

Com o objetivo de criar 
uma rede de contatos e fortale-
cer a ação de proteção e cuida-
dos, a Coordenadoria de Bem
-Estar Animal da Secretaria 
de Meio Ambiente (Semam), 
da Prefeitura de João Pessoa, 
está cadastrando protetores 
de animais que são indepen-
dentes, que não têm vínculos 
com instituições e organiza-
ções não-governamentais.

Aproximadamente 200 
protetores serão cadastra-
dos, em diversos bairros de 
João Pessoa. Durante a visita 
às casas das pessoas, o coor-
denador de Bem-Estar Ani-
mal da Semam, Ítalo Olivei-
ra, preenche uma ficha com 
dados sobre o protetor, com 

nome completo, ocupação, 
endereço, telefone de contato, 
quantos animais têm resgata-
do, se estão castrados e como 
tem feito para conseguir aten-
dimento médico veterinário.

Ítalo Oliveira desta-
cou que é muito importante 
apoiar os protetores de ani-
mais com ações efetivas. “São 
eles que cuidam e salvam vi-
das, oferecendo qualidade de 
vida para animais que são 
abandonados de maneira ir-
responsável. Esse trabalho 
merece toda a atenção do po-
der público e é isso que esta-
mos fazendo”, concluiu.

Com essas informações a 
Semam vai formatar um ban-
co de dados e criar uma lis-

ta de transmissão para que 
os protetores sejam informa-
dos sobre ações desenvolvidas 
pela Coordenadoria de Bem
-Estar Animal, como eventos 
de adoção, de castração e ain-
da estimular os contatos entre 
protetores e médicos veteriná-
rios, para que os protetores te-
nham acesso a serviços com 
preços mais baratos e até mes-
mo ações voluntárias.

O secretário de Meio Am-
biente, Welison Silveira, desta-
cou que essa é uma ação da po-
lítica ambiental da Prefeitura. 
“Quando cuidamos dos ani-
mais estamos cuidando tam-
bém das pessoas – animais 
saudáveis não transmitem do-
enças. Estamos trabalhando 

para que todos tenham qua-
lidade de vida, para que to-
dos possam desfrutar de um 
ambiente saudável”, concluiu.

Aline Mendes da Silva é 
dona de casa e mora no Ran-
gel. Ela tem 12 gatos resga-
tados, sendo cinco fêmeas e 
sete machos. “Não tenho nem 
memória de quando come-
cei a resgatar os bichinhos. 
Eu resgato das ruas, alimen-
to, quando posso faço a cas-
tração e em seguida procu-
ro alguém que queira adotar. 
Não é fácil, eu só tenho apoio 
de uma colega aqui da rua. 
Essa iniciativa da prefeitura 
é muito importante porque 
são poucas pessoas que nos 
apoiam”, concluiu.

Semam-JP inicia o cadastramento de 
protetores independentes de animais

infOrmações

Brasil. “De acordo com a publi-
cação da SBC, a dengue é a ar-
bovirose com maior percentual 
de manifestações cardiovascu-
lares descritas; 48% dos pacien-
tes com a forma grave desen-
volvem miocardite”, comenta 
Valério Vasconcelos.

Conforme o especialista, as 
miocardites são grandes causa-
doras de insuficiência cardía-
ca (quando o coração não está 
bombeando sangue suficiente 
para atender às necessidades 
do seu corpo). “A insuficiência 
cardíaca é uma cardiopatia que 
atinge cerca de três milhões 
de brasileiros e representa um 
problema de saúde pública no 
mundo todo, sendo causa lí-

der de internação no hemisfé-
rio norte e um grande desafio 
ao SUS, principalmente com re-
lação aos idosos”, revela Valério 
Vasconcelos.

Prevenção é necessária
O cardiologista Valério 

Vasconcelos, que é um dos au-
tores e editores do livro “Ele-
trocardiograma: um guia de 
bolso” (Editora Manole), lem-
bra que a miocardite por arbo-
vírus é uma condição aguda, 
mas a maioria dos pacientes 
permanece com doença car-
díaca crônica, como insufici-
ência cardíaca crônica (cora-
ção crescido) e alterações no 
eletrocardiograma.

“Já infecções virais, princi-
palmente aquelas mais preva-
lentes em nosso meio, como a 
febre chikungunya, devem ser 
consideradas como fator de 
descompensação da insufici-
ência cardíaca (coração fraco) 
em pacientes previamente es-
táveis”, afirma o pesquisador. 
Em relação à chikungunya, 
a diretriz da SBC aponta que 
diversas séries de casos em 
situações de epidemia pelo 
vírus relatavam percentual 
de até 37% de acometimen-
to cardiovascular, geralmen-
te quadros compatíveis com 
miocardite.

Para Valério Vasconcelos, a 
relação entre arboviroses e car-
diopatias mostra que são ne-
cessários cuidados preventivos 
mais eficazes para pacientes 
cardíacos, cujo quadro pode 
se agravar caso contraiam do-
enças transmitidas pelo mos-
quito Aedes aegypti. “Caso a 
doença seja confirmada, o ide-
al é que o médico infectologis-
ta que cuidará da pessoa com 
dengue, chikungunya ou zika 
possa atuar em conjunto com o 
cardiologista, buscando a me-
lhor opção de tratamento para 
o paciente”, destaca

Valério Vasconcelos alerta para as alterações cardiológicas

Meta do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa é atingir média semanal de 50 cirurgias de catarata

Foto: Secom-PB

Foto: Rizemberg Felipe/Divulgação
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Flagrante aconteceu no início da madrugada de segunda-feira na área do Celeiro Espaço Criativo, no Altiplano

Guarda Civil de JP prende suspeitos
FURTO DE FIOS DE COBRE

As equipes da Guarda Ci-
vil Metropolitana de João Pes-
soa detiveram dois suspei-
tos tentando furtar fios de 
cobre do patrimônio públi-
co, na área do Celeiro Espa-
ço Criativo, no Altiplano, na 
noite dessa segunda-feira (11). 
O flagrante ocorreu duran-
te a ronda noturna, por vol-
ta das 23h, quando a equipe 
percebeu atitude de suspei-
ta da dupla.

“Estávamos fazendo 
nossas rondas com as mo-
tos quando fomos acionados 
por uma colega no Celeiro, 
rapidamente nos direciona-
mos ao local e nos deparamos 
com a situação. Os suspeitos 
já tinham até alguns fios em 
mãos que apreendemos e evi-
tamos que mais danos fos-
sem causados ao patrimônio 
público. Nós os conduzimos 
para a Central de Polícia”, dis-
se Juciano Gomes, inspetor da 
equipe de Motopatrulhamen-
to da Guarda.

As equipes deram voz de 
prisão e levaram os suspei-
tos e o material apreendido 
(fios de cobre) para a Central 
de Polícia, no Geisel.

Serviço 
A Secretaria de Segurança 

Urbana e Cidadania reforça o 
Disque 153 da Guarda, que a 
população pode ligar e fazer 
denúncias, colaborando para 
o trabalho do patrulhamento 
preventivo.

A ação
Secretaria de Segurança 

Urbana e Cidadania 
destaca que a população 

pode ligar e fazer 
denúncias pelo 

Disque 153 da Guarda

Os furtos se tornaram co-
muns na Grande João Pessoa, 
assim como as prisões se suce-
dem, sempre depois de denún-
cias anônimas. Geralmente os 
denunciados  são encontrados 
com os objetos furtados, com 
uma certa quantidade de fios 
de telefonia em um carro de 
mão, para extração de cobre. 
Prisões já foram realizadas 
nos últimos dias. Com os sus-
peitos foram encontrados fios 
de operadoras telefônicas na 
manhã de quarta-feira (8), por 
exemplo, no bairro Funcioná-
rios IV, na Zona Sul de João 
Pessoa.

As prisões em flagrante 
dessa vez foram feitas por ho-

mens da Polícia Militar. A du-
pla detida estava com uma 
certa quantidade de fios de 
telefone em um carro de mão. 
Os policiais chegaram até os 
suspeitos, de novo,  através de 
denúncia anônima. Os suspei-
tos de praticar o crime foram 
encaminhados para a Central 
de Polícia de João Pessoa.

Polícia Militar também 
recupera fios roubados

n 

Equipes 
deram voz 
de prisão e 
levaram os 
suspeitos e 
o material 
apreendido 
para a Central 
de Polícia, 
no Geisel

Todos foram conduzidos para a Central de Polícia da capital, no bairro do Geisel, para os procedimentos legais

Um Acordo de Cooperação 
Técnica, firmado nessa segun-
da-feira (11), entre o Tribunal de 
Justiça da Paraíba, a Corregedo-
ria Geral de Justiça, o Ministério 
Público da Paraíba, o Departa-
mento Estadual de Trânsito (De-
tran-PB) e a Polícia Civil esta-
dual, vai instituir o Programa 
Leilão Integrado, destinado a ra-

cionalizar os processos de apre-
ensão, depósito e alienação de 
veículos, no âmbito do Estado.

O objetivo primordial do 
convênio é dar uma destinação 
adequada aos veículos apre-
endidos que se encontram nos 
pátios dos Depósitos Judiciais, 
Detran, Polícia Civil e Polícia 
Militar. Segundo o termo do 

acordo, para o alcance dos ob-
jetivos do Programa Leilão In-
tegrado, os veículos que se en-
contram nessas unidades, após 
cumprimento do que dispõem 
os órgãos de trânsito, serão le-
vados a leilão pelo Detran-PB.

O acordo foi assinado pelo 
presidente do TJ, desembarga-
dor Saulo Benevides; pelo cor-

regedor-geral de Justiça, Fred 
Coutinho; pelo procurador-ge-
ral de Justiça, Antônio Hortên-
cio; pelo superintendente do De-
tran-PB, Isaías Gualberto, e pela 
delegada-geral adjunta de Po-
lícia Civil, Cassandra Duarte.

De acordo com o superinten-
dente Isaías Gualberto, esse é 
um momento histórico para to-

dos os órgãos e para a socieda-
de paraibana, “porque, de uma 
vez por todas, vamos começar 
a mitigar um problema sério de 
saúde pública por conta desses 
veículos, alguns com dezenas 
de anos parados dentro dos pá-
tios desses órgãos, prejudican-
do a saúde dos servidores e dos 
seus usuários”.

Sobre o Acordo de Coope-
ração Técnica, o presidente do 
Tribunal de Justiça, Saulo Bene-
vides, destacou que “é muito im-
portante, porque o objetivo das 
instituições que estão firman-
do esse convênio é justamente 
dinamizar os leilões, para evi-
tar a perpetuação desses bens 
que são apreendidos”.

Cooperação institui programa para leiloar veículos apreendidos
TJPB, MPPB, DETRAN E POLÍCIA CIVIL

Foto: Secom-PB

A Pró-Reitoria de Pesqui-
sa Inovação e Pós-Graduação 
(PRPIPG) do Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB) abriu sele-
ção para estudantes do curso 
de Especialização em Docên-
cia para a Educação Profis-
sional e Tecnológica. São 330 
vagas distribuídas entre o 
campus Cabedelo do Insti-
tuto Federal da Paraíba, res-
ponsável pela oferta, e outros 
15 polos. O curso é na moda-
lidade de Educação a Distân-
cia (EaD).

A inscrição é gratuita e 
online e está ocorrendo até o 

dia 22 de julho. Os Polos de 
Apoio Presencial são de res-
ponsabilidade da Universi-
dade Aberta do Brasil (UAB).

Das 330 vagas oferecidas, 
20% são reservadas para pre-
tos, pardos e indígenas, 10% 
para servidores ativos do 
IFPB e 5% para pessoas com 
deficiência. Estas vagas de co-
tas que não forem preenchi-
das durante a matrícula serão 
remanejadas para a ampla 
concorrência.

Os polos do curso são nas 
cidades de Araruna, Itapo-
ranga, Mari, Santa Luzia, São 

Bento, Alagoa Grande, Pom-
bal, Livramento, Cabacei-
ras, Taperoá, Pitimbu, Duas 
Estradas, Cuité de Maman-
guape, João Pessoa e Cabede-
lo. Na maioria dos polos, são 
20 vagas e em Cabedelo e na 
capital são 30 vagas.

O curso é aberto para gra-
duados em qualquer curso, 
mas o foco da especialização 
são os professores que traba-
lham ou pretendem trabalhar 
com a educação profissional 
e tecnológica. A Especializa-
ção já tem turmas anteriores 
no IFPB.

Para a inscrição, é obriga-
tório apresentar Diploma ou 
certificado de nível superior 
e Histórico Escolar ou do-
cumento equivalente com o 
Coeficiente de Rendimento 
Escolar (CRE), devidamen-
te assinado pela instituição 
emitente (valendo assinatu-
ra digital). A seleção levará 
em conta a análise do ren-
dimento escolar durante a 
graduação e atribuirá pon-
tuações para os diplomas de 
cursos superiores e a experi-
ência docente, conforme de-
finidos em edital.

IFPB abre seleção com oferta de 330 vagas 
para curso de especialização a distância

PóS-gRADUAçãO

n 

Policiais 
chegaram até os 
suspeitos através 
de denúncia 
anônima

O Hospital da Polícia Mi-
litar General Edson Ramalho 
(HPMGER) recebeu ontem, 
os primeiros enxovais produ-
zidos pelos reeducandos do 
sistema prisional paraibano. 
A ação é resultado do projeto 
“Mãos que cuidam - Produção 
de Enxovais para bebês nasci-
dos em maternidades públicas 
da Paraíba”, que envolve a Se-
cretaria de Segurança e Defe-
sa Social (Sesds), a Secretaria 
de Administração Penitenci-
ária (Seap), com apoio da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), da Secretaria de Repre-
sentação Institucional (Seri) e 
da Polícia Militar da Paraíba 
(PMPB).

 A parceria beneficia, prin-

cipalmente, as mães em situa-
ção de vulnerabilidade social 
que têm seus bebês na mater-
nidade do HPMGER e que se-
rão contempladas com itens 
de enxoval para os recém-nas-
cidos. Ao todo, 394 itens, pro-
duzidos a partir de materiais 
doados, foram confeccionados 
para atender essas famílias. 

Os kits são compostos por 
roupinhas, lençóis e bolsas. As 
famílias precisarão obedecer 
a um critério para recepcio-
nar as doações, que deverão 
ser distribuídas para aquelas 
que não tenham condições de 
adquiri-los.

 O secretário da Adminis-
tração Penitenciária, João Al-
ves de Albuquerque, relata que 

a ação também é importan-
te para os reeducandos que 
atuam na produção dos en-
xovais. “O ‘Mãos que cuidam’ 
também favorece os apenados, 
através da formação profissio-
nal e possibilidade de redução 
de pena a partir do trabalho 
desenvolvido”, destaca.

Segundo o diretor-geral 
do HPMGER, coronel Paulo 
Almeida da Silva Martins, o 
projeto vai trazer mais con-
forto para as famílias social-
mente fragilizadas. “Poder 
proporcionar mais dignida-
de a essas pacientes é uma 
grande alegria, pois algumas 
situações particulares que vi-
venciamos nos comovem bas-
tante”, afirmou.

Edson Ramalho recebe enxovais feitos por socioeducandos
“MãOS qUE CUIDAM”

Parceria beneficia, principalmente, mães em situação de vulnerabilidade social atendidas na maternidade

Foto: Secom-PB
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Entrevistas começaram a ser gravadas ontem, com o objetivo de resgatar histórias do jornal mais antigo da PB

EPC lançará projeto Memórias Vivas 
A UNIÃo em AUdIovIsUAl

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

A Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC) lançará 
o Memórias Vivas, iniciativa 
audiovisual que conta a histó-
ria do Jornal A União a partir 
das experiências e memórias 
de pessoas que trabalharam 
no jornal impresso mais antigo 
da Paraíba. A primeira entre-
vista para o projeto - cuja data 
de lançamento ainda não foi 
definida - ocorreu ontem, na 
redação do jornal, com o escri-
tor e jornalista Gonzaga Rodri-
gues, que iniciou sua trajetó-
ria em A União em setembro 
de 1951. No primeiro momen-
to, serão entrevistados ex-cola-
boradores com mais de 70 anos 
de idade.

As entrevistas serão co-
mandadas pelo jornalista Luiz 
Carlos Sousa, editor de Políti-
ca de A União. “Esse projeto é 
um resgate de histórias. Tanto 
de personagens que marcaram 
presença em A União, dan-
do uma contribuição para a 
produção do jornal e de livros, 
como da importância desse pa-
trimônio cultural paraibano na 
vida de muitas pessoas”, disse.

“A lista de personagens é 
imensa”, lembrou Luiz Carlos, 
destacando que as primeiras 

entrevistas são com os ex-dire-
tores Gonzaga Rodrigues, De-
oclécio Moura e Etiênio Cam-
pos de Araújo.

O projeto audiovisual será 
transmitido nas redes sociais 
de A União, mas também terá 
sua versão impressa no jornal. 
O coordenador do Memórias 
Vivas, professor Alarico Cor-
reia Neto, explica que o proje-
to visa resgatar as memórias 
e rotinas do Jornal A União a 
partir da perspectiva dos fun-
cionários. “Esse projeto trará 
funcionários da parte admi-
nistrativa, como também da 
rotina jornalística. O material 
produzido no Memórias Vi-

O Projeto
O coordenador do 

Memórias Vivas, Alarico 
Correia Neto, explica 

que a proposta visa 
destacar as memórias 

e rotinas do Jornal 
A União, a partir 

da perspectiva dos 
funcionários

vas ficará disponível na inter-
net para que as próximas gera-
ções do jornalismo conheçam 
a história de A União a partir 
da perspectiva destes profis-
sionais”, ressaltou.

Gonzaga Rodrigues, 89, 
iniciou sua carreira como re-
visor de A União em setem-
bro de 1951. “Eu poderia ter 

procurado um emprego no Es-
tado ou no comércio, mas co-
mecei como voluntário no jor-
nal. Eu me sentia incapaz para 
qualquer emprego que não 
fosse no jornalismo. Quando 
eu era adolescente, comecei a 
frequentar a biblioteca da es-
cola, tive o primeiro contato 
com o jornal e literatura. Na-

quela época, entendi que o jor-
nal era minha alternativa”, re-
lembrou.

Gonzaga Rodrigues se dis-
se lisonjeado em ser o primei-
ro convidado, brincando so-
bre os critérios que o levaram a 
ser o primeiro entrevistado do 
projeto Memórias Vivas. “Vo-
cês não tinham alternativa so-

bre o ponto de vista da idade, 
afinal vou completar 90 anos. 
Outro critério deve ter sido a 
minha vivência no jornalis-
mo, pois de 1951 para cá são 
71 anos. Mas o principal moti-
vo é a minha memória privile-
giada na velhice, que dá nome 
ao projeto”, afirmou com mui-
to bom humor.

n 

Gonzaga 
Rodrigues 
iniciou sua 
trajetória 
profissional 
como revisor, 
descobrindo 
sua vocação no 
jornalismo

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Eca) completa 32 
anos. A partir da criação da Lei 
nº8.069/1990, crianças e adoles-
centes passaram a ser vistos sob 
nova perspectiva, como “sujei-
tos de direitos”. Ao longo dos 
anos, o Eca teve avanços na le-
gislação como adoção de crian-
ças por casais homoafetivos, en-
trega voluntária para adoção e o 
marco legal da primeira infân-
cia. A atualização mais recente 
do estatuto é a Lei Henry Borel, 
que amplia medidas protetivas 
para crianças e adolescentes ví-
timas de violência doméstica ou 
familiar. A lei também passa a 
considerar crime hediondo o as-
sassinato de menor de 14 anos.

 De acordo com o juiz titu-
lar da 1ª Vara da Infância e Ju-
ventude de João Pessoa, Adhail-
ton Lacet, a ciência jurídica se 
ajusta à medida que a socieda-
de evolui e se modifica. Hoje é 
possível conceder adoção para 
casais homoafetivos, o que não 
era possível há 32 anos. Após 
a aprovação do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), a Paraí-
ba foi um dos primeiros esta-
dos do Nordeste a permitir essa 
adoção. 

“A adoção de crianças por 
casais homoafetivos representa 
um marco na sociedade. Ser um 
casal homoafetivo não é impe-
dimento para adoção. O judici-
ário está muito mais preocupa-
do com a formação moral, bom 
relacionamento na vizinhança, 
se há histórico de pedofilia. Es-
ses sim são fatores determinan-
tes”, enfatizou.

Sujeitos de direitos
A criação do estatuto teve 

como base o princípio da prote-
ção integral e prioritária, visan-
do o melhor interesse da crian-

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

Foto: Roberto Guedes

A primeira entrevista foi com o jornalista Gonzaga Rodrigues, que iniciou sua trajetória no jornal A União em 1951

ça e do adolescente. O Art.4º diz 
que “ é dever da família, da co-
munidade, da sociedade em ge-
ral e do poder público assegu-
rar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referen-
tes à vida, à saúde, à alimenta-
ção, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cul-
tura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência fami-
liar e comunitária” da criança e 
do adolescente.

Antes do Eca, não existia 
sistema de garantia de direi-
tos (SGD) e órgãos de proteção 
à criança e adolescente como o 
Conselho Tutelar. A autoridade 
judiciária aplicava as medidas 
aos “menores” que se encontra-
vam em situação irregular. “O 
olhar do Judiciário estava volta-
do para adolescentes em situa-
ção de rua, no entanto, o uni-
verso da infância e juventude 
é muito mais amplo”, explicou.

O Eca é uma lei moder-
na que poucos países têm, e 
veio trazer o reconhecimento 
de crianças e dos adolescentes 
como sujeitos de direitos pro-
tegidos pela lei. Na opinião de 
Lacet, o Eca é uma lei completa, 
o que precisa melhorar é o po-
der público, nos seus três níveis 
(municipal, estadual e federal). 
“É preciso implantar e executar 
efetivamente políticas públicas, 
voltadas para zelar pelos inte-
resses do público infantojuve-
nil”, afirmou.

O Eca norteia as ações 
dos profissionais que lidam 
com crianças e adolescen-
tes. A psicóloga da Vara da 
Infância e Juventude, Elia-
ne Pimentel, explica que 
uma equipe multiprofissio-
nal composta por psicólo-
gos e pedagogia, assistentes 
sociais auxiliam o magis-
trado a tomar decisões. “Eu, 
por exemplo, utilizo a psico-
logia para analisar as situa-
ções, sempre considerando 
o melhor para as crianças e 
adolescentes e a garantia de 
seus direitos.

As principais demandas-
da Vara da Infância e Juven-
tude relacionadas à viola-
ção de direitos de crianças 
e adolescentes são negligên-

Estatuto é a bússola que norteia profissionais

Lei avançou historicamente ao longo dos 32 anos de atuação
estAtUto dA crIANçA e do AdolesceNte

“Ser um casal 
homoafetivo não 
é impedimento 
para adoção 

Adhailton Lacet

Lei veio trazer o reconhecimento de crianças e dos adolescentes 

cia, abandono, maus-tratos, 
entre outras violências, além 
de ações de habilitação de re-
querentes à adoção e guarda.

A psicóloga Eliane Pimen-
tel trabalha com direitos de 

crianças e adolescentes há 
quase 20 anos. Antes de tra-
balhar no Poder Judiciário, 
ela atuava  com políticas pú-
blicas. Nesses anos de atua-
ção, já presenciou muitas his-

tórias tristes, com violações 
de direitos de diversas gra-
vidades. “Sempre me emo-
ciono quando vejo crianças 
e adolescentes esperando o 
retorno de familiares que 
as abandonaram. Ou situ-
ações de adolescentes que 
compartilham o sonho de 
terem uma nova família”, la-
mentou.

Mas há também histórias 
com desfecho feliz. “Já aten-
di famílias que conseguiram 
se reorganizar e tiveram seus 
filhos de volta ao convívio fa-
miliar e puderam escrever 
uma nova história. É mui-
to gratificante enquanto ser 
humano e profissional po-
der contribuir nesse proces-
so”, concluiu.

Foto: Pixabay/Reprodução

A criação do estatuto teve como base o princípio da proteção integral e prioritária, visando o melhor interesse da criança e do adolescente

Foto: Pixabay
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Os últimos anos 
foram especial-
mente injustos 
com produções 

cinematográficas que foram 
lançadas para salas de cine-
ma fechadas ou esvaziadas 
devido à pandemia. Segun-
do especialistas do setor, 
essa situação foi ainda mais 
prejudicial ao circuito al-
ternativo nacional por cau-
sa dos desmantelos das po-
líticas para o audiovisual 
do Governo Federal. Para 
tentar reajustar essas con-
dições, tem início amanhã 
a Mostra Solar do Cinema 
Independente Brasileiro, no 
Rio de Janeiro. O panorama 
do cinema autoral dá ampla 
visibilidade às produções e 
artistas paraibanos, e acon-
tece a partir de amanhã até 
o próximo dia 20, no Esta-
ção Botafogo.

Integram a programa-
ção o documentário rotei-
rizado e dirigido por Ber-
trand Lira O seu amor de 
volta (mesmo que ele não quei-
ra), com exibição neste sába-
do (16), às 20h, e, no mesmo 

dia, às 18h, o longa Ratoei-
ra, de André da Costa Pin-
to. Outro destaque é A Praia 
do Fim do Mundo, do cea-
rense Petrus Cariry, lon-
ga protagonizado pela pa-
raibana Marcélia Cartaxo. 
A seleção conta com qua-
se de 20 títulos e vai dar es-
paço ainda, no dia 17, para 
o lançamento mundial do 
documentário Retratos de 
artista’, de Bebeto Abran-
tes, que tem como persona-
gem principal o fotógrafo e 
cineasta pessoense Walter 
Carvalho.

A realização da mostra 
não competitiva é uma par-
ceria da Lume Filmes com a 
Cavídeo e o Grupo Estação, 
e tem curadoria dos cineas-
tas Cavi Borges e Frederico 
Machado, que fez o convi-
te diretamente a Bertrand 
Lira. “A proposta era sele-
cionar filmes que trabalham 
com a invenção de lingua-
gem. No caso do documen-
tário, ele tem essa pegada da 
experimentação e também o 
que eles chamam de cinema 
autoral, que tem uma marca 
do diretor e com uma esté-
tica mais particular”, expli-
ca o realizador de O seu amor 

de volta, que acaba de assinar 
contrato com a Lume Filmes 
para realizar a distribuição 
do longa em circuitos alter-
nativos do Brasil.

Exibido pela primeira 
vez no 13º Fest Aruanda, 
de onde saiu com o Prêmio 
da Crítica, mesmo estan-
do fora das mostras com-
petitivas, O seu amor de vol-
ta chegou a ser premiado 
como Melhor Documen-
tário de Longa-metragem 
Festival de Cinema de Mé-
rida, no México. Parecia um 
excelente início de carreira 
para a obra que começou a 
ser criada desde 2017, ins-
pirada no filme Você vai co-
nhecer o homem dos seus so-
nhos, de Woody Allen. “Nós 
já tínhamos uma distribui-
dora interessada, e termi-
nou sem condições de dis-
tribuir. O motivo principal 
foi esse desgoverno e falta 
de incentivo que crimina-
liza a cultura. O primeiro 
golpe que sofremos foi esse. 
Depois, veio a pandemia e 
piorou tudo”, contextualiza 
Bertrand Lira.

Como uma abordagem 
que nunca explicita ou di-
ferencia o que é documen-

tal do que é ficção, Seu amor 
de volta (mesmo que ele não 
queira) faz um jogo de cena 
entre um elenco renoma-
do, como William Muniz, 
Danny Barbosa, Marcélia 
Cartaxo e Zezita Matos, em 
encontros com cartoman-
tes e videntes que teriam 
o poder através de cartas, 
búzios, banhos de ervas e 
oferendas de recuperar re-
lações amorosas malogra-
das. Se, por um lado, o fil-
me é marcado pelos relatos 
orais e íntimos com um for-
te apelo ao realismo, por 
outro, todo o tratamento 
estético o encaminha para 
uma perspectiva narrativa 
ficcional. 

Exatamente antes do fil-
me de Bertrand, será exibi-
do Ratoeira, do diretor de 
Barra de São Miguel, An-
dré da Costa Pinto. O pro-
jeto inicial era apenas ofe-
recer um curso de cinema 
com algumas aulas. A for-
mação de atores e atrizes 
foi prolongada por alguns 
meses e acabou durando 
um ano. É desse processo e 
em parceria com os alunos 
que nasce Ratoeira. O enre-
do tem início quando Anna 

é expulsa da casa onde vive 
e acaba sendo acolhida pela 
amiga Gisele, tornando-se 
parte da família. A chegada 
de Anna desperta a atenção 
do pai de Gisele, o levando 
a criar um cerco em torno 
da nova inquilina e arman-
do uma ratoeira para ela. 
Este é o quarto longa-me-
tragem de André da Cos-
ta Pinto, cineasta fruto do 
projeto ‘Revelando os Bra-
sis’, através do qual realizou 
os curtas Amanda e Monick e 
A encomenda do Bicho Medo-
nho. Ele tem mais três lon-
gas em sua bagagem: Tudo 
que Deus criou (2012), O tem-
po feliz que passou (2015) e 
Madame (2019).

Uma veterana do cine-
ma paraibana abrirá ama-
nhã a mostra. A tela do Es-
tação Botafogo vai exibir. 
Marcélia Cartaxo, que pro-
tagoniza A Praia do Fim do 
Mundo, produção cearen-
se que recebeu o troféu de 
Melhor Fotografia, do Prê-
mio da Crítica e de Dire-
ção de Arte no Cine Ceará. 
Trata-se de um filme intros-
pectivo que narra a história 
de Helena (Cartaxo), uma 
mulher doente, e sua filha 

ambientalista Alice (Laris-
sa Góes). Ambas vivem em 
uma casa de frente ao mar 
da pequena cidade de Cia-
rema. A residência está sen-
do castigada com o avan-
ço da maré, que motivou 
a partida de outras famí-
lias da região. Helena re-
siste à ideia de abandonar 
sua casa e as duas mulheres 
enfrentam os seus destinos. 
No domingo, a participação 
dos paraibanos é encerrada 
com o lançamento mundial 
do documentário dirigido 
por Bebeto Abrantes sobre 
Walter Carvalho.

A Mostra propõe em 
sua seleção uma varieda-
de de propostas de ficções, 
documentários e filmes en-
saios sobre autores, cineas-
tas e atores que retratam a 
importância da memória 
do cinema brasileiro. Após 
a exibição dos filmes have-
rá ainda um debate com os 
diretores. “É muito bom 
poder assistir o filme com 
o público junto. Eu adoro 
ver a reação das pessoas, 
onde elas se emocionam, 
ou riem. Será uma noite 
paraibana”, acredita Ber-
trand Lira.

Festival Solar do Cinema Independente Brasileiro promove panorama com ampla visibilidade aos artistas paraibanos

Paraíba é destaque em mostra do RJ
AudiovisuAl

‘A Praia do Fim do Mundo’ (E) é uma produção cearense protagonizada por Marcélia Cartaxo; já o documentário ‘Retratos de artista’ tem como personagem principal o diretor Walter Carvalho (D)

Foto: Wilton Junior/Estadão ConteúdoFoto: Divulgação

Da esq. para dir.: diretor André da Costa Pinto exibirá ‘Ratoeira’, fruto de seu curso de cinema; já Bertrand Lira apresentará seu documentário ‘Seu amor de volta (mesmo que ele não queira)’

Foto: DivulgaçãoFoto: Rodrigo Barbosa/DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Acervo Pessoal/Instagram

Joel Cavalcanti 

cavalcanti.joel@gmail.com
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Excepcionalmente hoje não teremos a coluna de 
Vitória Lima, que volta na próxima semana

GI com Tônica Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

A integração dos “Brasis”

Momentos de crise sempre 
se caracterizam por períodos de 
insatisfação, de revoltas, toma-
das de consciência e de ruptura 
da ordem vigente. A década de 
1920 e o início dos anos de 1930 
ficaram marcados por profun-
das transformações econômi-
cas, políticas, sociais no Brasil e 
no mundo. Tempos de prospe-
ridade e de crise responsáveis 
por uma série de mudanças, re-
voluções e rupturas epistemo-
lógicas. No Brasil, os aconteci-
mentos históricos da década de 
20 serão os responsáveis pelo 
declínio da economia cafeeira 
que passou a enfrentar uma cri-
se de superprodução, agravada 
efetivamente pela crise da Bol-
sa de Valores de Nova Iorque, 
em 1929, desembocando no fim 
da hegemonia da classe burgue-
sa agroexportadora e o início 
de um processo político-econô-
mico-social que desaguaria na 
chamada “Revolução” de 1930, 
fazendo emergir uma burgue-
sia industrial e financeira. Com 
a vitória dos “revolucionários” 
Getúlio Vargas assume a Pre-
sidência da República em 3 de 
novembro de 1930 e no dia 11 
de novembro assina o Decreto 
nº 19.398 que instaura, definiti-
vamente, o Governo Provisório 
da República dos Estados Uni-
dos do Brasil (1930-1934).

No dia 10 de novembro de 
1930, José Américo de Almei-
da recebia o convite do presi-
dente Getúlio Vargas para “(...) 
collaborar na esphera da admi-
nistração do Govêrno Provi-
sório no cargo de Ministro da 

Viação. (...) Pelas suas elevadas 
qualidades pessoaes, sei que nos 
será auxiliar valoroso” (Var-
gas, apud A União, 12/11/1930, 
p. 1). Quatorze dias depois, em 
24 de novembro, José Américo 
assumiu o Ministério da Via-
ção e Obras Públicas, cargo 
que ocupou durante os anos do 
chamado Governo Provisório 
(1930-1934), ao lado do presi-
dente Getúlio Vargas e dos de-
mais ministros, em sua maio-
ria tenentes militares e civis. 

No relatório intitulado “O 
Ministério da Viação e Obras 
Públicas no Governo Provisó-
rio”, publicado no ano de 1933, o 
próprio José Américo retrata os 
três primeiros anos de sua atu-
ação enquanto ministro. Nessa 
obra, escrita no “calor da hora”, 
José Américo, além de detalhar 
os dados quantitativos referente 
às obras de infraestrutura reali-
zadas pelo Ministério da Viação, 
traz duas preocupações ainda 
mais importantes: 1ª) A trans-
parência em relação aos gastos 
públicos investidos em todas 
as obras; 2ª) A preocupação em 
deixar um registro escrito para 
a posteridade sobre o seu lega-
do. Há, também, neste relatório, 
análises qualitativas sobre a im-
portância destas obras de “pe-
dra e cal” para a integração das 
diversas regiões de um país que 
ainda era iminentemente agrá-
rio; que ainda não havia desen-
volvido um sistema de trans-
porte de passageiros e de cargas 
eficazes – estradas de rodagem, 
estradas de ferro, portos e aero-
portos – e que, portanto, tam-
bém possuía um atraso latente 
em relação aos meios de comu-

nicação (correios e telégrafos).
A construção de um gran-

de projeto de desenvolvimento 
nacional-autônomo precisava 
ser consolidada e caberia à fi-
gura de José Américo de Almei-
da a condução de boa parte das 
obras de infraestrutura ao assu-
mir o Ministério da Viação entre 
os anos de 1930-1934. Outro fato 
nos chamou a atenção: após as-
sumir a pasta, em novembro de 
1930, ele foi o único titular que 
permaneceu, desde o início até 
o término do Governo Provisó-
rio, no mesmo ministério; além 
de ser o único ministro do Nor-
deste na primeira organização 
deste governo temporário. 

A partir das pesquisas de-
senvolvidas em fontes primá-
ria e secundária, percebemos 
que o raio de atuação do Minis-
tério da Viação e Obras Públicas 
foi bem mais abrangente e não 
se restringiu, apenas, ao com-
bate à seca, pois a maior parte 
das obras assumidas foi reali-
zada em vários estados das re-
giões do país: Acre, Amazonas, 
Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
Bahia, Espírito Santo, Rio de Ja-
neiro, Distrito Federal, São Pau-
lo, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, 
Mato Grosso e Goiás (Almeida, 
1982, p. 273-301).

Destarte, defendemos que 
a atuação de José Américo não 
pode ser reduzida à indústria 
das secas e aos interesses especi-
ficamente regionais; por isso, po-
demos afirmar que essa atuação 
esteve conectada ao processo de 
modernização do Estado brasi-

leiro. Dessa forma, qual o papel 
desempenhado pelo Ministério 
da Viação e Obras Públicas para 
a consolidação do projeto de de-
senvolvimento regional desigual 
que plasmou a sociedade brasi-
leira e que foi pensado e planeja-
do por Vargas durante o Gover-
no Provisório?

No discurso e nas ações para 
o desenvolvimento da economia 
interna do país, se fazia necessá-
rio manter a coesão política na-
cional sob a batuta de um Esta-
do forte e centralizador, como 
também, a integração do povo 
brasileiro, pois não podemos es-
quecer que as consequências ge-
radas pelos acontecimentos po-
líticos de 1930 acarretaram uma 
série de rupturas no jogo políti-
co nacional.

Jivago Correia Barbosa

“(...) defendemos 
que a atuação 
de José Américo 
não pode ser 
reduzida à 
indústria das 
secas e aos 
interesses 
especificamente 
regionais

Se você não conhece The 
Boys, uma das séries de maior 
sucesso da Prime Video, pre-
ciso te contar um pouco so-
bre ela. A produção é baseada 
nos quadrinhos homônimos 
de Garth Ennis e Darick Ro-
bertson, publicados entre 
2006 e 2012 e conta, de for-
ma bastante ácida, como se-
ria de fato conviver com su-
per-heróis entre nós, em um 
contexto ocidental tomado 
pelo capitalismo. Sabe a má-
xima “com grandes poderes 
vêm grandes responsabili-
dades” dita por Ben Parker, 
o eterno Tio Ben da franquia 
Homem-Aranha? No univer-
so fictício de The Boys, o per-
sonagem Billy Bruto parafra-
seia a máxima de uma forma 
mais… brutal: “com grandes 
poderes, vem a absoluta cer-
teza de que você se tornará 
um grande babaca”.

Os “supers”, como são co-
nhecidos, são agenciados e 
controlados por uma em-
presa bilionária chamada 
Vought. É ela quem toma 
conta de toda a parte de rela-
ções públicas, gestão de crise, 
propagandas, filmes e mis-
sões. Não vou conseguir en-
trar em muitos detalhes, mas 
um grupo de vigilantes inti-
tulado “The Boys” é formado 
para dar um freio no Capi-
tão Pátria, um sádico, racis-
ta, misógino, fascista e tudo 
de pior que você puder ima-
ginar, e sua trupe.

E não se engane: apesar 
do banho de sangue e das te-
máticas tensas como assédio 
sexual e nazismo, The Boys é 
uma série de ação e comédia 
(mas não na zona de confor-
to em que a maioria do pú-
blico pode estar habituada). 
A adaptação televisiva, cria-
da por Eric Kripke, roteirista 
e criador da série Sobrenatural, 
conta com três temporadas no 

catálogo Prime Video e já foi 
renovada para mais uma. 

Pronto. A partir de ago-
ra, vou revelar, analisar e dar 
meus pitacos sobre a tercei-
ra temporada – então “este-
je” avisado!

Ao final da segunda tem-
porada tínhamos a ameaça 
de Victoria Neuman (explo-
dindo cabeças) e do Capitão 
Pátria (cada dia mais descon-
trolado). Vicky sendo uma 
congressista e candidata ao 
senado, forte opositora da 
Vought, não por suas habili-
dades políticas, mas sim pela 
capacidade de explodir cabe-
ças até conseguir chegar no 
topo de sua carreira políti-
ca. Além disso, temos todo o 
rolo “Capitão Pátria + Becca + 
Butcher + Ryan”, que termina 
com a criança matando a pró-
pria mãe ao tentar defendê-la 
de Tempesta, a nazista, namo-
rada do Capitão Pátria. 

Os novos episódios tra-
zem uma afiada e nada su-
til crítica à era das fake news 
e lideranças conservadoras 
– em especial ao partido re-
publicano norte-americano 
e Donald Trump. Até uma 

figura que lembra o “chifru-
do” do ataque ao Capitólio 
aparece em certo momento. 
O Capitão Pátria é a figura 
central nesse movimento e, 
para viver um personagem 
tão asqueroso assim, o ator 
Antony Starr nunca esteve 
tão excelente. Sua atuação 
enquanto o problemático 
super-herói é tão convin-
cente que é difícil desasso-
ciá-lo da figura desprezível 
que é o Capitão Pátria. Essa 
é a temporada dele.

A temporada é dele e da 
masculinidade tóxica – ou, 
como dito na contempora-
neidade, dos “daddy issues”. 
Pais abusivos? Temos. Pais 
ausentes? Temos também. E 
essa é a origem, basicamen-
te, de todo o mal da humani-
dade. Meu deus, como os ho-
mens são sentimentais.

Mas, tudo bem, nesses 
novos episódios o enredo 
traz mais dimensões a per-
sonagens como Kimiko, 
Francês e Leitinho de Ma-
mãe, mas perde-se quando 
insiste nas mesmas piadas 
e enxertos envolvendo Pro-
fundo, o personagem mais 

chato da série. Também senti 
que o final de Maeve foi an-
ticlimático, heróico demais 
para o tom da série. 

The Boys trouxe novos 
capítulos excelentes, como 
o Herogasm (que é, inclusi-
ve, uma spin-off nos qua-
drinhos), e sátiras perfeitas 
como a reprodução da ver-
gonhosa propaganda da Pep-
si estrelada por Kendall Jen-
ner, fazendo uma alusão de 
péssimo gosto a manifesta-
ções Black Lives Matter que 
estavam no auge. Episódios 
divertidos, empolgantes, ca-
tivantes. Mas o programa 
também deu uma volta de 
360º na história: ao final da 
terceira temporada, temos 
a ameaça de Victoria Neu-
man (explodindo cabeças) e 
do Capitão Pátria (cada dia 
mais descontrolado).

A série continua sendo 
uma das minhas preferi-
das da atualidade, porém 
fiquei com um sentimento 
que depois de dois anos de 
hiato, ela merecia uma ca-
prichada a mais no roteiro. 
Uma afinada de nada. Aí 
seria 10/10.

‘The Boys’: terceira temporada é do Capitão Pátria
Foto: Amazon Prime/Divulgação

Capitão Pátria (interpretado por Antony Starr) cada vez mais “descontrolado” na série

Na bieNal de SP

Quem é Colleen Hoover, 
uma das mais vendidas

Colleen Hoover, autora de É Assim Que Acaba, o li-
vro de ficção mais vendido no Brasil em 2022, segun-
do o PublishNews, e um dos best-sellers da Bienal Inter-
nacional do Livro de São Paulo, começou na carreira 
literária de forma independente.

Nascida e criada no Texas, ela escrevia desde a in-
fância, mas a vida seguiu outro rumo. Aos 20, ela já es-
tava casada. Aos 26, tinha três filhos. Ela foi então tra-
balhar como assistente social. A conjuntura retardou 
sua estreia como escritora, mas permitiu que ela en-
trasse em contato com uma realidade que seria retra-
tada com realismo, depois, em sua obra.

Incentivada pelos pais e amigos a tirar suas histórias 
do papel, em 2012 ela autopublicou Slammed, roman-
ce sobre uma jovem de 18 anos lidando com a morte 
do pai. A obra foi descoberta por blogueiros literários, 
chamou a atenção de editoras, chegou à lista de mais 
vendidos do New York Times e foi publicada no Brasil, 
em 2013, pela Record, com o título Métricas.

Hoje, quase uma década depois, a legião de fãs de 
Colleen Hoover só aumenta – sua lista de livros tam-
bém. Ela já publicou nada menos do que 24 livros, como 
Verity, Até o Verão Terminar, Todas as suas (Im)Perfeições, 
O Lado Feio do Amor, As Mil Partes do Meu Coração e Ho-
peless, entre outros títulos e séries. No Brasil, ela já ven-
deu mais de 1,4 milhão de exemplares.

Seu maior sucesso aqui, no momento, é o romance É 
Assim Que Acaba. Lançado em 2018, ele foi o livro mais 
vendido na Grande Livraria, coletivo de livrarias que se 
uniu na montagem de um estande-protesto na Bienal do 
Livro de São Paulo, que terminou no último domingo 
(10). No estande da Record, que a publica por meio do 
selo Galera, ela também foi a best-seller. Lá, o mais ven-
dido foi box que reúne É Assim Que Acaba, Novembro, 9 
e Tarde Demais. Outros quatro títulos de Colleen chega-
ram aos 10 mais vendidos da editora no evento.

Isso tudo apesar de ela não ter participado da Bienal 
de São Paulo – geralmente os escritores presentes aca-
bam dominando as vendas. Colleen Hoover veio ao Bra-
sil em 2015, para a Bienal do Rio de Janeiro.

Vendas crescentes
Só neste ano, Colleen Hoover já ultrapassou a mar-

ca de 400 mil exemplares vendidos, de acordo com o 
Grupo Record. Isso é mais do que a somatória de suas 
vendas de 2020 e 2021.

Em seus livros, ela aborda temas como abuso, vio-
lência doméstica e a perda de pessoas queridas. Seus 
leitores estão na faixa dos 18-26 anos, conhecidos 
como “jovens adultos” – o grande público desta Bie-
nal do Livro. E ela é presença constante nas redes so-
ciais, o que ajuda no engajamento de seus leitores, e 
hoje de dedica exclusivamente à literatura.

Conheça três livros de Hoover
É Assim Que Acaba (368 págs.; R$ 49,90; R$ 37,90 o 

e-book) - Este é considerado o livro mais pessoal de 
Colleen Hoover e conta a história de Lily, uma jovem 
que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Bos-
ton, se formou em marketing e abriu a própria floricul-
tura. Ela conhece Ryle, um neurocirurgião confiante, 
teimoso e talvez até um pouco arrogante, com uma 
grande aversão a relacionamentos, mas que se sente 
muito atraído por ela. Quando os dois se apaixonam, 
Lily se vê no meio de um relacionamento turbulento. 
O livro toca em questões como violência doméstica e 
abuso psicológico;

Novembro, 9 (352 págs.; R$ 49,90; R$ 37,90 o e-book) 
- Fallon conhece Ben, um aspirante a escritor, bem no 
dia da sua mudança de Los Angeles para Nova York. 
Eles passam o dia juntos e a vida atribulada de Fallon 
se torna uma grande inspiração para o romance que 
Ben pretende escrever. Ela se muda, e eles dizem que 
vão se encontrar todo ano, sempre no mesmo dia. Mas 
Fallon começa a suspeitar que o conto de fadas do qual 
faz parte pode ser uma fabricação de Ben em nome do 
enredo perfeito;

Tarde Demais (384 págs.; R$ 49,90; R$ 37,90 o e-book) 
- Neste romance, a autora volta a abordar relacionamen-
tos abusivos e machismo. É a história de Sloan, que, para 
proteger o irmão, foi ao inferno. Ela está presa em um 
relacionamento com Asa Jackson, um perigoso trafican-
te, e quanto mais os dias passam, mais parece impossí-
vel enxergar uma saída. Imersa em uma casa incontro-
lável que mais parece um quartel general, rodeada por 
homens que ela teme e sem um minuto de silêncio, tam-
bém parece impossível encontrar qualquer motivo para 
se sentir bem. Até Carter surgir em sua vida.

Foto: Record/Divulgação

Maria Fernanda Rodrigues 

Agência Estado

No Brasil, Hoover já vendeu mais de 1,4 milhão de livros



Lá na Serra do Teixeira, Cariri paraibano, 
está o palco dessa história, a cidade de 
Princesa Isabel, onde nos idos de 1930, 

o Coronel José Pereira, chefão da política 
naquelas brenhas de mundo, como retaliação ao 
governo da província, diante de sua briga com o 
mandachuva João Pessoa, declarou que aquela 
localidade dali em diante iria ser “Território Livre 
de Princesa”. Princesa continuaria brasileira, 
mas apartada da Paraíba.

O que aconteceu depois daquele 28 de fevereiro 
não é importante para o que vou rabiscar nas 
linhas seguintes. Só fiz essa leve alusão a um fato 
ligado à “Revolta de Princesa”, para dizer aqui que 
o mais notável princesense não foi o valente Zé 
Pereira, mas, sim, Tozinho.

Quem? Tozinho. Vou contar quem foi Tozinho. 
Cidadão comum, sertanejo, não era ligado às 
oligarquias, nem aos poderes de quaisquer esferas, 
nem fora soldado na tropa de Zé Pereira. Tozinho 
viveu mais para cá nos tempos, nem por isso menos 
importante do que o marrento coronel. 

Agora vejam vocês, a fama desse nosso ilustre 
personagem (Tozinho, e não Zé Pereira) não 
consta dos manuais de história, mas chegou até 
nós ao jeito dos heróis de Homero, pela boca do 
povo. E vocês sabem como é essa tal de boca do 
povo. Chega onde menos esperamos e os feitos 
de Tozinho ganharam vida aqui no bar de Dona 
Chiquinha, ali na cidade velha, no beco chamado 
Padre Malagrida. Lá desse botequim alguém me 
trouxe o enredo.

O pároco que rezava suas missas na Igreja 
do Bom Conselho, a principal de Princesa,que 
sempre em suas orações tentava falar com 
Deus, um dia foi conversar pessoalmente com 
Ele e os fiéis carpiram com muita tristeza aquele 
passamento. Não tardou chegar um novo pastor 
para aquelas almas que se viam sem a proteção 
lá de cima. Quem recebeu o novo padre foi Dona 
Carminha, beata fervorosa e que gostou muito de 
ver o novo religioso tão animado.

A primeira atitude que o recém-chegado 
sacerdote tomou foi consertar o relógio da matriz 
que estava em petição de miséria, e perguntou à 
Dona Carminha quem poderia fazer o serviço.

– Aqui quem pode dar um jeito nesse relógio é 
o Tozinho.

O reverendo mandou chamar Tozinho que 
chegou todo prestativo.

– Deixa comigo, padre.
No outro dia o relógio estava com seus ponteiros 

bem regulados e marcando as horas sem atraso. 
Preciso que só. Mas havia outra coisa que 
necessitava de reparos: um jeep 51 que há anos fora 
deixado ao tempo. Dona Carminha veio em socorro.

– Aqui quem pode dar um jeito nesse jeep é o 
Tozinho.

O padre o chamou e meia hora depois Tozinho 
apareceu para atender aos reclamos daquele 
homem de Deus.

– Deixa comigo, padre.
Nem preciso dizer que uma semana depois, 

aquele monte de ferros e parafusos estava tinindo 
em folha. O padre deu a partida e o bicho (estou 
falando do jeep) pegou na hora. Tozinho ficou 
com o moral nas alturas e ganhou a confiança do 
sacerdote. 

Todo mundo sabe que missa sem cantoria não 
é missa de respeito. E cantar sem um instrumental 
orientando as vozes fica difícil. Dona Noquinha, 
pianista renomada de Princesa, estava acamada 
com reumatismo, cobreiro e unha encravada. Tudo 
de uma vez só. Tocar piano, nem pensar. E o pior, o 
piano estava desafinado. 

– Vamos primeiro afinar essa coisa – decidiu o 
vigário – mas quem pode fazer a afinação, Dona 
Carminha? 

– Acho que aqui quem pode dar um jeito nessa 
coisa é o Tozinho – informou a beata que logo 
chamou o faz tudo da cidade,

– Deixa comigo, padre.
O padre deixou. Tozinho trouxe o diapasão, 

um martelinho apropriado e depois de uma tarde 
na labuta o piano estava afinado de fazer gosto. 
Só que quem iria tocar? Dona Noquinha estava 
de fazer dó. Então, Dona Carminha olhou para 
o padre, o padre olhou para Dona Carminha 
quando ouviram a voz de Tozinho.

– Deixa comigo, padre.
Afinal, Tozinho estava com o moral lá em cima, 

ou não estava? O padre confiou.
Na hora da missa nosso amigo apareceu de 

gravata borboleta, todo pimpão. Chegada a hora, 
o coro da igreja se aprumou para a Ave Maria, 
foi quando Tozinho enfiou a mão no teclado e 
aconteceu aquele desastre. O que era aquilo? 
Música não era. Quem teria colocado na cabeça 
dele que o próprio era pianista? Os fiéis caíram 
na risada, O padre também. Só Dona Carminha 
aplaudiu o amigo charlatão e ainda fez seu elogio.

– Parece um “Betovi”.

Crônica 
  Em destaque

Tozinho,
o faz tudo

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Colunista colaborador

Com o mote das tradicionais men-
sagens de “Bom dia, grupo!” nas re-
des sociais, a nova história em qua-
drinhos do paraibano Paulo Moreira 
está saindo da internet para uma an-
tologia publicada pela Editora Con-
rad. Atualmente, Bom dia, Socorro está 
em campanha de pré-venda na plata-
forma Catarse, até o dia 16 de agos-
to. Até o fechamento da edição, a HQ 
conta com 190% da meta atingida em 
poucos dias.

Mistura de grupo de WhatsApp 
com anime de lutinha com um tem-
pero bem brasileiro, Paulo Moreira 
originalmente publicou toda a série 
na sua conta do Twitter. A edição im-
pressa pela Conrad terá uma história 
inédita e tem previsão de lançamen-
to para setembro.

Entre as “recompensas” da cam-
panha, está a versão em e-book, o livro 
impresso, além de uma série de souve-
nirs como marca-página, cartões-pos-
tais exclusivos. Paulo Moreira entrou 
no mundo dos quadrinhos em 2016 fa-
zendo tirinhas de humor na internet. 
Em 2017 lançou sua primeira HQ, Ope-
ração Dragão Negro.

Série que foi publicada originalmente nas redes sociais terá uma história inédita

Nova HQ de Paulo Moreira 
está em campanha na web

‘Bom dia, Socorro’

Imagem: Divulgação

HQ é mistura de ‘zap’ e ‘anime’
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ThoR: AmoR E TRovão (Thor: Love 
and Thunder. EUA. Dir: Taika Waititi. Aven-
tura. 12 anos). Thor (Chris Hemsworth) bus-
ca pela paz interior, mas sua aposentadoria 
é interrompida por um assassino galáctico 
conhecido como Gorr (Christian Bale), que 
busca a extinção dos deuses. Para comba-
ter a ameaça, Thor pede a sua ex-namo-
rada, Jane Foster (Natalie Portman), que – 
para surpresa de Thor – inexplicavelmente 
empunha seu martelo mágico, Mjolnir, re-
velando-se a Poderosa Thor. CENTERPLEX 
MAG 1 (dub.): 15h (dub.) - 18h (leg.) - 20h30 
(leg.); CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 20h; 
CENTERPLEX MAG 3 (leg.): 19h - 21h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 20h (leg.) - 22h45 
(dub.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub., 3D): 
12h (sáb. e dom.) - 14h45 - 17hh30 - 20h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-XE (3D): 
13h45 (dub.) - 16h30 (leg.) - 19h15 (dub.) - 22h 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg., 
3D): 13h15 - 16h (exceto qua.) - 18h45 (exce-
to qua.) - 21h30 (exceto qua.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h15 - 17h - 19h45 
- 22h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub., 
3D): 13h45 - 16h30 - 19h15 - 22h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4: 13h15 (dub.) - 16h (dub.) - 
18h45 (dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 5 (dub., 3D): 12h45 - 15h30 - 18h15 
- 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 18h - 
20h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h - 
17h30 - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub., 
3D): 16h10 - 18h35 - 21h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 2:  16h10 (dub., 3D) - 18h35 (leg., 2D) 
- 21h (dub., 3D); CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 15h - 17h30 - 20h.

PRÉ-ESTREIA (DIA 13/7)

ELvIS (EUA. Dir: Baz Luhrmann. Biogra-
fia. 12 anos). Décadas da vida de Elvis Pres-
ley (Austin Butler) e sua ascensão à fama, 
a partir do relacionamento do cantor com 
seu controlador empresário “Colonel” Tom 
Parker (Tom Hanks). A história mergulha na 
dinâmica entre o cantor e seu empresário 
por mais de 20 anos em parceria, usando 
a paisagem dos EUA em constante evolu-
ção e a perda da inocência de Elvis ao lon-
go dos anos como cantor. No meio de sua 
jornada e carreira, Elvis encontrará Priscilla 
(Olivia DeJonge), uma das pessoas mais im-
portantes de sua vida. CENTERPLEX MAG 4 
(leg.): 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP 
(leg.): 18h - 21h30; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.); 18h - 21h45.

CoNTINUAÇão

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 12/7).

FESTIvAL vARILUx DE CINEmA FRAN-
CêS 2022 (Vários). Evento que vai até o final 
do mês com obras inéditas e recentes da fil-
mografia francesa. Confira a programação 
completa (com sinopses, fotos e sessões) de 
João Pessoa no site oficial do festival (va-
riluxcinefrances.com). No CINE BANGÜÊ.

JURASSIC WoRD: DomíNIo (EUA. Dir: 
Colin Trevorrow. Aventura. 12 anos). Quatro 
anos após a destruição da Ilha Nublar, os 
dinossauros agora vivem ao lado de huma-
nos em todo o mundo. Contudo, nem todos 
répteis consegue viver em harmonia com a 
espécie humana, trazendo problemas gra-
ves. Os ex-funcionários do parque dos di-
nossauros, Claire (Bryce Dallas Howard) e 
Owen (Chris Pratt), se envolvem nessa pro-
blemática e buscam uma solução, contan-
do com a ajuda dos cientistas experientes 
em dinossauros. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(dub.): 19h30 - 20h40; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3 (dub.): 19h30 (exceto seg. e ter.) 
- 22h40 (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 20h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 20h30. 

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 
espacial faz com que Lightyear vá para 
um planeta hostil e muito longe da Terra 
ao lado de seu comandante e sua tripu-
lação. Enquanto Buzz tenta encontrar um 
caminho de volta, ele descobre que já se 
passaram muitos anos desde seu teste de 
voo. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 15h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 11h15 
(sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
1 (dub.): 11h15 (sáb. e dom.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 1 (dub.): 15h50.

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 4 (dub.): 
14h30 - 16h45 - 18h45; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 3 (dub.): 11h45 (sáb. e dom.) - 14h - 
16h15 - 18h30 - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 8 (dub.): 12h45 - 15h - 17h15; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 13h30 (exceto seg.) - 
15h45 (exceto seg.) - 18h (exceto seg. e qua.) 
- 20h15 (exceto seg. e qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 15h15; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 14h10 - 16h - 17h50 - 19h45; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 14h10 - 
16h - 17h50 - 19h45; CINE SERCLA PARTA-
GE 4 (dub.): 15h15.

A mULhER DE Um ESPIão (Supai no 
tsuma. Japão. Dir: Kiyoshi Kurosawa. Dra-
ma. 14 anos). Um comerciante japonês 
deixa a esposa para trás para viajar para 
Manchuria, onde testemunha um ato de 
barbaridade. Mexido com o que testemu-
nhou, suas próximas ações acabam cau-
sando certo desentendimento, ciúmes e 
problemas legais para sua esposa. CINE 
BANGÜÊ: 18h30 (dia 13/7).

ToP gUN: mAvERICk (EUA. Dir: Jo-
seph Kosinski. Aventura. 12 anos). De-
pois de mais de 30 anos servindo a mari-
nha como piloto de caça, Pete “Maverick” 
Mitchell (Tom Cruise) continua na ativa. 
Enquanto ele treina um grupo de pilo-
tos em formação para uma missão espe-
cial que nenhum “Top Gun” jamais parti-
cipou. CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 20h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 12h45 (dub., sáb . 
e dom.) - 15h15 (dub.) - 18h15 (leg.) - 21h15 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
22h20 (exceto seg. e qua.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 17h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 17h30.

Foto: Divulgação

Cinebiografia de Elvis (vivido por Austin Butler) tem pré-estreia nesta quarta, em João Pessoa

Da Redação

Através do QR Code acima, 
acesse a campanha
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Primeira obra do gênero 
publicada pela Academia Ca-
bedelense de Ciências, Artes 
e Letras (Accal) - Litorânea, 
a antologia Por Que Falar de 
Amor? (Editora Sal da Terra, 
258 páginas, R$ 25) foi lança-
da na semana passada, duran-
te a 26ª Bienal Internacional do 
Livro de São Paulo.

“Foi um sucesso, com boa 
receptividade”, disse a presi-
dente e fundadora da entida-
de, a fonoaudióloga Tânia Re-
gina Castelliano. A obra, cuja 
capa é de autoria do fotógrafo 
e designer gráfico Guy Jose-
ph, reúne textos – entre poe-
sias, contos e crônicas – de 39 
escritores, dos quais 13 são 
acadêmicos. 

“Espero que seja a primei-
ra de muitas antologias, pois 
as pessoas já estão pergun-
tando quando deverá sair a 
próxima edição”, comentou 
Tânia Castelliano, acrescen-
tando ainda não haver previ-
são para isso. “A antologia foi 
lançada na Bienal de São Pau-
lo pelo escritor natalense Luiz 
Manoel de Freitas, que se ofe-
receu espontaneamente para 
realizar o evento. Mas já ha-
víamos lançado a obra na cida-
de de Cabedelo, no último dia 
16 de junho”, disse ela.

A presidente da Accal - Li-
torânea também justificou a 
razão do título do livro. “Es-
tamos vivendo num perío-
do de pandemia da Covid-19 
que, em certo momento, le-
vou as pessoas a se enclau-
surarem e ficarem em casa, 
adotando atitudes depressi-
vas, agressivas, algumas in-
clusive até com vontade de 
matar. Eu atribuo esse com-
portamento como consequên-
cia da pandemia, pois, em 
determinadas ocasiões, che-
garam a perder entes queri-
dos e empregos. Já as pessoas 
boas conseguiram suportar 
a situação de maneira espiri-
tual. Então, como contrapon-
to, escolhi intitular a antolo-
gia para mostrar que, apesar 
desse quadro de dificuldades, 
ainda foi possível a demons-
tração de atos de amor entre 
as pessoas”, disse ela. 

“A maioria dos acadêmi-
cos não quis participar da an-
tologia, por ter achado o tema 
do amor uma coisa banal, tal-
vez achando se tratar de amor 
como sexo. Só que existem for-
mas de amor, como o amor 
ágape, que é o que se doa, in-
condicional, o amor pela na-
tureza, o amor como redenção, 
perdão, livre-arbítrio, entre 
outros aspectos. Então, dos 40 
membros da Accal - Litorânea, 
só 13 membros aceitaram par-
ticipar. E, para mostrar que eu 
poderia levar a ideia adiante, 
abri o projeto para que qual-
quer outra pessoa da socie-
dade interessada participas-
se, cada um arcando com seus 
respectivos custos, e há parti-
cipações de autores da Paraí-
ba, Rio Grande do Norte, Rio 
de Janeiro e São Paulo”, afir-
mou Tânia Castelliano.

A presidente da Academia 
observou que pode se deparar 
com alguns aspectos interes-
santes resultantes do projeto 
da antologia. “Uma senho-
ra de 80 anos de idade, cha-
mada Cristina Maria, confes-
sou que foi a primeira vez que 
pode ver uma poesia sua pu-
blicada, o que me emocionou, 
durante o lançamento em Ca-
bedelo. Cada participante fi-
cou à vontade para escolher 
o gênero e o tema que quises-
se escrever, desde que abor-
dasse o amor, mas que esti-
vesse vinculado à experiência 
de vida de cada um, o que re-
sultou em poesias, crônicas 
e contos inéditos. O prefeito 
de Cabedelo, Vítor Hugo, por 
exemplo, escreveu crônica so-
bre sua visão da poesia a par-
tir de um passei pela poesia 
de Pablo Neruda. A espanhola 
Yolanda Serrano Meana, radi-
cada no Rio de Janeiro, escre-
veu sobre o tema ‘Meu país é o 
amor’, que é muito interessan-
te”, disse ela.

A antologia foi o segun-
do livro publicado pela Ac-
cal - Litorânea. O primeiro foi 
Patronos e Patronesses, lançado 
em dezembro de 2021. “Nes-
sa obra, cada acadêmico es-
creve sobre a sua biografia e a 
respeito do seu respectivo pa-
trono. No meu caso, por exem-
plo, que ocupo a Cadeira Nº 1, 
o patrono é o poeta Augusto 

dos Anjos”, comentou Castel-
liano, que é natural do Rio de 
Janeiro, mas está radicada na 
Paraíba há 35 anos e possui os 
títulos de cidadã de Cabedelo, 
João Pessoa e Sapé. 

Tânia Castelliano também 
antecipou alguns projetos que 
pretende implementar pela 
Accal, que foi fundada em 17 
de julho de 2019, como Aca-
demia Cabedelense de Ciên-
cias, Artes e Letras, e, a partir 
de assembleia geral realiza-
da no dia 28 de maio de 2021, 
passou a se denominar Acade-
mia de Ciências, Artes e Letras 
- Litorânea. Ela informou que 
pretende promover, no próxi-
mo mês de agosto, a primei-
ra Semana do Livro, com visi-
tas de autores para proferirem 
palestras em escolas estaduais 
e, também, da rede municipal 
de Cabedelo. 

Já entre os dias 10 e 12 de 
novembro, a ideia é realizar 
a primeira Feira Internacio-
nal do Livro, provavelmen-
te na Praia do Jacaré. Não há, 
ainda, conformação de no-
mes, mas Tânia Castelliano 
disse que pretende convidar 
autores de Portugal e EUA, 
por exemplo, com uma pro-
gramação que inclui oficinas 
e palestras. 

Academia Estudantil
Outro projeto, que Tânia 

Castelliano considera inédi-
to no Brasil, será o da funda-
ção da Academia Estudantil 
Cabedelense Infantojuvenil 
de Artes e Letras - Litorânea, 
tendo como patrono Montei-
ro Lobato.

“O objetivo é colocar as 
crianças e jovens com uma 
postura que desperte o inte-
resse para conhecerem mais 
sobre literatura e arte, para ti-
rar um pouco o celular delas. 
O regimento e o estatuto foram 
encaminhados para conheci-
mento pelo Conselho Tutelar 
da Infância e Juventude de Ca-
bedelo e o Ministério Público 
e terá autorização dos pais. Na 
próxima segunda-feira preten-
do registrar o projeto no Cartó-
rio de Cabedelo e a Associação 
terá 80 participantes, sendo 40 
escritores e 40 acadêmicos es-
tudantis, na faixa etária dos 6 
aos 18 anos de idade”.

Obra da Academia Cabedelense de Ciências, Artes e Letras - Litorânea foi apresentada na Bienal de SP

Accal-Litorânea lança antologia
Literatura

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Amanhã, festival virtual recebe artistas do cenário hip-hop
‘SoLta a Voz’

Em sua terceira edição, o 
‘Solta a Voz’ fará uma home-
nagem ao som que ecoa das 
periferias, símbolo de luta, 
resistência e criatividade: a 
cultura hip-hop. O evento, que 
acontece virtualmente ama-
nhã, das 19h às 23h, e visa di-
fundir essa cultura pelo país, 
oferecendo ao público qua-
lidade e diversão. O evento 
será transmitido pelo Face-
book oficial do festival.

Representando as no-
vas apostas do rap nacional, 
as irmãs Tasha e Tracie che-
gam trazendo referências ao 
afropunk. As gêmeas estão 
conquistando cada vez mais 
reconhecimento no meio mu-
sical, com músicas que tra-
zem à tona a valorização da 
cultura periférica e a luta con-
tra o racismo. ‘Tang’, ‘Salve’ 
(feat. Pizzol), ‘Amarrou’ são 
algumas das faixas escolhi-
das para essa apresentação.

O rapper do litoral pau-
lista, Renan MC, mais co-
nhecido como Kyan, ficou 
mundialmente conhecido 
ao embalar o atleta Alisson 
dos Santos, na conquista do 
bronze nos Jogos de Tóquio 
(2021). O rapper une o funk, 
rap e trap em suas composi-
ções, criando um som único. 
‘Mandrake’, ‘Menor Magri-
nho’ e ‘O Menino que Virou 
Deus’ estarão no setlist.

O terceiro show da noite 
fica por conta do rapper ca-
rioca Major RD, que se tor-
nou um dos grandes nomes 
do rap nacional através de 
seu f low, voz e lírica úni-
cas. Acumulando milhares 
de visualizações em pla-
taformas de streaming, fa-
zem parte de seu repertó-
rio ‘Dior’, ‘60K’, ‘Liderança’, 
entre outros.

Além dos três nomes do 
rap, DJ Mu (@mu540) tam-

bém irá marcar presença 
no intervalo entre shows. 
Na ocasião, os finalistas do 
“Concurso Cultural Para 
Live Painting“, Cristiane Oli-
veira, nome artístico Kika 
Capucha (@kikacapucha), 
e Douglas Terra, conheci-
do como Small (@smallfpl), 
criam suas artes durante as 
apresentações dos artistas. 

Através do QR Code 
acima, acesse a 

página oficial no 
Facebook do festivalRepresentando o novo rap nacional, as irmãs Tasha e Tracie trazem referências do afropunk

Foto: Divulgação

‘Por Que Falar de 
Amor’ (ao lado) 
reúne textos – entre 
poesias, contos e 
crônicas – de 39 
escritores, dos quais 
13 são acadêmicos; 
segundo a presidente 
da entidade, Tânia 
Castelliano (acima), 
em novembro 
haverá uma feira 
internacional do 
livro em Cabedelo
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Projeto será apresentado à Agência Francesa de Desenvolvimento para acordo de empréstimo internacional

Estado e Prefeitura buscam recursos
BRS em joão peSSoa

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de In-
fraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambiente 
(Seirhma), está buscando par-
ceria com a Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD), 
para acordo de empréstimo, 
visando implantação do pro-
jeto Rede Integrada de Corre-
dores de Transporte Público 
de João Pessoa. O investimen-
to será de R$ 215 milhões. A 
Prefeitura da Capital elabo-
rou o Plano de Mobilidade 
Urbana da cidade, que defi-

ne os corredores e terminais 
de passageiros onde será im-
plantado o plano de reestru-
turação.

 Para viabilizar o proje-
to, o Estado está discutindo 
com a Agência Francesa de 
Desenvolvimento a implan-
tação de dois corredores: o de 
Cruz das Armas e o Pedro II 
e construir três terminais: o 
Terminal Metropolitano, no 
Varadouro, o Cruz das Ar-
mas e o Pedro II. A ação vai 
atender 65 por cento da po-
pulação de João Pessoa, que 

reside em 35 bairros.
 A Carta Consulta será 

submetida à Comissão de Fi-
nanciamentos Externos (Con-
fiex), do Ministério da Econo-
mia, ainda este mês de julho 
para aprovação do Governo 
Federal, órgão garantidor, e 
a partir disso iniciar as nego-
ciações junto a AFD, para ela-
boração do projeto e assinatu-
ra do empréstimo.

 A ação foi discutida em 
reuniões com representan-
tes do Governo do Estado, da 
Prefeitura de João Pessoa e 

consultores da AFD na quin-
ta-feira (7) e sexta-feira (8), vi-
sando apresentação do proje-
to e visita à cidade, onde será 
implantado o sistema de Bus 
Rapid Service (BRS), para dar 
prosseguimento ao trâmite.

 O projeto de reestrutu-
ração conta com o Bus Rapid 
Service (BRS) ou serviço rápi-
do por ônibus conta com fai-
xas preferenciais de ônibus, 
racionalização das linhas, es-
calonamento dos pontos de 
parada, instalação de novos 
abrigos com informação di-

gital em tempo real, fiscali-
zação eletrônica e sistema de 
informação ao usuário.

 A iniciativa trará benefí-
cios para a mobilidade da po-
pulação do município logo 
após sua implementação, 
como redução do tempo de 
viagem, aumento da veloci-
dade de circulação dos ôni-
bus nestes corredores, mais 
integração de modais nos ter-
minais de integração cons-
truídos, com maior acessi-
bilidade e segurança para a 
população.

As Avenidas Cruz das Armas e D. Pedro II são parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade, que define os corredores e terminais de passageiros para implantação do plano de reestruturação

A nova sede da Câmara 
Municipal de João Pessoa mal 
saiu do papel e já tem verea-
dores de outras cidades que-
rendo conhecer e até se espe-
lhar na futura nova casa do 
Legislativo municipal pes-
soense. É que ontem, uma 
equipe técnica da Câmara 
Municipal de Recife veio até 
a capital paraibana conhecer 
o projeto executivo das futu-
ras instalações. 

O presidente da Câmara 
Municipal de João Pessoa, ve-
reador Dinho Dowsley (Avan-
te), recepcionou os pernambu-
canos e apresentou o projeto 
executivo dando detalhes da 
construção aos técnicos.

“É uma alegria poder dizer 
que esse projeto vai se tornar 
realidade. Teremos um novo 
prédio da Câmara Municipal 
de João Pessoa e já temos até 
outros colegas de outras casas 

conhecendo o projeto. Já asse-
guramos os recursos necessá-
rios. A capital paraibana está 
crescendo e a bancada de ve-
readores, que representa esta 
população, cresce junto. 

A Câmara é a casa do povo 
e é preciso garantir um es-
paço digno da grandeza des-
se poder para que os legisla-
dores recebam as pessoas e 
possam continuar trabalhan-
do por uma cidade melhor. 
E que bom que nem inicia-
mos as obras e já estamos po-
dendo ser espelho para outras 
gestões”, comentou o vereador 
presidente da Casa Napoleão 
Laureano. 

  Os técnicos da Câmara 
Municipal de Recife que vie-
ram conhecer o projeto da fu-
tura nova sede do Legislativo 
pessoense foram Jaime Pai-
va, secretário de Coordenação 
Geral, e Amaro Alves, procu-

rador Legislativo. 
Não ocasião, os técnicos 

representaram, no encontro, 
o presidente Câmara Munici-
pal de  Recife, vereador Rome-
rinho Jatobá (PSB). A eles foi 
mostrado ainda outros deta-
lhes técnicos para que sirvam 
de base para um empreendi-
mento similar, na capital per-
nambucana.

Em relação ao montante 
para construção do prédio, 
recentemente, através da Pre-
feitura Municipal de João Pes-
soa, a Câmara da Capital con-
seguiu empréstimo de R$ 20 
milhões com o Banco Regio-
nal de Brasília (BRB). O valor 
das parcelas do financiamen-
to será descontado do repasse 
do duodécimo, não gerando, 
portanto, despesa extra.

De acordo com o presiden-
te Dinho, o projeto da nova 
sede da Câmara Municipal 

de João Pessoa, agora, será li-
citado e a expectativa é que a 
construção seja iniciada ainda 
neste ano.

A nova sede do poder Le-
gislativo municipal, na capital, 
prevê, de acordo com o proje-
to, um prédio com capacidade 
para 36 gabinetes em terreno 
localizado no Centro Históri-
co, em frente à atual sede na 
Rua das Trincheiras.

Projeto da CMJP é referência no Nordeste
nova Sede

Detalhes gerais da fachada da nova sede da Câmara de JP

Foto: Ascom/CMJP

Fotos: Ortilo Antônio

A Comissão dos Direitos 
da Mulher da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba emitiu 
ontem uma nota de repúdio 
contra o médico anestesista 
Giovanni Quintella Bezerra, 
preso em flagrante, na madru-
gada da segunda-feira, por es-
tupro de vulnerável. No do-
cumento, as deputadas da 
Casa Epitácio Pessoa se disse-
ram estarrecidas com o ocor-
rido, quando o profissional de 
saúde abusa sexualmente de 
uma mulher grávida sedada. 
O caso aconteceu no Hospital 
da Mulher no Rio de Janeiro. 

“Nós mulheres brasileiras 
acompanhamos estarrecidas 
o caso do médico anestesista 
Giovanni Quintella Bezerra, 
preso e autuado em flagrante, 
na madrugada da segunda-
feira, por estupro de vulnerá-
vel, depois de abusar sexual-
mente de uma mulher grávida 
sedada e que passava por um 
parto cesáreo, no Hospital da 
Mulher em Vilar dos Teles, São 
João Meriti, no Rio de Janeiro”, 
diz a nota.

O crime de estupro é uma 
das mais graves violências de 
gênero que atingem, anual-

mente, mais de 60 mil mulhe-
res brasileiras, sendo 70% dos 
casos, praticados contra me-
ninas de até 14 anos, segundo 
dados do Anuário de Segu-
rança Pública.

A violência sexual é uma 
pratica histórica de violação 
e dominação que é cultural-
mente justificado e encontra 
autorização na sociedade pa-
triarcal.

“O fato desse crime ter 
acontecido numa sala de ci-
rurgia, cercado de outros pro-
fissionais, num hospital de re-
ferência no atendimento às 

mulheres, revela que não há 
lugar seguro e que o estupra-
dor não teme sofrer retalia-
ções, pois pela quantidade de 
estupros e pelas formas que 
acontecem, os violadores con-
tam com a conivência das ins-
tituições e da sociedade”, diz 
outro trecho do documento.

Além do crime de estupro, 
há outra violência identifica-
da nas imagens que correram 
o país: a violência obstétrica 
que é uma experiência aterro-
rizante na vida de muitas mu-
lheres brasileira: uma em cada 
quatro  já sofreram algum tipo 

de violência obstétrica. 
Assunto este, rejeitado por 

grande parte da categoria mé-
dica que se opõe a discuti-lo 
e a criar mecanismos para o 
seu enfrentamento. A falta da 
aplicação da ética médica e do 
atendimento humanizado de 
parturientes faz parte, portan-
to, da permissão social de vio-
lência contra as mulheres.

Segue a nota: “Repudia-
mos o crime cometido pelo 
médico anestesista Giovanni 
Quintella Bezerra e exigimos 
que a Justiça atue dentro das 
suas prerrogativas para que o 

acusado seja devidamente pu-
nido. Além disso, solicitamos 
dos órgãos de controle social, 
um acompanhamento mais 
apurado e rígido sobre viola-
ções de direitos das mulheres 
parturientes.”

Finalizando a nota de re-
púdio, emitida pela Comis-
são dos Direitos da Mulher, 
diz que “não podemos permi-
tir que as vidas e a dignidade 
das mulheres brasileiras se-
jam banalizadas e desrespei-
tadas, sobretudo em espaços 
que deveriam garantir a sua 
segurança e bem-estar”.

Comissão dos Direitos da Mulher emite nota de repúdio 
eStupRo

Serviço
Iniciativa trará 

benefícios para a 
mobilidade da 
população logo 

após sua 
implementação

n 

Obra da 
nova sede 
da Câmara 
Municipal de 
João Pessoa já 
possui alvará 
de construção
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 TEXPAR TÊXTIL DA PARAÍBA S.A. 
CNPJ 01.797.251/0001-01 NIRE 25.3.0000928-4 

AVISO AOS ACIONISTAS - Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, à 
Rodovia BR 230, Km 41, s/nº, Jardim Planalto - Paraíba, os documentos a que se refere o 
Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. 
Paraíba, 30 de junho de 2022. A Diretoria. 

TEXNOR TÊXTIL DO NORDESTE S.A.
CNPJ 02.667.971/0001-15 NIRE 25.3.0000937-3

AVISO AOS ACIONISTAS - Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, à 
Rodovia BR 230, Km 41, s/nº, Jardim Planalto - Paraíba, os documentos a que se refere o 
Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. 
Paraíba, 30 de junho de 2022. A Diretoria.

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB) 
encaminhou à Justiça Eleito-
ral, por meio da ferramenta 
Sisconta Eleitoral, uma rela-
ção com os nomes dos gestores 
que tiveram contas reprova-
das por irregularidades insa-
náveis, para serem analisadas 
nas Eleições 2022. Em alguns 
casos, os registros se referem a 
mais de uma prestação de con-
tas reprovadas em diferentes 
exercícios financeiros.

Segundo a Corregedoria, 
inclusão do nome dos gesto-
res na relação apresentada 
pelo TCE não gera automati-
camente a inelegibilidade do 

candidato. Cabendo à Justi-
ça Eleitoral concluir se houve 
a configuração de irregulari-
dade insanável que configu-
re ato doloso de improbidade 
administrativa. 

“A lista foi organizada 
pela nossa Corregedoria do 
Tribunal de Contas da Paraí-
ba, cumprindo determinação 
legal  para fins de inelegibili-
dade e nela constam informa-
ções que irão subsidiar aná-
lises e decisões do Tribunal 
Regional Eleitoral, inclusive 
sobre eventuais declarações 
de inelegibilidade”, afirmou 
o presidente do TCE, conse-
lheiro Fernando Catão.

A lista tem 997 decisões. 
São 428 gestores e ex-gestores. 
Sendo 91 agentes estaduais e 
337 agentes municipais. Além 
de 156 municípios e 97 órgãos 
estaduais. No final de julho 
sairá listagem complementar. 

De acordo com o TCE, fo-
ram observados os parâme-
tros previstos no art. 1°, inciso 
I, alínea ‘g’, da Lei Comple-
mentar n° 64/90, tais como o 
trânsito em julgado, o prazo 
legal de oito anos e as inter-
corrências oriundas de pro-
cessos judiciais interpostos.

A lista de pessoas com 
contas julgadas irregulares, 
para fins eleitorais, traz as se-

Relação tem os nomes de 428 agentes estaduais e municipais que tiveram contas reprovadas por irregularidades

TCE envia lista para Justiça Eleitoral
ficha suja

Catão revelou que a lista foi preparada pela Corregedoria
Através do QR-Code, tenha 
acesso a lista do TCE-PB

Foto: Divulgação/TCE-PB

A população terá mais 
um serviço para auxiliar no 
acesso de informações das 
Eleições 2022. A Secretaria 
de Comunicação e Multimí-
dia do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) desenvolveu um 
serviço on-line já disponí-
vel para consulta: o Glossá-
rio de TI. São textos curtos 
que explicam termos técnicos 
utilizados pela área de Tec-
nologia da Informação no co-
tidiano do processo eleitoral.

Com a proximidade das 
Eleições 2022, a novidade é 
mais uma ferramenta que 
oferece, aos cidadãos, escla-
recimentos sobre diversas 
expressões utilizadas por es-
pecialistas de TI, especial-
mente sobre o sistema eletrô-
nico de votação.  O conteúdo 
pode ser acessado no can-
to superior direito dentro da 
aba “Comunicação”, abaixo 
do Guia do Jornalista.

O Glossário de TI traz 33 
verbetes no total, entre eles: 
assinatura digital, barrei-
ras de segurança, boletim de 
urna, código-fonte da urna, 
flash card, hacker, log de 
urna, malware, observado-
res eleitorais, QR Code, Teste 
de Integridade da urna ele-
trônica e zerésima.

Um dos serviços da plata-
forma, por exemplo, é garan-

TSE tem novo serviço para auxiliar eleitores 
eleições

tir a segurança da urna ele-
trônica, explicando que ela 
conta com diversos mecanis-
mos de segurança, por meio 
dos quais o próprio eleitor, 
os partidos políticos, as ins-
tituições públicas e as entida-
des da sociedade civil podem 
verificar a confiabilidade e o 
pleno funcionamento do sis-
tema eletrônico de votação.

São 30 camadas de segu-
rança que protegem os siste-
mas da urna de qualquer ten-

tativa de invasão, formando 
um mecanismo complexo. 
Além disso, para alterar uma 
informação, um hacker teria 
de passar por diversas dessas 
barreiras, o que é inviável na 
prática, uma vez que o tem-
po e o esforço necessários se-
riam muito maiores do que 
qualquer benefício eventual-
mente obtido, além do pou-
co tempo disponível duran-
te a votação para conseguir 
algum êxito.

No início da semana, o TSE 
disponibilizou o Portal  de Da-
dos Abertos para a sociedade 
ter acesso a informações elei-
torais a partir da base de da-
dos do Tribunal. O objetivo é 
garantir o acesso a informa-
ções e aprimorar a cultura da 
transparência.

Na página, podem ser 
acessados os resultados de to-
das as eleições desde 1933 e os 
boletins de urna de cada esta-
do desde 2012. Também estão 
disponíveis as listas de candi-
datas e candidatos, bens decla-
rados, coligações, vagas, cassa-
ções e redes sociais utilizadas.

Há, ainda, conjuntos de da-
dos sobre o eleitorado, compa-
recimento e abstenção, par-
tidos, prestação de contas 
eleitorais e partidárias, pes-
quisas eleitorais, mesários e 
processos eleitorais. As infor-
mações estão disponíveis em 
formatos abertos, como arqui-
vo de texto e planilha. 

O serviço foi aprimorado, 
com a inclusão de novas va-
riáveis nos arquivos existen-
tes. As mudanças consideram 
sugestões enviadas por pes-
quisadores e pela sociedade 
em geral. A extração de dados 
também foi facilitada. 

Além disso, o TSE disponi-

bilizou a consulta  do local de 
votação para as Eleições 2022, 
através do aplicativo e-Título. 
O app do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) mostra o local 
de votação e, por meio de fer-
ramentas de geolocalização, 
guia o usuário até a seção elei-
toral. Além disso, o aplicativo 
ainda oferece a possibilidade 
de justificar a ausência às ur-
nas, caso não consiga compa-
recer para votar.  

Lançado em 2018, o e-Tí-
tulo permite o acesso rápido e 
fácil à Justiça Eleitoral (JE) via 
celular ou tablet. O aplicativo 
permite ainda a obtenção da 
via digital do título, que subs-
titui o documento em papel e 
dispensa a impressão de uma 
segunda via, o app funciona 
como uma central de presta-
ção de serviços da JE por dis-
positivos móveis.

Portal de Dados Abertos 
para mais transparência

n 

Serviço foi 
aprimorado, 
com a inclusão 
de novas 
variáveis 
nos arquivos 
existentes

Ferramenta oferece esclarecimentos sobre diversas expressões utilizadas por especialistas

Foto: Ascom/TSE

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) firmou um 
termo de ajustamento com a 
Câmara Municipal de Catolé 
do Rocha para a regulariza-
ção do quadro de servidores 
do órgão legislativo. A Câma-
ra precisa, no prazo de 60 dias, 
editar uma norma que estabe-
leça o quantitativo de vagas de 

TAC visa regularizar quadro de servidores da Câmara Municipal
catolé do rocha

Relação
Glossário de TI traz 
33 verbetes, entre 
eles: assinatura 

digital, barreiras 
de segurança e 
boletim de urna

mo dia 31 de dezembro e neste 
mesmo prazo deverá exonerar 
todos os servidores contrata-
dos por excepcional interesse 
público, salvo necessidade jus-
tificada e comprovada forma-
lizada por ato administrativo.

O TAC estabelece, ainda, 
que a Câmara deve nomear 
servidores somente através 

de convocação de candidatos 
aprovados em concurso públi-
co, com prévio levantamento 
da real necessidade do servi-
ço, para evitar as nomeações 
desnecessárias que onerem in-
devidamente o erário, respei-
tando rigorosamente a quan-
tidade de cargos efetivamente 
existentes no quadro do legis-
lativo municipal.

A Câmara de Catolé do Ro-
cha deve apresentar à Promo-
toria de Justiça, até o dia 15 de 
janeiro de 2023, comprovação 
do cumprimento do TAC, me-
diante documentação, conten-
do as exonerações e nomea-
ções realizadas, bem como 
informar a quantidade, fina-
lidade e local de trabalho de 
eventuais servidores contra-
tados por excepcional interes-
se público que permaneçam li-
gados ao órgão.

Segundo o promotor Íta-
lo Mácio de Oliveira Sousa, o 
TAC é um desdobramento de 

procedimento administrati-
vo instaurado na Promotoria 
de Justiça. Durante a tramita-
ção verificou-se que havia ser-
vidores contratados por ex-
cepcional interesse público 
exercendo atividade-meio de 
caráter permanente por pra-
zos e em situações que a legis-
lação não autoriza.

Foi constatado também o 
desvirtuamento dos cargos 
comissionados para burlar 
a regra do concurso público, 
uma vez que as funções de 
motorista e auxiliar de servi-
ços gerais da Câmara não são 
destinadas à chefia, direção ou 

assessoramento. Além disso, 
foi averiguado pelo MPPB que 
desde de novembro de 2019 
existe número de servidores 
comissionados acima do per-
mitido legalmente, revelando-
se flagrante a necessidade de 
correção da forma de ingres-
so no serviço público do legis-
lativo municipal.

O TAC foi assinado pelo 3º 
promotor de Justiça de Catolé 
do Rocha, Ítalo Mácio de Oli-
veira Sousa; pelo presidente 
da Câmara de Vereadores, Da-
niel Nunes Cavalcante; e pelo 
advogado Evaldo Solano de 
Andrade Filho.

cargos de provimento efetivo 
e em comissão, observando 
as hipóteses legais referentes 
às funções de direção, chefia 
e assessoramento.

A Câmara comprometeu-
se ainda a realizar um con-
curso público para provimen-
to dos cargos efetivos que se 
encontrem vagos até o próxi-

Câmara tem desde 2019 número de servidores comissionados acima do permitido legalmente

Foto: Facebook/CM-Catolé do Rocha

guintes informações: nome 
do responsável, Cadastro 
de Pessoa Física (CPF), mu-
nicípio, número do proces-
so, as decisões (acórdãos) so-
bre cada um para consulta e 
as datas de trânsito em julga-
do e final da ação na Corte de 
Contas.
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Projeto de lei que estabelece metas e prioridades do Orçamento do próximo ano foi aprovado ontem no Congresso

LDO não obriga emendas do relator
execução orçamentária

O plenário do Congres-
so Nacional aprovou ontem 
o projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO - PLN 
5/22), que determina as me-
tas e prioridades para os gas-
tos públicos do ano que vem 
e oferece os parâmetros para 
elaboração do projeto de lei 
orçamentária de 2023. A pro-
posta segue para sanção pre-
sidencial.

As emendas de relator-ge-
ral do Orçamento, classifica-
das como RP 9, foram o pon-
to mais polêmico da votação. 
O substitutivo aprovado pelo 
Congresso retirou dispositivo 
que tornava obrigatória a exe-
cução desses recursos, que so-
mam R$ 16,5 bilhões no Orça-
mento deste ano, mas podem 
chegar a R$ 19 bilhões no ano 
que vem.

O presidente do Congres-
so, Rodrigo Pacheco, celebrou 
o acordo entre o governo e a 
minoria que permitiu a vota-
ção da LDO sem a impositivi-
dade das emendas de relator. 
“Teremos ao longo dos me-
ses um debate muito profun-
do relativamente às emendas 
de relator. O senador Marcelo 
Castro (relator-geral do Orça-
mento 2023) cuidará de fazer 
com que haja o estabelecimen-
to de todos os critérios pos-

síveis para que se confira a 
maior e absoluta regularida-
de e transparência a esses re-
cursos necessários aos estados 
e municípios”, afirmou.

Transparência
Parlamentares de vários 

partidos fizeram críticas às 
emendas de relator, por ava-
liar que há falta de transparên-
cia e isonomia na distribuição 
dos recursos entre os parla-
mentares. Houve também de-
núncias de que as RP 9 seriam 
utilizadas para influenciar as 
votações do Congresso ou te-
riam vínculos com esquemas 
de corrupção.

“Há exemplos de municí-
pios que recebem verbas para 
saúde muito maiores do que 
a capacidade de execução e 
atendimento”, denunciou o 
deputado Marcel Van Hat-
tem (Novo-RS). “Apenas par-
lamentares que trabalham em 
troca de voto recebem recur-
sos das emendas de relator”, 
afirmou o deputado Rogério 
Correia (PT-MG).

Celso Sabino negou que 
as emendas de relator sejam 
secretas

Já o presidente da Comis-
são Mista de Orçamento, de-
putado Celso Sabino (União-
PA), negou que as emendas 
de relator sejam secretas. “Na 
comissão já constam todas as 

indicações e destinação dos 
recursos. A indicação obri-
gatoriamente contemplará o 
nome do parlamentar, ainda 
que seja de um representante 
da sociedade civil”.

O deputado Hildo Ro-
cha (MDB-MA) defendeu as 
emendas de relator como um 
meio de aumentar os recur-
sos para municípios. “Se pre-
cisamos de mais recursos para 
estradas, quem mais conhece 
a realidade do que os deputa-
dos que estão todas as sema-
nas nas bases onde somos vo-
tados?”, indagou.

Leia mais na página 18

Agência Câmara

O relatório do senador 
Marcos do Val (Pode-ES) es-
tabeleceu novas medidas 
para transparência e controle 
das RP 9. A partir do ano que 
vem, as indicações e a ordem 
de prioridade das emendas 
de relator serão estabelecidas 
não apenas pelo relator-geral 
do Orçamento como também 
pelo presidente da Comissão 
Mista de Orçamento em exer-
cício neste ano. Todas as indi-
cações deverão trazer o nome 
do parlamentar solicitante, 
ainda que tenha sido apresen-
tada por demanda de agentes 
públicos ou representantes da 
sociedade civil.

O substitutivo de Marcos 
do Val também inseriu disposi-
tivos para aumentar o controle 
político e social sobre as trans-
ferências especiais. Nesta mo-
dalidade, que corresponde a R$ 
3,3 bilhões das emendas indi-
viduais deste ano, os recursos 
são enviados diretamente ao 
caixa da prefeitura ou do esta-
do beneficiado, sem finalida-
de definida e sem precisar que 
antes seja celebrado um convê-
nio ou apresentado um projeto.

Os recursos financeiros de 
transferências especiais deve-
rão ser repassados até o fim de 
junho de 2023. A prefeitura ou 
governo estadual deverão co-
municar à Câmara de Verea-
dores ou Assembleia Legislati-
va, no prazo de 30 dias, o valor 
do recurso recebido e seu pla-
no de aplicação.

Reajustes
O projeto original da LDO 

dá prioridade a reajustes e 
reestruturação de carreiras 
em 2023. Para que isso ocorra, 

o plano deve ser enviado ao 
Congresso pelo Poder Execu-
tivo no projeto de lei orçamen-
tária do ano que vem.

O substitutivo apresentado 
pelo relator já autoriza a rees-
truturação e a recomposição 
salarial da Polícia Federal, Po-
lícia Rodoviária Federal e Po-
lícia Penitenciária, além das 
Polícias Civil e Militar e bom-
beiros militares do Distrito Fe-
deral. Ainda foi autorizado o 
provimento de cargos e fun-
ções relativos aos concursos 
vigentes dessas carreiras, até 
o montante das quantidades 
e dos limites orçamentários 
da lei orçamentária para 2023.

Para aumentar a transpa-
rência sobre contratações de 
pessoal, o relator passou a exi-
gir que os quantitativos sejam 
discriminados por carreira. O 
substitutivo ainda proíbe rea-
juste do auxílio-alimentação 
ou refeição e da assistência pré
-escolar em percentual supe-
rior à variação acumulada do 
IPCA desde a última revisão 
de cada benefício.

Teto de gastos
O texto aprovado permite 

que o Congresso Nacional uti-
lize a projeção mais atualizada 
para o IPCA 2022, com o objeti-
vo de corrigir o cálculo do teto 
de gastos da União para 2023, 
que no projeto da LDO é esti-
mado em R$ 1,711 trilhão. Des-
sa maneira, não será mais ne-
cessário utilizar a projeção a 
ser informada pelo Ministério 
da Economia em 22 de novem-
bro. A mudança também pode 
levar a um ajuste na meta de re-
sultado primário, estimada em 
um déficit de R$ 65,9 bilhões.

Salário mínimo
O plenário rejeitou des-

taque do PT que pretendia 
elevar a estimativa de salá-
rio mínimo no ano que vem 
para R$ 1.394. O texto aprova-
do manteve a previsão origi-
nal do texto encaminha pelo 
Poder Executivo, de R$ 1.294. 
“O maior programa de trans-
ferência de renda é garantir 
o ganho real do salário mí-
nimo, que já foi corroído pela 
inflação”, defendeu o líder do 
PT, deputado Reginaldo Lo-
pes (MG).

O relator da LDO, senador 
Marcos do Val, lembrou que a 
LDO apenas oferece um pa-
râmetro para as projeções de 
resultado fiscal. “Quem defi-
ne o valor do salário mínimo 
é o Poder Executivo, dentro da 
meta fiscal estabelecida”.

Já o deputado Tiago Mi-
traud (Novo-MG) declarou 
ser contra o aumento do salá-
rio mínimo acima da inflação. 
“Isso afeta os pequenos em-
preendedores e gera pressão 
fiscal na Previdência e outras 
despesas vinculadas ao salá-
rio mínimo”, comentou.

Senador estabelece novas medidas 
de transparência e controle das RP 9

Críticas
Parlamentares de vários 
partidos fizeram críticas 
às emendas de relator, 
por avaliar que há falta 

de transparência e 
isonomia na distribuição 

dos recursos
O presidente Jair Bol-

sonaro editou decreto com 
uma nova regulamentação 
da Lei Anticorrupção (Lei 
12.846/2013), que dispõe so-
bre a responsabilização ad-
ministrativa e civil de pes-
soas jurídicas pela prática 
de atos contra a administra-
ção pública, nacional ou es-
trangeira.

Pela legislação, são pas-
síveis de responsabilização 
as empresas que tenham 
sede, filial ou representa-
ção no território brasileiro, 
constituídas de fato ou de 
direito. A apuração da res-
ponsabilidade administrati-

va de pessoa jurídica, decor-
rente do exercício do poder 
sancionador da administra-
ção pública, será efetuada 
por meio de Processo Ad-
ministrativo de Responsa-
bilização (PAR) ou de acor-
do de leniência.

“Em relação ao texto 
vigente, cabe destacar o 
aprimoramento do proce-
dimento de investigação 
preliminar; a exigência da 
caracterização de autoria 
e materialidade para iní-
cio do processo adminis-
trativo de responsabiliza-
ção; o detalhamento do rito 
do processo administrati-
vo de responsabilização; 
o aprimoramento dos cri-
térios de fixação de multa; 

a melhor definição de van-
tagem auferida; e as regras 
sobre suspensão do pra-
zo prescricional”, diz a Se-
cretaria-Geral da Presidên-
cia da República em nota. 
“Com a medida, espera-se 
o aprimoramento da ação 
da Controladoria-Geral da 
União na responsabiliza-
ção de pessoas jurídicas por 
atos ilícitos contra entes pú-
blicos”, completa.

A nova regulamentação 
está no Decreto 11.129/2022, 
publicado no Diário Oficial 
da União (DOU) de ontem. 
A norma revoga a primeira 
regulação da lei, contida em 
decreto de 2015. As mudan-
ças entram em vigor no pró-
ximo dia 18 de julho.

Decreto com nova regulamentação 
da Lei Anticorrupção é publicado

mudanças na legislação

Uma auditoria interna 
do governo, realizada pela 
Controladoria-Geral da 
União (CGU), sobre a atua-
ção de militares em cargos 
públicos aponta indícios 
de irregularidades em pa-
gamentos e ocupações de 
2.327 militares e seus pen-
sionistas. Segundo a inves-
tigação, há problemas como 
acúmulo de funções simul-
tâneas por militares da ati-
va e recebimento dobrado 
de salários e benefícios que 
extrapolam o teto constitu-
cional.

O Estadão teve acesso 
ao relatório da auditoria da 
CGU, responsável por fisca-
lizar o patrimônio público 
e combater crimes de cor-
rupção e fraudes. O objeti-
vo da apuração foi verificar 
a situação dos militares que 
passaram a trabalhar para 
o Governo Federal, um con-
tingente que triplicou na 
gestão de Jair Bolsonaro e 
que, conforme levantamen-

to do Tribunal de Contas da 
União (TCU), ultrapassa 6 
mil pessoas. O relatório, 
concluído no mês passado, 
se baseou em informações 
dos Ministérios da Econo-
mia e da Defesa.

Os auditores se concen-
traram em dados de dezem-
bro de 2020. A partir daí, 
cruzaram informações do 
Sistema Integrado de Admi-
nistração de Recursos Hu-
manos (Siape) e do Sistema 
de Informações de Empresas 
Estatais (Siest), que armaze-
nam as informações de pa-
gamentos a agentes públicos 
do Governo Federal

‘Vinculação ilícita’
Foram encontrados 558 

casos de ocupação simul-
tânea de cargos militares 
e civis sem nenhum tipo 
de amparo legal para isso. 
Deste total, 522 militares 
ocupam postos na admi-
nistração pública direta e 
outros 36, em estatais fede-
rais. “Como consequência, 
tem-se a possível vincula-
ção ilícita de militares a car-

gos, empregos ou funções 
civis. Essa situação pode 
ensejar danos ao erário e à 
imagem da administração 
pública federal”, diz o rela-
tório da CGU.

Além disso, há centenas 
de casos que extrapolam 
o prazo máximo de atua-
ção paralela dos militares, 
se consideradas aquelas si-
tuações de exceção em que 
esse trabalho simultâneo é 
permitido 

O levantamento mos-
tra que 930 militares se en-
quadram em casos legais 
de acúmulo de cargos, mas 
desrespeitam o limite legal 
de até dois anos neste tipo 
de função simultânea e se-
guem recebendo salário da 
administração pública, em 
descumprimento das leis.

“Tem-se como possível 
causa residual a eventual 
má-fé de militares ao per-
manecerem como requisi-
tados para atividades civis 
federais por tempo prolon-
gado, nos casos em que es-
tejam cientes da irregula-
ridade”, afirma o relatório. 

CGU revela pagamento e ocupações 
irregulares de 2,3 mil militares

auditoria do governo 

Luci Ribeiro 

Agência Estado

André Borges 

Agência Estado
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O texto aprovado 
permite que o 
Congresso utilize 
a projeção mais 
atualizada para o IPCA 
2022, com o objetivo de 
corrigir o cálculo
do teto de gastos da 
União para 2023

Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados

As emendas de relator-geral do Orçamento foram o ponto mais polêmico da votação no Congresso
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Ataque ocorreu depois que os Estados Unidos forneceram ao país o sistema de artilharia móvel Himars

Ucrânia bombardeia alvos russos
guerra

Agência Brasil

A Ucrânia relatou ontem 
ter realizado um ataque bem-
sucedido com foguetes de lon-
go alcance contra forças russas 
no sul da Ucrânia, território 
que planeja retomar em uma 
contraofensiva usando cente-
nas de milhares de soldados.

Segundo a Ucrânia, o ata-
que atingiu um depósito de 
munição na cidade de Nova 
Kakhovka, na região de Kher-
son, e matou 52 russos. O bom-
bardeio ocorreu depois que 
Washington forneceu à Ucrâ-
nia o sistema de artilharia mó-
vel Himars, que Kiev diz estar 
começando a usar com eficá-
cia cada vez maior.

Uma autoridade russa ins-
talada em Kherson deu uma 
versão diferente - disse que 
pelo menos sete pessoas fo-
ram mortas no ataque ucra-
niano e que civis e infraestru-
tura civil foram atingidos. A 
Reuters não pôde verificar in-
dependentemente os relatos 
do campo de batalha.

A área atingida pela Ucrâ-
nia é a mesma que as forças 
russas apreenderam após o 
lançamento, em 24 de feverei-
ro, do que Moscou chamou de 
“operação militar especial” e 
é considerada de importância 
estratégica: tem acesso ao Mar 
Negro, onde antes funcionava 
um próspero setor agrícola e 
um local ao norte da Crimeia, 
anexada pela Rússia.

Autoridades do governo 
ucraniano citam esforços para 
reunir até 1 milhão de solda-
dos e falam do objetivo de re-

capturar partes do sul do país 
sob controle russo, que disse-
ram ser importantes por ra-
zões econômicas e políticas.

Ataque
Já as tropas russas e for-

ças separatistas, apoiadas 
pela Rússia, cercaram ontem 
a cidade de Sieversk, na região 
ucraniana de Donetsk, infor-
mou a agência de notícias es-
tatal russa Tass, citando Ro-
dion Miroshnik, embaixador 
em Moscou da autoprocla-
mada República Popular de 
Luhansk.

Sieversk, reivindicada pela 
República Popular de Donet-
sk, outro território separatista 
que Moscou está tentando ti-
rar do controle de Kiev, está na 
linha de frente da batalha pela 
região oriental de Donbas, de-
pois que as tropas ucranianas 
abandonaram a cidade de Sie-
vierodonetsk no mês passado.

Enquanto pretendentes a 
substituir Boris Johnson como 
primeiro-ministro do Reino 
Unido fazem um último es-
forço para conquistar o apoio 
parlamentar necessário para 
lançar suas candidaturas na 
eleição que define a próxima 
liderança do Partido Conser-
vador, o ex-secretário do Te-
souro Rishi Sunak lançou sua 
candidatura ontem com certa 
tranquilidade. Uma das pou-
cas lideranças conservadoras 
a reunir com antecedência o 
apoio mínimo estabelecido 
pelo partido para entrar na vo-
tação, Sunak viu ao menos um 
adversário abrir mão da dis-
puta para apoiá-lo - e é aponta-
do como favorito por analistas

O novo primeiro-minis-
tro britânico será conhecido 
apenas no dia 5 de setembro, 
quando o Partido Conserva-
dor apresentará sua nova li-
derança, que também será o 
novo premiê. O processo elei-
toral, contudo, começou on-
tem quando os interessados 
apresentaram suas candida-
turas, endossadas por pelo 
menos 20 deputados entre os 
358 que o partido detém na 
Câmara dos Comuns.

De acordo com a Associa-

ted Press, apenas três dos dez 
nomes que se anunciaram 
como candidatos haviam al-
cançado o apoio mínimo para 
oficializar as candidaturas no 
começo da manhã de ontem: 
a ministra do Comércio Pen-
ny Mordaunt, o parlamentar 
Tom Tugendhat e Rishi Sinak, 
que reuniu mais de 30 decla-
rações de apoio.

Uma dessas declarações 
veio de um ex-concorrente. 
O ex-secretário de Transpor-
tes Grant Shapps, que ten-
tava uma vaga na disputa, 
abriu mão de se candidatar 
para apoiar Sunak. Segundo 
as estimativas do site Politi-
co, Sunak é um dos favoritos 
para passar para um segundo 
turno, junto com Penny Mor-
daunt e Liz Truss, com base 
nas primeiras apostas.

Pelas regras do processo 
interno do Partido Conser-
vador, os candidatos que con-
seguirem o apoio mínimo es-
tabelecido terão o nome na 
urna durante votações eli-
minatórias, que serão reali-
zadas hoje e amanhã. Quem 
não conseguir ao menos 30 
deputados na primeira vo-
tação será eliminado. O pro-
cesso segue até o início do re-
cesso parlamentar, em 22 de 
julho, quando sobrarão ape-
nas dois finalistas.

Cresce o apoio a Rishi Sunak 
para substituir Johnson

no reino unido
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Segundo a 
Nasa, esta é 
a primeira 
oportunidade 
de 
observação 
nítida de 
galáxias e de 
estrelas tão 
distantes e 
difusas

Foto: Nasa/Taylor Mickal

As primeiras imagens inéditas do Telescópio James Webb foram divulgadas anteontem e ontem pela Nasa

Quatro imagens e um 
espectro divulgados on-
tem pela Agência Espacial 
Norte-Americana (Nasa) 
representam os primeiros 
passos para a grande revo-
lução prevista para a Astro-
nomia. Todas imagens e da-
dos foram registrados pelo 
Telescópio Espacial James 
Webb, lançado em dezem-
bro de 2021.

Desde janeiro de 2022, 
este poderoso equipamento 
– fruto de parcerias entre as 
agências espaciais dos EUA, 
da Europa e do Canadá, que 
tem como principal caracte-
rística a captação de radia-
ção infravermelha – encon-
tra-se no chamado ponto L2, 
localizado a 1,5 milhão de 
quilômetros da Terra.

A primeira imagem, do 
aglomerado de galáxias co-
nhecido como SMACS 0723, 
localizado há 4,6 bilhões de 
anos-luz da Terra, foi divul-
gada anteontem em even-
to na Casa Branca que con-
tou com a participação do 
presidente norte-america-
no Joe Biden.

SMACS 0723
A imagem mais profun-

da do Universo capturada 
pelo James Webb mostra um 
conjunto de galáxias chama-
do SMACS 0723 que, com-
binadas, atuam como uma 
lente gravitacional.

‘’Este é um dia histórico’’, 
disse o presidente dos EUA 
Joe Biden, ao mostrar a pri-
meira imagem colorida do 
momento mais profundo 
do Universo: um aglome-
rado de galáxias conhecido 
como SMACS 0723, a 4,6 bi-
lhões de anos-luz da Terra.

A técnica consiste em 
observar a amplificação de 
brilho de uma estrela de 
fundo (chamada de fonte), 
devido à passagem de um 
objeto (denominado lente) 
entre o observador e a fon-
te. A lente deforma o es-
paço-tempo ao seu redor 
e a luz da fonte sofre en-
tão uma deflexão, gerando 
assim um aumento do seu 
brilho para o observador.

Segundo a Nasa, esta é 
a primeira oportunidade 
de observação nítida de ga-
láxias e de estrelas tão dis-
tantes e difusas. “A luz des-
sas galáxias levou bilhões 
de anos para chegar até nós. 
Quando olhamos para as 
galáxias mais jovens nes-
te campo, estamos olhando 

para menos de um bilhão de 
anos após o Big Bang’’, infor-
ma a agência espacial.

Nebulosa do Anel Sul
As primeiras imagens 

inéditas divulgadas ontem 
revelam detalhes da Nebulo-
sa do Anel Sul, que mostra-
ram, inclusive, uma segunda 
estrela que forma um sis-
tema binário (formado por 
duas estrelas). Por estarem 
em órbita tão próxima pa-
reciam apenas um corpo ce-
leste, o que só pode ser des-
vendado graças à tecnologia 
da câmera de infravermelho.

De acordo com os pes-
quisadores, trata-se de uma 
nuvem de gás em expan-
são, envolvendo uma estre-
la moribunda. Tem quase 
meio ano-luz de diâmetro 
e está localizada a aproxi-
madamente 2,5 mil anos-
luz de distância da Terra. 
Um detalhe que chamou 
a atenção dos cientistas foi 
a possibilidade de se en-
xergar galáxias ainda mais 
distantes, escondidas pela 
nebulosa. 

Durante a transmissão 
ao vivo, feita pela Nasa, os 
especialistas explicaram 
que nebulosas apresentam 
camadas de gás e poeira 
expelidas por estrelas “en-
quanto morrem”.

James Webb
A Nasa explica que, para 

realizar os estudos pretendi-
dos, com “sensibilidade sem 
precedentes”, o observatório 
deverá ser mantido frio, li-
vre das grandes fontes de in-
terferência de infravermelho 
causadas por corpos celestes 
como o Sol, a Terra e a Lua.

Para bloquear as fontes de 
irradiação de infravermelho, 
o James Webb tem, consigo, 
um “grande escudo solar do-
brável metalizado”, para aber-
tura no espaço. Seu espelho 
tem cerca de 6,5 metros de 
diâmetro. Para fazer a obser-
vação das áreas mais distan-
tes, o telescópio tem ainda, em 
seus módulos, equipamentos 
sensíveis à radiação infraver-
melha: câmera, espectrógra-
fo e outros instrumentos para 
analisar o infravermelho emi-
tido pelas fontes miradas por 
ele. Tem também um módu-
lo responsável pelo transpor-
te de dados coletados, além do 
telescópio ótico.

Homenagem
O nome escolhido para 

o novo telescópio espacial é 
uma homenagem a um an-
tigo administrador da Nasa, 
James Edwin Webb. Ele lide-
rou o programa Apollo, além 
de uma série de outras im-
portantes missões espaciais.

Telescópio Espacial James Webb dá novo 
passo para a revolução da Astronomia

“dia histórico”

O funeral do ex-primei-
ro-ministro Abe Shinzo foi 
realizado ontem, em Tóquio, 
quatro dias após ele ter rece-
bido tiros e morrido durante 
um pronunciamento.

O sepultamento foi no 
templo Zojoji. Houve uma 
vigília no local, o que atraiu 
mais de duas mil pessoas, 
incluindo aliados e adversá-
rios políticos de Abe, digni-
tários estrangeiros e líderes 

empresariais. Um carro fú-
nebre transportou o corpo 
de Abe Shinzo até o escri-
tório do primeiro-ministro 
e outros locais em Nagata-
cho, um distrito fundamen-
tal para a política japonesa. 
O premiê Kishida Fumio se 
despediu de Abe na entrada 
do escritório. Enquanto pes-
soas prestavam homenagens, 
investigadores continuavam 
trabalhando para descobrir o 
máximo possível sobre o úni-
co suspeito do crime.

A polícia prendeu Yama-

Ex-premiê Abe Shinzo é sepultado em Tóquio
funeral

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil

Adrielen Alves 

TV Brasil - Brasília

Agência Brasil

Agência Estado

gami Tetsuya em flagrante. 
Fontes ligadas à investigação 
disseram que, aparentemen-
te, o suspeito havia decidido 
matar o ex-primeiro-minis-
tro um ano atrás. Pessoas em 
todo o país continuam orga-
nizando vigílias para o pre-
miê que mais tempo perma-
neceu à frente do cargo no 
Japão. Mais cerimônias de 
despedida serão realizadas 
em Tóquio e na província de 
Yamaguchi, que era repre-
sentada por Abe Shinzo no 
Parlamento.

Homenagens
Pessoas em todo o 

país continuam 
organizando 

vigílias para o 
premiê que mais 

tempo permaneceu 
à frente do cargo 

no Japão

Cerco
Já as tropas russas 

e forças separatistas, 
apoiadas pela 

Rússia, cercaram 
ontem a cidade de 

Sieversk, na 
região ucraniana de 
Donetsk, informou a 
agência de notícias 
estatal russa Tass
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As exportações da Paraí-
ba cresceram 11,71%, no pri-
meiro semestre deste ano, na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado, de 
acordo com levantamento do 
Centro Internacional de Ne-
gócios da Paraíba (CIN-PB), 
que integra a Federação das 
Indústrias do Estado da Pa-
raíba (Fiep). O estado vendeu 
para outros países US$ 70,57 
milhões em mercadorias, com 
destaque para os calçados. As 
exportações do setor soma-
ram US$ 41,75 milhões, o que 
corresponde a 59,15% do to-
tal exportado pela indústria 
paraibana.

As exportações tiveram 
como principais destinos: Es-
tados Unidos, França, Argen-
tina, Filipinas e Bélgica. Entre 
os 10 produtos mais vendi-
dos ao exterior, quatro são ti-
pos de calçados, com destaque 

para itens com parte em tiras 
ou correias. Os demais produ-
tos da lista são: sucos de aba-
caxi, fios de algodão, granito, 
água de coco, mamão e açú-
car de cana.

Para o presidente da Fiep, 
Buega Gadelha, os números 
evidenciam o crescimento 
econômico da Paraíba, no acu-
mulado deste ano. Ele destaca 
que o estado é uma referência 
no Nordeste, assim como o 
Ceará, na exportação de calça-
dos. “A maior parte deste vo-
lume de exportações no setor 
calçadista é referente à Alpar-
gatas e a Tess, duas grandes 
empresas que empregam mi-
lhares de funcionários”, diz.

De acordo com o dirigen-
te, a exportação de calçados 
deve seguir uma tendência 
de alta, no segundo semestre, 
superando o desempenho de 
2021, que movimentou US$ 
58,4 milhões, durante todo o 
ano. “Acredito que os negócios 
vão crescer ainda mais neste 

segundo semestre, quando há 
o verão e o outono no hemis-
fério norte”. 

Buega Gadelha explica 
que as operações de comér-
cio exterior são dinâmicas. 
Há alguns anos, o volume de 
negócios entre o segmento 
calçadista e o têxtil era bem si-
milar. “A indústria têxtil pas-
sou a se dedicar quase que 
exclusivamente ao mercado 
interno, ao passo que o a calça-
dista cresceu em exportações. 
Hoje, temos como principais 
produtos as sandálias Havaia-
nas produzidas pela Alparga-
tas e os calçados da Tess, que 
são as sandálias da Kenner e 
os tênis Redley”.

Conforme o Panorama 
Geral de 2021, estudo elabo-
rado pelo CIN-PB, houve um 
crescimento de 17% nas ex-
portações, na comparação 
com 2020. O volume de ex-
portações somou US$ 146,6 
milhões, no ano passado. En-
tre as mercadorias, destacam-

Estado vendeu US$ 70,57 milhões em mercadorias para outros países este ano

Exportações crescem 11,71% 
na PB no primeiro semestre

dados da indústria

As gerações podem ser definidas como um grupo 
de indivíduos nascidos em uma mesma época, 
influenciados por um contexto histórico e que 

causam impacto à sociedade no que diz respeito 
à evolução. Conhecer as características é muito 
importante para as marcas, pois as diferenças de cada 
geração influenciam o modo como cada empresa 
irá se comunicar com cada grupo. Que tal conhecer 
estas diferenças e elaborar melhor suas estratégias de 
comunicação?

Geração Baby Boomer
É uma pessoa nascida entre 1945 e 1960 na Europa 

é conhecida desta maneira em razão da explosão 
demográfica após a Segunda Guerra Mundial.  
Combatentes que voltaram para suas casas e se 
estabeleceram, causando um aumento importante 
na taxa de natalidade. Eles cresceram acreditando 
na premissa que aconteceria um milagre econômico 
e também uma explosão das estatais. Os Baby 
Boomers influenciaram a forma como a televisão foi se 
adaptando às necessidades das pessoas. Esse objeto 
ainda é, mesmo após tanto tempo, um dos meios de 
informação mais utilizados pela população. Atualmente, 
esta geração está entrando na terceira idade. Eles 
fazem parte de um grupo forte quando se trata de 
consumo e alto poder aquisitivo. Um dos aspectos 
que os definem são os hábitos de consumo exigentes. 
Características: procuram estabilidade econômica e 
melhores oportunidades; preferência por qualidade 
a quantidade; essa característica faz com que eles 
tenham mais facilidade para consumir; afeitos do 
casamento, compra de um carro, casa e tempo de lazer 
e não são influenciados por terceiros.  

Geração X
Acompanharam o começo da tecnologia, 

computador pessoal, a internet, o celular, a impressora, 
o e-mail, etc. Em geral, é uma geração que gosta de 
variedades e odeia a rotina. Com metas voltadas para 
novas oportunidades e desafios. O dinheiro para eles 
não é a prioridade máxima, mas é importante. Se 
prioriza o aprendizado de novas habilidades e com 
chances reais de crescimento. Muitos chegaram a 
idade adulta com sonhos e desejos e percebeu que 
muitos deles, não passariam de sonhos, pois o caminho 
é longo e o preço é alto. Características: está sempre 
em busca do conhecimento; tem o aprendizado dos 
erros como a melhor forma de chegar ao sucesso; 
tem espírito empreendedor e autoconfiante; busca da 
individualidade sem a perda da convivência em grupo e 
ruptura com as gerações anteriores e seus paradigmas.

Geração Y
Nascidos entre 1980 a 2000. É uma geração que 

está sempre conectada, pois se desenvolveram em 
meio à era da informação e avanços tecnológicos. Os 
jovens desta geração têm como hábito ser multitarefas, 
sendo acostumados a conseguirem o que querem, não 
se contentam com pouco ou com tarefas subalternas. 
Precisam se sentir motivados no ambiente de trabalho 
e não hesitam em procurar outra oportunidade se 
não se notarem reconhecimento. Trata-se da primeira 
geração globalizada, com uma convivência tecnológica 
desde a sua infância. A tecnologia e os dispositivos 
móveis permitiram uma comunicação entre si como 
nenhuma outra proporcionou, podendo compartilhar 
experiências, comparar, aconselhar, criar e divulgar 
conteúdos. As maiores preocupações estão marcadas 
pelos movimentos sociais organizados, que defendem 
os menos favorecidos.

Geração Z 
Nascidos entre 2000 a 2020. Os integrantes dessa 

geração nunca viram o mundo sem a presença de 
computadores, tablets e celulares e, desde muito 
pequenos, já se viram muito bem com esses dispositivos, 
aprendendo com muita facilidade seu manuseio. Por 
isso, quando o assunto é tecnologia digital, estão 
sempre um passo à frente dos mais velhos. Além da 
tecnologia, é considerada a geração mais diversificada 
no contexto história de termos raciais e étnicos. Um 
elemento importante é a autoconsciência em vez do 
egocentrismo. Não gostam de se definir, quebram e 
contestam vigorosamente todos os estereótipos e não 
ligam para definições de gênero, idade ou classe e são 
realistas ao extremo, práticos e em busca de satisfazer 
sua necessidade financeira e enriquecimento pessoal.

Agora que você conhece as diferenças, ficou mais 
fácil elaborar as suas estratégias de comunicação?

Gerações X, Y e Z:
entenda as diferenças e 
melhores suas estratégias 
de comunicação

Mundo 
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O volume de serviços pres-
tados na Paraíba apresentou a 
terceira maior taxa de cresci-
mento do país. Dados da Pes-
quisa Mensal de Serviços do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) di-
vulgados ontem, mostram ex-
pansão, em maio, de 16,9%, 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado. 
Com a terceira maior taxa, a 
Paraíba ficou atrás apenas de 
duas unidades da federação: 
Alagoas (18,6%) e Tocantins 
(17,9%).  O volume de expan-
são do estado ficou bem acima 
da taxa média nacional (9,2%).

No indicador de maio so-
bre abril, o crescimento atin-

giu 2,8%, bem acima da mé-
dia nacional (0,9%), enquanto 
no acumulado de janeiro a 
maio a Paraíba teve alta de 
11,3% contra uma média de 
9,4% do país.

Setores
Segundo o IBGE, o resulta-

do do mês de maio de serviços 
foi impactado principalmen-
te pelos setores de tecnologia 
da informação e transporte de 
cargas, mas houve alta, no en-
tanto, em todas as cinco ativi-
dades que fazem parte da pes-
quisa (serviços prestados às 
famílias; serviços de informa-
ção e comunicação; serviços 
profissionais, administrati-

vos e complementares; trans-
porte, serviços auxiliares aos 
transportes e outros serviços).

Para o gerente da Pesqui-
sa Mensal do IBGE, Rodrigo 
Lobo, esse crescimento dis-
seminado pelas atividades se 
tornou mais frequente pelos 
efeitos da pandemia. “O trans-
porte de cargas, especialmen-
te o rodoviário, além de aten-
der à demanda do comércio 
eletrônico e do setor agrope-
cuário, também tem sido im-
portante para o setor indus-
trial, notadamente os bens 
de capital e os bens interme-
diários, categorias de uso que 
operam acima do nível pré
-pandemia”, explica em nota.

Setor de serviços no estado registra 3o maior 
crescimento do país em maio, constata IBGE

taxa de 16,9%

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com “Acredito que 
os negócios 
vão crescer 
ainda mais 
neste segundo 
semestre, 
quando há o 
verão

Buega Gadelha

se os calçados, bebidas, pre-
parações de frutas, açúcares 
de cana, granito, peixes, mi-
nérios, frutas, algodão e pe-
dras preciosas.

Exportações do setor calçadista somaram US$ 41,75 milhões no período, o que corresponde a 59,15% do total exportado no estado

Foto: Marcos Russo

Positivo
Índice registrado na 
Paraíba, no mês em 
análise, ficou bem 

acima da taxa média 
nacional (9,2%) e atrás 

apenas dos estados 
de Alagoas (18,6%) e 

Tocantins (17,9%)

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 1,27%

R$ 5,439
0,06%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

1,17%

R$ 5,460

Libra  Esterlina

1,29%
R$ 6,465

Ibovespa

98.271 pts

Selic

Fixado em 15 de 
junho de 2022

13,25%



18   A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba, QUARTA-FEIRA, 13 de julho de 2022 EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Bhrunno MaradonaEconomia

Percentual aprovado ontem pela Aneel será aplicado a partir de hoje sobre as contas de luz cobradas na região

Tarifa de energia reduz 5,26% em CG
devolução de créditos

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) de-
cidiu ontem reduzir em até 
5,26% as contas de luz cobra-
das dos consumidores da 
Energisa Borborema, na re-
gião de Campina Grande, 
Agreste da Paraíba. A redu-
ção será aplicada a partir de 
hoje sobre as tarifas vigen-
tes. A empresa atende cerca 
de 229 mil unidades consu-
midoras na região.

Além da Energisa Bor-
borema, houve redução das 

tarifas nas seguintes distri-
buidoras: Neoenergia Per-
nambuco (PE) em 4,07%; 
Coelba (BA) em 0,5%; Cosern 
(RN) em 1,54%; CPFL Paulis-
ta (SP) em 2,44%; CPFL San-
ta Cruz (SP) em 2,32%; Enel 
Ceará (CE) em 3,01%; Sul-
gipe (SE) em 4,88%; Energi-
sa Sergipe (SE) em 4,47%; e 
Enel Distribuição Rio (RJ) em 
4,22%.

As revisões das distribui-
doras Energisa Mato Grosso 
do Sul, Energisa Mato Gros-
so e Equatorial Alagoas, que 
também estavam previstas 

para ontem, foram adiadas.

Previsão legal 
As revisões tarifárias em 

análise na Aneel estão pre-
vistas na leigislação. Isso por-
que o Congresso aprovou lei 
que prevê a devolução inte-
gral de créditos tributários 
de PIS/Cofins cobrados inde-
vidamente nos últimos anos 
dos consumidores de energia. 

A mesma legislação deter-
mina que as agências reava-
liem reajustes que já haviam 
sido aprovados no início des-
te ano.

n 

Recursos para 
linhas de 
crédito virão 
da reserva de 
contingência, 
que é uma 
dotação que 
guarda verba 
para gastos 
não previstos

O Banco Nacional Eco-
nômico e Social (BNDES) 
e o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae) fir-
mam ontem um acordo de 
cooperação técnica para a 
criação de um fundo ga-
rantidor voltado exclusi-
vamente para operações 
de crédito envolvendo mi-
croempreendedores indivi-
duais, microempresas e em-
presas de pequeno porte. 
Espera-se que diversas ins-
tituições financeiras atuem 
como parceiras da iniciati-
va. A expectativa é que os fi-
nanciamentos alavanquem 
inicialmente cerca de R$ 4,5 
bilhões, podendo chegar a 
até R$ 15 bilhões.

Os fundos garantido-
res são criados para redu-
zir o risco das operações 
de crédito das instituições 
financeiras. Nomeado de 
BNDES FGI Sebrae, o novo 
fundo deve estar disponível 
em todo o país a partir de-
zembro de 2022. Conforme 

o acordo, BNDES e Sebrae 
irão aportar, a princípio, R$ 
150 milhões cada um. Esse 
valor pode ser ampliado 
para R$ 500 milhões. 

Orientação
O acordo prevê ainda 

outros serviços. Microem-
preendedores individuais 
e empresários de micro e 
pequenas empresas pode-
rão receber orientação do 
Sebrae, por meio do pro-
grama Crédito Assistido. 
A iniciativa envolve acesso 
a diagnósticos, ferramentas 
digitais, conteúdos, capaci-
tações e consultorias com o 
objetivo de reduzir os riscos 
de inadimplência e ampliar 
a sustentabilidade financei-
ra dos negócios.

Já o BNDES disponibi-
lizará sua plataforma de 
gestão para operacionali-
zação do novo fundo. Tra-
ta-se de um sistema total-
mente digital utilizado por 
dezenas de instituições fi-
nanceiras parceiras, pelo 
qual já se viabilizou mais 
de R$ 100 bilhões em ope-
rações de crédito.

Acordo técnico cria fundo 
para pequenos negócios

BNdes e seBrae

Léo Rodrigues 

Agência Brasil

Legislação em vigor determina que as agências reavaliem reajustes de energia que já haviam sido aprovados no início deste ano
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O Congresso aprovou on-
tem a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) de 2023, que 
serve de base para a Lei Orça-
mentária Anual (LOA).

A LDO prevê salário mí-
nimo de R$ 1.294 para o ano 
que vem. O valor representa 
um aumento de 6,77% sobre 
o salário mínimo deste ano, 
que é de R$ 1.212. O reajuste 
está abaixo da inflação pre-
vista para este ano. Econo-

mistas do mercado financeiro 
preveem que o IPCA deve fe-
char o ano com alta de 7,67%, 
de acordo com o Boletim Fo-
cus, do Banco Central.

No documento enviado 
ao Congresso, o crescimen-
to do Produto Interno Bruto 
(PIB) para 2023, 2024 e 2025 é 
estimado em 2,5%. A previ-
são para a taxa Selic é de 10% 
em 2023, 7,7% em 2024 e 7,1% 
em 2025.

Os parlamentares torna-
ram obrigatória a reserva de 

recursos para o orçamento 
secreto e abriram a possibi-
lidade de o Legislativo defi-
nir qual projeção usar para 
a inflação, que corrige o teto 
de gastos - a regra que limi-
ta o crescimento das despe-
sas do governo. Na Câmara, 
foram 324 votos a favor e 110 
contra. No Senado, o placar 
foi 46 a 23.

Sessão
A sessão do Congresso 

para votar a LDO começou 

ainda na segunda-feira (11), 
mas uma polêmica no plená-
rio fez o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
adiar a votação para essa ter-
ça. O relator, senador Marcos 
do Val (Podemos-ES), retirou 
do texto a impositividade das 
emendas de relator, que com-
põem o orçamento secreto, o 
que desagradou ao Centrão.

Por outro lado, a oposição 
e senadores independentes 
apontaram que suprimir esse 
trecho da proposta não acaba-

va de vez com a obrigatorie-
dade do orçamento secreto, já 
que a determinação para que 
o governo reserve recursos na 
LOA para pagar essas emen-
das foi mantida. Os partidos 
que orientaram suas banca-
das a votar contra foram PT, 
PCdoB, Novo, Rede, PSOL e 
Podemos.

A LDO também autoriza o 
presidente da Comissão Mista 
de Orçamento (CMO), depu-
tado Celso Sabino (União Bra-
sil-PA), a fazer indicações das 

emendas do orçamento secre-
to. Até então, apenas o relator 
da LOA, que neste ano é o sena-
dor Marcelo Castro (MDB-PI), 
tinha essa prerrogativa.

Por meio do orçamento se-
creto, revelado no ano passa-
do pelo Estadão, o governo 
Bolsonaro distribui verbas 
a aliados, sem transparên-
cia, em troca de apoio parla-
mentar. Neste ano, foram R$ 
16,5 bilhões em emendas de 
relator-geral. Em 2023, o va-
lor deve atingir R$ 19 bilhões.

Salário mínimo de R$ 1.294 para 2023 passa no Congresso
aBaixo da iNflação

Agência Estado

O Congresso aprovou on-
tem a abertura de crédito su-
plementar de R$ 1,2 bilhão 
para linhas do Plano Safra 
2022/2023 com taxas de juros 
equalizadas pelo Tesouro. O 
projeto vai agora para sanção 
do presidente Jair Bolsonaro.

Os recursos para linhas de 
crédito do Plano Safra virão 
da reserva de contingência, 
que é uma dotação genérica 
do Orçamento onde o gover-
no guarda recursos para gas-
tos não previstos. Na prática, 
o dinheiro é reservado para 
cumprir a meta anual de re-
sultado primário.

Dos recursos aprovados, 
R$ 532 milhões irão para o 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf); R$ 443,5 

milhões para custeio agrope-
cuário; R$ 216,5 milhões para 
investimento rural e agroin-
dustrial; e R$ 8 milhões para 
a comercialização de produ-
tos agropecuários.

Portaria
Após a sanção presiden-

cial, o Tesouro terá de pu-
blicar portaria informando 
quais instituições financei-
ras serão contempladas para 
operar crédito com taxas sub-
sidiadas e quanto cada uma 
receberá. Será necessário tam-
bém enviar ofícios às institui-
ções financeiras autorizan-
do a abertura das linhas. Há 
expectativa de que a portaria 
seja publicada em uma a duas 
semanas, a depender do an-
damento de todo o processo.

No fim de junho, o secre-
tário de Política Agrícola do 

Aprovado crédito extraordinário de 
R$ 1,2 bi para Plano Safra 2022/23

pelo coNgresso

Agência Estado A 4a etapa do Circuito 
Apacco será realizada du-
rante a 8a Exposição de Ca-
prinos e Ovinos da cidade 
de Prata (Expoprata), na Pa-
raíba. Com R$ 70 mil em prê-
mios, o circuito está com ins-
crições abertas.

A Expoprata ocorrerá de 
24 a 28 de agosto e é o maior 
evento da caprinocultura 
realizado no Brasil, tendo a 
cidade de Prata como uma 
das maiores produtoras.

De acordo com o superin-
tendente da Associação Pa-

raibana dos Criadores de Ca-
prinos e Ovinos (Apacco) e 
coordenador do Circuito, Re-
nato Vaz, já foram vendidas 
110 baias. Em Prata, a orga-
nização espera cerca de 700 
animais de raças leiteiras, 
mais 300 das raças de corte.

Exposição de caprinos e ovinos  
oferece R$ 70 mil em prêmios

circuito apacco

A cidade de Campina 
Grande vai realizar o Paraíba 
Business Experience nos dias 
20 e 21 deste mês. O evento 
será realizado no Centro de 
Convenções Raymundo As-
fora e é considerada a maior 

experiência de empreende-
dorismo, marketing digital, 
vendas e finanças do Nor-
deste. Serão dois dias de pro-
gramação com grandes pla-
yers do Brasil para informar, 
conectar e inspirar pessoas a 

impactar a sociedade através 
dos seus negócios. 

O evento é produzido pela 
Âncora X. As inscrições estão 
abertas e seguem enquanto 
durarem as vagas (www.pa-
raibabusinessxp.com.br). 

Campina sedia evento de vendas, 
marketing e empreendedorismo

ceNtro de coNveNções

Ministério da Agricultura, 
Guilherme Bastos, disse a jor-
nalistas durante o evento de 
lançamento do Plano Safra 
2022/23, no Palácio do Planal-
to, que a pasta contava com 
R$ 1,318 bilhão para equali-
zação de taxas no segundo 
semestre de 2022, o primei-
ro da safra. 

Norma
Lei prevê devolução 
integral de créditos 

tributários de PIS/Cofins 
cobrados indevidamente 

nos últimos anos dos 
consumidores de 
energia elétrica

Da Readação
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Diversidade

Projeto-piloto marca os 10 anos da lei que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo

Unidades da Fundac são beneficiadas
Projeto literário do CNj

Duas unidades socioedu-
cativas da Fundação Desen-
volvimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Almei-
da” (Fundac) foram contem-
pladas com um projeto-pilo-
to que marca os 10 anos da lei 
que instituiu o Sistema Na-
cional de Atendimento So-
cioeducativo (Sinase) e os 32 
anos do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA). A 
ação é uma iniciativa do pro-
grama Fazendo Justiça, exe-
cutado pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça, em parceria 
com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud). 

O projeto, intitulado “Ca-
minhos Literários no Socioe-
ducativo”, busca promover 
a leitura entre adolescentes 
nos espaços socioeducativos, 
e seu lançamento teve trans-
missão ao vivo e foi aberto 
à participação de todos. A 
programação segue ao longo 
das sextas-feiras do mês com 
eventos fechados ao público 
em geral, uma vez que a parti-
cipação será direcionada para 
o engajamento de adolescen-
tes que cumprem medida em 
meio fechado e de profissio-

nais envolvidos no acompa-
nhamento de medidas socioe-
ducativas.

A implantação do projeto 
-piloto do CNJ, contemplou 
duas unidades socioeduca-
tivas da Fundac: o Centro de 
Atendimento Socioeducati-
vo Rita Gadelha e o Centro 
Socieducativo Edson Mota 
– CSE, que participarão de 
reflexões sobre o direito à 
leitura e à literatura como fer-
ramenta para o desenvolvi-
mento e qualificação do aten-
dimento socioeducativo. 

A programação das ativi-
dades do projeto seguirá nas 
próximas três sextas-feiras 
do mês de julho, por meio de 
plataforma digital, onde se-
rão abordados temas cultu-
rais, como rimas e poesia, tea-
tro e música. O encerramento 
do ciclo de atividades contará 
com a participação de adoles-
centes/jovens que cumprem 
medidas judiciais de privação 
de liberdade em dez unidades 
socioeducativas do país que 
vão apresentar os trabalhos 
desenvolvidos para promo-
ção à literatura, em encontro 
com a participação do poeta 
Sérgio Vaz.

Iniciativa busca promover a prática da leitura entre adolescentes nos espaços socioeducativos

Missão da Fundação
Para Flavio Moreira, pre-

sidente da Fundac, a leitura 
é um caminho para libertar a 
mente. “Por meio dos livros, 
nossos socioeducandos têm a 
possibilidade de, mesmo com 

a liberdade restrita, sentirem-
se livres. Essa é a missão da 
Fundac: socioeducar com hu-
manização”, disse.

Waleska Ramalho, dire-
tora técnica da Fundac, con-
sidera que a participação de 

adolescentes/jovens privados 
de liberdade na Paraíba, em 
evento nacional, seja extrema-
mente positivo para a política 
de socioeducação do Estado. 
“O projeto do CNJ só contri-
bui com o estímulo à leitura 

que já vem sendo implantado 
nas nossas unidades socioe-
ducativas. Ver a Fundac ser 
contemplada com esse proje-
to-piloto nos faz ter a certeza 
de que estamos no caminho 
certo”, concluiu.

Programa
A programação 
das atividades 

do projeto seguirá
 nas próximas três 

sextas-feiras do
 mês de julho, 
por meio da 

plataforma digital 

Foto: Secom-PB

Até o início de agosto, cer-
ca de 100 agências e postos de 
atendimento da Caixa deverão 
contar com um espaço criado 
especialmente para proteção e 
promoção do público feminino. 
A previsão foi antecipada pela 
nova presidente do banco esta-
tal, Daniella Marques.

De acordo com a presiden-
te da Caixa, no local, o público 
feminino poderá se informar 
sobre canais de denúncia dos 
crimes contra mulheres. E tam-
bém sobre serviços como aber-
tura de empresas e crédito. Se-
gundo ela, mulheres são donas 
de 80% da decisão de consumo, 
mas apenas 20% do crédito.

Canal interno
O mesmo processo de aco-

lhimento está sendo implemen-
tado na Caixa para as 35 mil 
funcionárias que trabalham no 
banco. “Eu quero me aprofun-
dar nas questões profissionais 
e aonde estão as barreiras inter-
nas para que a gente capacite li-
deranças, que a gente vocacione 
o time de mulheres que traba-
lham na Caixa”.

Rumos da Caixa
A nova presidente da estatal 

falou sobre as primeiras medi-
das tomadas após tomar posse 
como presidente. “Tive orien-
tação do alto comando da Cai-

xa para promover o afastamen-
to de algumas pessoas. Estou 
trazendo outros consultores es-
tratégicos, da minha confian-
ça, cada um especializado em 
um tema”, disse, citando áreas 
como gestão de pessoas, em-
preendorismo, de crédito en-
tre outras.

De qualquer forma, Daniel-
la garante que a vocação do 
banco será mantida: “A Caixa 
é o banco do social, é o banco 
do cidadão é o banco que está 
presente na vida dos brasileiros 
no dia a dia, que opera os bene-
fícios sociais do Governo Fede-
ral. É o banco que está presente 
na habitação, que está presente 
no FGTS, que opera as loterias 
quando vai fazer a fezinha no 
domingo. 

O que a gente quer é refor-
çar esse enfoque no cidadão e 
também atuar muito próximo 
às prefeituras, aos municípios 
nos projetos ligados a sanea-
mento à iluminação pública, 
creches, escolas.”

Daniella destacou na entre-
vista que o objetivo é usar o em-
preendedorismo como ferra-
menta de transformação social. 
“A gente quer apoiar o cidadão 
brasileiro na sua independên-
cia financeira, na realização dos 
seus sonhos e também estar 
presente na vida deles em par-
ceria com as prefeituras para 
estar desenvolvendo projetos 
de utilidade pública”.

CEF terá espaço dedicado 
para atender as mulheres

Proteção

Agência Brasil

Nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques 

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A programação do 
3º Ciclo de Debates, rea-
lizado pela Fundação 
Casa de José Améri-
co, em João Pessoa, traz 
nesta sexta-feira (15), às 
9h30,  o tema “Semana 
de Arte Moderna: Artes 
Plásticas com uma nova 
estética?”. 

FCJA promove 
mais um 
debate sobre 
artes plásticas

ModerNisMo

Cientistas da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) criaram um siste-
ma de controle adaptativo 
de pressão que reduz va-
zamentos nos ductos e di-
minui em até 30% o consu-
mo de energia elétrica nas 
operações realizadas pelas 
concessionárias desse tipo 

de serviço, além de promo-
ver aumento da vida útil dos 
equipamentos e melhor alo-
cação dos recursos, propor-
cionando economia e mais 
satisfação aos consumido-
res.

Por meio de inteligência 
artificial, o sistema apreen-
de a dinâmica de determi-
nado sistema de abasteci-
mento de água e define a 
velocidade mais adequada 
de rotação das bombas que 
injetam água na tubulação, a 
fim de manter a distribuição 
da água com a pressão ade-
quada, definida, por norma 
legal, em 10,2 metros de co-
luna de água, independen-
te do horário e de outras va-
riáveis.

“Os atuais sistemas de 
abastecimento de água são 
aleatórios e variantes no 
tempo, considerando os ho-

Cientistas da UFPB criam sistema 
que reduz os  vazamentos comuns 

abasteCiMeNto de água

n 

Nas empresas de 
abastecimento 
de água, são 
encontrados 
controladores 
do tipo 
Proporcionais, 
Integrais e 
Derivativos, que 
necessitam de 
constantes ajustes

Sistema está instalado no campus I da UFPB, em João Pessoa

rários de maior ou de me-
nor consumo, condições dos 
ductos, do motor-bomba e 
dos acessórios, e vazamen-
tos. A aplicação de técni-
cas clássicas, que conside-
ram o sistema estático, não 
funciona de maneira ade-
quada”, explica Thommas 
Flores, um dos desenvolve-
dores do sistema.

“Observamos que a pres-
são constante proporciona-
da pela aplicação da técnica 
no sistema de abastecimen-
to de água, independente 
da condição em que se en-
contre, reduz a quantidade 
de água perdida devido aos 
vazamentos, principalmen-
te nos horários de menor de-
manda, durante o período 
da madrugada, devido ao 
aumento da pressão hidráu-
lica provocado pelo baixo 
consumo”, explica o cientis-
ta da UFPB.

Thommas Flores conta que 
desconhece empresa no Brasil 
que aplique técnica de contro-
le semelhante. “Normalmente, 
nas empresas de abastecimen-
to de água, são encontrados 
controladores do tipo Propor-
cionais, Integrais e Derivativos 
(PID), que necessitam de cons-
tantes ajustes para que funcio-
nem corretamente”, compara o 
desenvolvedor.

O sistema criado pelos 
cientistas da UFPB foi conce-
bido por meio do uso do soft-
ware interativo de alta perfor-
mance voltado para o cálculo 
numérico Matlab e da lingua-
gem de programação LabView. 
O mecanismo foi testado, nos 
últimos dois anos, em um si-
mulador de sistema de abas-
tecimento com duas zonas de 
consumo com topografias di-
ferentes, no Laboratório de Efi-
ciência Energética e Hidráuli-
ca em Saneamento do Centro 
de Tecnologia da UFPB, no 
campus I, em João Pessoa. 
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Cronograma

Dia 26/7 - 9h30
Centenário do 
movimento tenentista
- Rosa Maria Godoy 
Silveira (UFPB) 
- Monique Cittadino 
(UFPB)
- Jivago Correia Barbosa 
(IFPB).
- Mediação: 
Lúcia Guerra (FCJA) 
 
Agosto: Dia 16 - 9h30
Centenário do PCB
- Faustino Teatino 
Cavalcante Neto (UFCG) 
- Wladimir Pinheiro (PCB)
- Waldir Porfírio (PCdoB)
- Mediação: 
Lúcia Guerra (FCJA) 
 
Setembro: Dia 6 - 9h30
Bicentenário da 
Independência
- Ariane Norma de 
Menezes Sá (UFPB) 
- Serioga Rodrigues 
Cordeiro Mariano (UFPB)
- Fabrício de Sousa 
Morais (IFPB).
- Mediação: 
Lúcia Guerra (FCJA) 
 
Outubro: Dia 24 - 9h30
Centenário de Virginius 
da Gama e Melo
- Janete Lins Rodriguez 
(UFPB) 
- Neide Medeiros (AFLAP)
- Laércio Teodoro da Silva 
(UFCG).
- Mediação: 
Lúcia Guerra (FCJA)
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Fim da restrição nos planos de saúde vale para psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais

ANS aprova consultas ilimitadas
para quatro especialidades 

Vitor Abdala  
Agência Brasil

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
aprovou o fim da limitação 
ao número de consultas e 
sessões com psicólogos, fo-
noaudiólogos, fisioterapeu-
tas e terapeutas ocupacio-
nais.

Agora, os planos de saúde 
terão que oferecer cobertura 
ilimitada para pacientes com 
qualquer doença ou condição 
de saúde listada pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), segundo informações 
da ANS.

A decisão, tomada an-
teontem em reunião extraor-
dinária da diretoria colegia-
da da agência, foi divulgada 
pela assessoria de imprensa 
da ANS. A nova resolução 
deve começar a valer a par-
tir de 1o de agosto deste ano.

Médico do paciente
Com isso, serão excluí-

das as diretrizes de utiliza-
ção para consultas e sessões 
com esses tipos de profissio-
nais. O atendimento passará 
a considerar a prescrição do 

médico do paciente. A ideia 
foi “promover a igualdade de 
direitos aos usuários da saú-
de suplementar e padronizar 
o formato dos procedimen-
tos atualmente assegurados, 
relativos a essas categorias 
profissionais”.

No dia 1o de julho, a ANS 
já havia tornado obrigatória, 
para pacientes com trans-
tornos globais do desen-
volvimento, a cobertura de 
qualquer método ou técnica 
indicada pelo médico.

Resolução
Agora, os planos de 

saúde terão que oferecer 
cobertura ilimitada para 
pacientes com qualquer 

doença ou condição 
de saúde listada pela 

Organização Mundial 
da Saúde (OMS)

n 

De acordo 
com a 
pesquisa, a 
maioria dos 
professores 
(93%) usou 
telefone 
celular para 
desenvolver 
atividades 
educacionais; 
84%, 
computador 
portátil; 44%, 
computador 
de mesa; e 
11%, tablet

O acesso à internet nos domicílios dos alunos foi apontado como desafio para manter as aulas 

Escolas rurais apresen-
taram mais dificuldade 
em oferecer aulas media-
das por tecnologia duran-
te a pandemia. Se, nas cida-
des, a falta de dispositivos e 
de conexão à internet é um 
problema, no campo, o de-
safio é maior. Na pandemia, 
essa situação ficou ainda 
mais evidente. As informa-
ções são da TIC Educação 
2021, do Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI.br), 
divulgada ontem. Pela pri-
meira vez, o estudo coletou 
dados sobre os professores 
que lecionam em escolas lo-
calizadas em áreas rurais.

A falta de dispositivo 
e de acesso à internet nos 
domicílios dos alunos foi 
apontada como desafio para 
manter as aulas durante a 
pandemia por 92% dos pro-
fessores de escolas rurais. 
Entre os professores de es-
colas urbanas, a porcenta-
gem foi 84%. Outro desafio 
no campo é a falta de habi-
lidade para realizar ativi-
dades educacionais com os 
alunos por meio do uso de 

tecnologias, apontada por 
76% dos professores. Nas 
cidades, esse problema foi 
destacado por 66% dos do-
centes.

“As escolas rurais ainda 
têm uma questão a mais em 
relação à conectividade. Em 
algumas regiões onde es-
tão localizadas as escolas, 
não há acesso à internet de 
boa qualidade ou mesmo 
não há acesso à internet. A 
oferta de planos de banda 
de larga e de conexão nes-
sas regiões é mais limitado. 
Então, de fato, nas escolas 
rurais, nós temos uma si-
tuação mais crítica em rela-
ção ao uso das tecnologias”, 
diz a coordenadora da pes-
quisa, Daniela Costa.

De acordo com os úl-
timos dados do Censo da 
Educação Básica do Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), de 
2021, o Brasil tem 178 mil es-
colas, que atendem 46,6 mi-
lhões de estudantes. Dentre 
elas, 53,5 mil estão em área 
rural, sendo a maioria, 47,6 
mil, escolas públicas muni-
cipais. Ao todo, 5,4 milhões 
de crianças e adolescentes 

estão matriculados nessas 
instituições.  

A TIC Educação, de âm-
bito nacional, entrevistou, 
por telefone, 1.865 professo-
res que representam os do-
centes de escolas públicas e 
particulares, urbanas e ru-
rais do país. As entrevistas 
foram feitas entre setembro 
de 2021 e maio de 2022.

Educação remota 
Durante a pandemia, 

escolas de todo o país ti-
veram que fechar as sa-
las de aula e, como expli-
ca Daniela, os professores 
precisaram fazer o que ela 
chama de educação remo-
ta emergencial, diferente 
de uma educação a distân-
cia planejada, com a devi-
da formação e com a dis-
ponibilidade de recursos 
adequados. Nas escolas pú-
blicas, 95% dos professores 
usaram aplicativos de men-
sagem instantânea, como o 
WhatsApp, para tirar dúvi-
das dos alunos. Nas escolas 
particulares, essa porcen-
tagem foi 76%.

Nas escolas urbanas, um 
a cada três professores usa-
va as redes sociais para se 

comunicar com os estudan-
tes. Nas escolas rurais, 43%. 
No campo, 91% dos docen-
tes usaram inclusive o tele-
fone. Nas cidades, 81%.

De acordo com a pesqui-
sa, a maioria dos professores 
(93%) usou telefone celular 
para desenvolver atividades 
educacionais; 84%, compu-
tador portátil; 44%, compu-
tador de mesa; e 11%, tablet. 
Um a cada quatro professo-
res não tinha um dispositi-
vo de uso exclusivo e pre-
cisava compartilhá-lo com 
outras pessoas da mesma 
casa. Considerados apenas 
os professores que lecionam 
em áreas rurais, 12% afirma-
ram ter utilizado exclusiva-
mente o telefone celular.

“Os professores entra-
ram com o possível. O que 
tinham à mão utilizavam 
para chegar aos estudan-
tes”, diz Daniela. “Mas, a 
partir do momento em que 
se pensa educação com o 
uso de tecnologias, educa-
ção planejada ou educação 
que a gente espera que seja 
mais efetiva, começamos a 
fazer a utilização criteriosa 
dos recursos educacionais”, 
acrescenta. 

Escolas rurais tiveram mais dificuldade para 
oferecer ensino remoto durante a pandemia

pesquisa

A endometriose, doença 
que acomete 6,5 milhões de 
mulheres no Brasil, ganhou 
repercussão nos últimos 
dias depois que a cantora 
Anitta revelou ter recebido 
um diagnóstico e que pas-
sará por cirurgia. O dado 
sobre a ocorrência entre 
brasileiras faz parte de um 
levantamento feito em 2020 
pela Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (Uerj). 
No mundo, são 176 milhões 
de casos.

Ao se manifestar em uma 
rede social, a artista disse 
querer que mais pessoas fa-
lem sobre o tema e que mu-
lheres recebam o apoio ne-
cessário. “[Que] Mulheres 
que precisam da saúde pú-
blica possam ter mais recur-
sos e melhorias de vida. E 
também para que as mulhe-
res que trabalham tenham 
direitos no sentido de não 
serem obrigadas a trabalhar 
em condições de tremenda 
dor simplesmente pelo fato 
de que a doença não é enten-
dida”, escreveu.

O ginecologista e obste-
tra Mario Martinez, conse-
lheiro do Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado 
de São Paulo (Cremesp), des-
creve a endometriose como 
o fenômeno em que o teci-
do interno do útero, chama-
do endométrio, fica fora da 
cavidade uterina. O cres-
cimento desse tecido pode 
atingir regiões como o “li-
gamento uterossacro, sep-
to reto-vaginal, pode cami-
nhar em direção ao intestino 
e, às vezes, também pegar a 
parte anterior do útero, atin-
gindo a bexiga”.

Dores fortes em cólica 
no período menstrual (dis-
menorreia), até mesmo com 
dores incapacitantes, são 
alguns dos sintomas mais 

comuns. Também são co-
muns dores nas relações se-
xuais (dispareunia). “Pode 
levar ainda a quadros de in-
fertilidade feminina. A mu-
lher não consegue engra-
vidar porque, quando ela 
tem endometriose profun-
da no compartimento poste-
rior do útero, leva a fatores 
peritoneais que provocam 
uma falha de implantação 
do embrião no endométrio”, 
acrescenta Martinez.

O médico defende que a 
doença seja sempre investi-
gada quando relatos como 
este chegarem aos consultó-
rios. “Se não for, você vai tra-
tar como cólica menstrual, 
mas se ela relata cólica, na 
minha opinião, já merece 
uma investigação. Se você 
não pensar em endometrio-
se, você não faz diagnóstico, 
uma vez que o ultrassom co-
mum não pega”, explica. Se-
gundo Martinez, isso ocor-
re porque a endometriose 
é uma lesão plana. Os exa-
mes para o diagnóstico são 
ultrassom transvaginal com 
preparo intestinal ou resso-
nância magnética.

Uma parte do tratamen-
to envolve o bloqueio hor-
monal dos ovários, fazendo 
com que a mulher pare de 
menstruar. “Quando você 
tira o fator de produção de 
hormônio da mulher, que se-
ria estrogênio, com medica-
ções antiestrogênicas, você 
acaba fazendo com que a 
endometriose diminua e, às 
vezes, até suma, em algu-
mas situações”, aponta. 

“Pesquisem, galera. A en-
dometriose é muito comum 
entre as mulheres. Tem vá-
rios efeitos colaterais, em 
cada corpo de um jeito. Po-
dem se estender até a bexi-
ga e causar dores terríveis ao 
urinar. Existem vários trata-
mentos. O meu terá que ser 
cirurgia”, aconselhou Anit-
ta no Twitter. 

Endometriose acomete 
6,5 milhões de mulheres

no brasil Mariana Tokarnia 

Agência Brasil

Camila Maciel 

Agência Brasil

Foto: Divulgação/MCTIC

O Conselho Regional de 
Educação Física de São Pau-
lo (4a Região) reconheceu que 
o profissional do setor tem 
formação para “aconselhar, 
informar e esclarecer” pra-
ticantes de exercícios físicos 
sobre uso de suplementos 
alimentares. A aplicação da 
medida é válida apenas para 
o estado de São Paulo.

O reconhecimento vale 
somente para suplementos 
que estejam “exclusivamen-
te relacionados” a esse tipo 
de prática, conforme descri-

to na Resolução nº 151, pu-
blicada no Diário Oficial da 
União de ontem.

Segundo a resolução, o 
profissional de educação fí-
sica com formação em ba-
charelado ou licenciatura/
bacharelado tem a forma-
ção exigida para aconselhar, 
informar e esclarecer sobre 
a área de suplementos ali-
mentares.

De acordo com a resolu-
ção, informações e esclare-
cimentos sobre suplementos 
alimentares exigem “pleno 
conhecimento técnico do as-
sunto”, e cabe ao profissional 
ter responsabilidade ética, ci-

vil e criminal quanto aos efei-
tos dos suplementos na saú-
de dos praticantes.

O texto diz também que 
é vedado a esses profissio-
nais “prestar qualquer acon-
selhamento, informação ou 
esclarecimento” sobre pro-
dutos que usem via de admi-
nistração que não seja a oral, 
bem como de medicamen-
tos ou produtos que incluam 
em sua fórmula substâncias 
que não atendam às exigên-
cias para produção e comer-
cialização regulamentadas 
pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

“O aconselhamento e in-

centivo ao uso dos recursos 
ergogênicos farmacológicos 
por profissional de educação 
física representa infração éti-
ca e pode caracterizar crime 
contra a saúde pública”, in-
forma a resolução, ao infor-
mar que não faz parte das 
atribuições desses profissio-
nais qualquer proposição ou 
planejamento de dieta e pla-
no alimentar.

Nesse sentido, diz ainda a 
resolução, o que pode ser fei-
to pelo profissional de edu-
cação física é apenas indicar 
um “profissional habilitado” 
para a elaboração de dieta ou 
plano alimentar.

Profissional de educação física poderá 
aconselhar uso de suplementos alimentares

em são paulo

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil



João Pessoa sedia a partir de 
hoje – e até o próximo domingo, 
17 – o ‘Torneio Regional Nordes-
te de Ginástica Rítmica 2022’. O 
evento, realizado pela Confedera-
ção Brasileira de Ginástica (CBG) 
e Federação Paraibana de Ginásti-
ca (FPBG), acontece no Ginásio do 
Colégio Marista Pio X e deve reu-
nir cerca de 260 atletas de 35 dife-
rentes clubes da região. A compe-
tição funciona como seletiva para 
o torneio nacional que será rea-
lizado no mês de novembro em 
São Paulo.

Pelo menos dez atletas da Vila 
Olímpica Parahyba, Colégio Ma-
rista Pio X e Clube Campestre de 
Campina Grande representarão a 
Paraíba neste que é um dos maio-
res eventos do segmento. “Esta-
mos ansiosos, inclusive por ser o 
primeiro regional pós-pandemia 
do novo coronavírus, além de ser 
o primeiro realizado aqui em João 
Pessoa”, afirma Maria do Carmo 
Oliveira, presidente da FPBG.

As competições individuais e 
por grupos serão realizadas tan-
to no estilo mãos livres quanto 
por aparelhos. Apresentações com 
maças, bola, arco, fita e corda pro-
metem encantar o público presen-
te. “As apresentações vão aconte-

cer nos turnos da tarde e noite. 
Pela manhã irá acontecer o que 
chamamos de treinamento de pó-
dio, com as equipes utilizando o 
ginásio justamente para uma es-
pécie de reconhecimento do lo-
cal”, acrescenta.

A Seleção Paraibana de Ginás-
tica Rítmica intensificou os trei-
nos com o objetivo de fazer bonito 
em casa, como destaca a treinado-
ra da equipe, Lenise Sousa. “Esta-
mos treinando com força mesmo, 
inclusive aos domingos. Tenho fé 
em Deus que a gente vai garantir 
um bom resultado para a Paraíba”.

Quem também está anima-
da é a atleta Vivian Batista. Aos 
14 anos, a ginasta que vai compe-
tir com maças (espécie de pino de 
boliche) e arco, na categoria juve-
nil 1, fala da expectativa em rela-
ção ao torneio. “Não vai ser fácil 
porque tem muitas meninas boas 
na competição, mas nós estamos 
treinando bastante pra alcançar 
um lugar no pódio”.

Já Bruna Canuto, que entra na 
disputa com arco e também com 
fita, está esperançosa em relação 
ao segundo aparelho. “O clima 
úmido deixa a fita mais pesada o 
que dificulta um pouco a execu-
ção dos movimentos, mas ainda 
assim acredito que vou fazer uma 
boa apresentação por ter mais ex-
periência nesse aparelho”.
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O Torneio Kids de Bea-
ch Tennis, realizado no úl-
timo final de semana na 
arena localizada ao lado 
do Parque Parahyba I, no 
Bairro do Bessa, em João 
Pessoa, foi considerado um 
sucesso por parte dos or-
ganizadores. O evento que 
reuniu cerca de 50 compe-
tidores das categorias do 
sub-8 ao sub-14 foi o segun-
do do ano.

“Apesar da chuva con-
seguimos realizar a segun-
da etapa do Torneio Kids. 
E olhe que ela não tirou o 
brilho do evento nem tão 
pouco a alegria das crian-
ças que jogaram muito em-

baixo de chuva mesmo”, co-
memorou a idealizadora do 
torneio, Fernanda Holmes. 
O próximo torneio deve 
acontecer ainda na primei-
ra quinzena do mês de ou-
tubro.

Entre os competidores, 
destaque para Gustavo Pe-
reira. O garoto de apenas 
10 anos chamou a atenção 
em quadra. De família sim-
ples do município de Luce-
na, no Litoral Norte parai-
bano, Gustavo começou a 
treinar por incentivo dos 
praticantes da região. “O 
pessoal que joga lá se uniu 
e doou uma raquete que ele 
usa pra brincar. A surpresa 
é que ele está jogando mui-
to. Com certeza é uma pro-
messa no esporte”.

Torneio Kids é sucesso 
mesmo debaixo de chuva

BEACH TENNIS

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

Promessas
Destaques nas 
categorias

n Sub-8: Isabela 
kumamoto, Maria Beatriz e 
Arthur Londres
n Sub-10: João Carlos e 
Arthur agra
n Sub-12: Cauã Grise e 
Maria Theresa
n Sub-14: Maria Cecília e 
Maria Karolina

CAMPEONATO DE JIU-JITSU

Equipe de JP conquista 18 medalhas

A Prefeitura de João Pes-
soa (PMJP), por meio da Se-
cretaria de Juventude, Espor-
te e Recreação (Sejer), teve 
pela primeira vez atletas ins-
critos no Campeonato Pa-
raibano de Jiu-Jitsu. O proje-
to ‘Campeões do Amanhã’ 
contou com 30 dos 720 atle-
tas participantes da compe-
tição realizada no último do-
mingo (10), na Vila Olímpica 
Parahyba, na capital parai-
bana. A equipe conquistou 
18 medalhas.

O secretário de Esportes 
de João Pessoa, Kaio Márcio, 
acompanhou as lutas. Após 
o fim do paraibano da moda-
lidade, o ex-nadador come-
morou a conquista de 12 ou-
ros, três pratas e três bronzes 
dos alunos do ‘Campeões do 
Amanhã’.

“É muito gratificante ter 
um resultado assim. Pri-
meira vez que a Prefeitu-
ra de João Pessoa entra em 
um Campeonato Paraibano 
de Jiu-Jitsu. O projeto 'Cam-
peões do Amanhã' é muito 
bonito e está dando muitas 
oportunidades para as crian-
ças. Muitos alunos felizes 
em disputar uma competi-
ção assim. A ideia do projeto 
é fazer a iniciação esporti-
va para criar oportunida-
des dentro do esporte”, dis-
se Kaio Márcio.

Para o presidente de Fe-
deração Paraibana de Jiu-Jit-
su (FPBJJ), Key Pessoa, con-
tar com o apoio da Prefeitura 
de João Pessoa estimula no 
desenvolvimento da modali-
dade. Segundo ele, é sempre 
um privilégio ter os órgãos 
públicos apoiando. “A gente 
vem nessa batalha há muito 
tempo e agora estamos co-
lhendo os frutos e buscando 
mais ainda melhorar. Cada 
vez mais vemos que o nível 
da Paraíba tem crescido para 
o mundo inteiro conhecer”, 

comentou Key Pessoa.
Um dos representantes 

do ‘Campeões do Amanhã’ 
foi João Otávio, de 11 anos. 
Há seis meses, ele vem par-
ticipando das aulas no polo 
do Centro de Referência da 
Juventude (CRJ), que fica lo-
calizado à Rua Professor Ar-
naldo de Barros Moreira, 85, 
em Mangabeira.

“Está sendo bem diverti-
do. O professor não dá mo-
leza. Tenho aprendido muita 
coisa. Quero ser um lutador 
e me tornar campeão mun-

dial, mas o tempo vai dizer”, 
concluiu o garoto.

As aulas do ‘Campeões 
do Amanhã’ são gratuitas 
nos dois polos da Prefeitura 
de João Pessoa e para parti-
cipar é necessário apresen-
tar apenas comprovantes de 
identificação e de residência.

No Unipê, em Água Fria, 
tem treino toda terça e quin-
ta-feira, às 16h. Já no Centro 
de Referência da Juventu-
de (CRJ), em Mangabeira, as 
atividades são de segunda 
a sexta-feira, sempre às 19h.

Da Redação

Alunos do ‘Campeões do Amanhã’ conquistaram 12 medalhas de ouro, três de prata e três de bronze

Foto: Secom/PMJP

João Pessoa sedia, de hoje até o próximo domingo, o Torneio Regional Nordeste de Ginástica Rítmica 2022

Maças, bolas, arcos, fitas 
e cordas que encantam

COMPETIÇÃO E ARTE
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Competição que acontece no 
ginásio do Colégio Marista Pio 
X, em João Pessoa, deve reunir 

260 atletas de 35 diferentes 
clubes da região
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Botafogo tem 64,2% de chance de ficar entre os times do G8; já a Raposa tem 69,8% de possibilidade de rebaixamento

Campinense e Belo fazem as contas
PROBABILIDADES

Mesmo depois de dois 
jogos sem vitória, o Bota-
fogo permanece com uma 
boa chance de classificação à 
próxima fase da Série C, mas 
agora perdeu alguma gordu-
rinha acumulada e vê seus 
adversários se aproximarem 
perigosamente. A equipe 
não pode ter novos tropeços, 
sobretudo em casa, porque 
pode se complicar na reta fi-
nal da fase de classificação. 
O clube está na quinta colo-
cação, com 22 pontos, e ainda 
tem cinco jogos para disputar. 
A probabilidade de terminar 
no G8, segundo o site chances 
de gol, é de 64,2%.

Após enfrentar times do 
lado de baixo da tabela, o Belo 
terá agora alguns times que 
estão no G8, ou na luta para 
entrar. A começar pelo Ypi-
ranga, no próximo sábado 
(16), em Erechim-RS. O time 
gaúcho é o 11o colocado com 

19 pontos. Em seguida, rece-
berá o Remo, em João Pessoa, 
que é o 13o colocado, com 18 
pontos. Na sequência sairá 
para o Amazonas para en-
frentar o Manaus, que está no 
G8, é 7o colocado com 21 pon-
tos. Na sequência, o Belo vai 
encarar o líder Mirassol, que 
tem 26 pontos, no Almeidão. 
Este jogo foi adiado da 12ª ro-
dada. O Botafogo vai enca-
rar depois o Figueirense, que 
agora tem o mesmo número 
de pontos dele, na sexta co-
locação. Essa partida será no 
Almeidão. O clube vai encer-
rar a sua participação na fase 
de classificação contra a Apa-
recidense, em Goiás.

Para o volante Adriano, 
o Botafogo está no caminho 
certo, e mesmo com a mu-
dança de treinador durante 
a competição, o trabalho está 
sendo bem feito e o clima no 
clube é muito bom.

“Nós sabemos da impor-
tância para o clube do aces-
so à Série B. O nosso grupo é 

muito bom, o clima se man-
tém também muito bom e va-
mos buscar essa classificação 
de forma sadia. Viemos aí de 
dois empates, mas a gente vai 
buscar uma vitória o mais rá-
pido possível, já na próxima 
partida contra o Ypiranga”, 
afirma o atleta, que foi um 
dos destaques da equipe no 
jogo contra o Floresta.

Artilheiro
A cada dia, fica mais difí-

cil segurar o artilheiro Gus-
tavo Coutinho no clube. O 
jogador, que pertence ao For-
taleza e está emprestado ao 
Botafogo, tem uma cláusu-
la no contrato que permite a 
saída dele a qualquer momen-
to para uma equipe que este-
ja em uma série superior à C.

Desde o último final de 
semana vem aumentando os 
boatos de que a Ponte Preta, 
o Bahia, o CSA, o Náutico e 
o Brusque têm interesse na 
contratação do jogador. Todos 
são clubes da Série B do Cam-

peonato Brasileiro e estariam 
em negociação com o Fortale-
za para levar o artilheiro do 
Belo. No último domingo, o 
atleta voltou a balançar as re-
des no empate em 1 a 1 com 
o Floresta.

Campinense
Ao contrário do 

Botafogo, a situa-
ção do Campinen-
se é bastante com-
plicada na Série C. 
Com a derrota de 
goleada para o Fi-
gueirense no últi-
mo final de semana, 
a Raposa caiu para a pe-
núltima colocação e corre sé-
rio risco de rebaixamento. Se-
gundo o site Chances de gol, 
o clube, com apenas 12 pon-
tos conquistados em 14 jogos, 
tem uma probabilidade de 
69,8% de ser rebaixado.

O rubro-negro tem ago-
ra apenas cinco jogos pela 
frente. O clube vai enfren-
tar o Ferroviário no pró-

ximo final de semana, no 
Amigão, em Campina 
Grande. Depois, sairá para 
encarar o Altos, no Piauí. 
Na sequência, volta a Cam-
pina Grande para enfrentar 

o Paysandu. O jogo seguin-
te será contra o Floresta, 
no Ceará, e encerrará a sua 
participação no campeona-
to contra o Volta Redonda, 
no Amigão.

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br
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A noite de hoje será espe-
cial para os amantes do fute-
bol, quando serão conheci-
dos mais quatro clubes que 
irão para as quartas de final 
da Copa do Brasil, com desta-
que para dois clássicos brasi-
leiros que têm tudo para me-
xer com o coração de milhões 
de torcedores em todo o país. 
No Rio de Janeiro, o Flamen-
go vai receber o Atlético Mi-
neiro, a partir das 21h30, no 
Maracanã. E na Vila Belmi-
ro, em Santos, o Peixe vai en-
carar o Corinthians, também 
a partir das 21h30. Os ou-
tros dois jogos serão o clássi-
co goiano entre Goiás x Atlé-

tico, às 19h, no Estádio Hailé 
Pinheiros, em Serrinha, e em 
Fortaleza, Ceará x Fortaleza, 
a partir das 20h, na Arena 
Castelão.

O jogo Flamengo e Atléti-
co está sendo aguardado com 
grande expectativa no Rio de 
Janeiro. Os dois clubes têm 
uma rivalidade muito gran-
de, que começou na década 
de 1980, quando o Flamengo 
sagrou-se campeão brasilei-
ro em cima do Galo. Nos úl-
timos anos, os dois clubes têm 
ganhado muitos títulos. Este 
ano, os dois clubes se enfren-
taram três vezes. O Atlético 
ganhou nos pênaltis a Super-
copa Brasil e pelo Campeo-
nato Brasileiro, por 2 a 0, na 
capital mineira. Pelas oita-

vas de final da Copa do Bra-
sil, nova vitória do Galo por 
2 a 1, no jogo de ida em Belo 
Horizonte.

Com o resultado da pri-
meira partida, o Galo tem a 
vantagem de jogar pelo em-
pate. Para o Flamengo, ape-
nas uma vitória por dois gols 
de diferença classifica a equi-
pe para as quartas de final. 
Se vencer por diferença de 
apenas um gol, a decisão da 
vaga será na cobrança de pê-
naltis. Todos os ingressos fo-
ram vendidos e, por causa da 
rivalidade existente e o clima 
gerado nos últimos dias, um 
forte esquema de segurança 
foi armado para evitar vio-
lência entre os torcedores dos 
dois clubes.

Outros jogos
Na Vila Belmiro, o Santos 

vai entrar em campo para 
uma tarefa praticamente im-
possível, reverter a vanta-
gem do Corinthians que na 
partida de ida, disputada em 
São Paulo, goleou por 4 a 0. 
Nesse caso, o Timão tem a 
vantagem de poder perder 
até por três gols de diferen-
ça que se classifica. Ao Pei-
xe resta uma vitória por cin-
co gols de diferença ou por 
quatro para levar a disputa 
para os pênaltis.

Em Goiás, a noite é de 
clássico entre Goiás e Atlé-
tico. Na primeira partida 
entre as duas equipes nin-
guém sorriu, ninguém cho-
rou. O jogo terminou empa-

tado sem gols, portanto, as 
duas equipes vão entrar em 
campo hoje sem vantagens. 
O vencedor, seja no tempo 
normal ou na cobrança de 
pênaltis, segue na competi-
ção para as quartas de final.

Em Fortaleza, a expecta-
tiva é de casa cheia no Cas-
telão para o clássico Ceará x 
Fortaleza. Os dois times es-
tão na zona de rebaixamen-
to no Campeonato Brasileiro 
tentando uma reação, só que 
o Ceará está em uma melhor 
colocação. Já na Copa do Bra-
sil, a situação é exatamente o 
inverso. O Leão do Pici ven-
ceu a primeira partida por 
2 a 0 e entra em campo hoje 
com uma vantagem de po-
der até perder por diferen-

ça de um gol que se classifi-
ca. Já o Vovô precisa vencer 
por uma diferença de três 
gols para ficar com a vaga, 
ou por dois gols para levar 
a disputa para a cobrança 
de pênaltis.

Os dois últimos clubes 
classificados para as quar-
tas de final da Copa do Bra-
sil sairão amanhã dos con-
frontos entre Palmeiras x 
São Paulo, às 20h no Allianz 
Parque, e no mesmo horário 
Botafogo x América-MG, 
no Nilton Santos, no Rio de 
Janeiro. Nos jogos de ida, 
vitória do Tricolor do Mo-
rumbi sobre o Verdão por 
1 a 0 e vitória do Coelho de 
Minas Gerais sobre o Glo-
rioso por 3 a 0.

Clássicos definem mais quatro clubes para as quartas de final
COPA DO BRASIL

Classificado com duas 
rodadas de antecedência 
para a fase mata-mata do 
Campeonato Brasileiro da 
Série D, o Sousa chega à 
última rodada da compe-
tição com um único obje-
tivo: se manter na segun-
da colocação do grupo A3, 
para garantir a vantagem 
de decidir, como mandan-
te, a segunda partida dos 
jogos de ida e volta na fase 
seguinte da disputa.

No último fim de se-
mana, o alviverde perdeu 
por 1 a 0 para o Retrô-PE, 
pela rodada 13. No entan-
to, contou com a derrota do 
Icasa-CE para o Afogados 
da Ingazeira-PE, por 5 a 2, 
e  permaneceu na segun-
da colocação. Com 23 pon-
tos, o clube tem a sua posi-
ção ameaçada pelo próprio 
Icasa-CE e pelo América
-RN, ambos com 21 pontos.

Os comandados de Tar-
delly Abrantes seguem 
com os trabalhos de pre-
paração de treinos duran-
te esta semana, para tentar 

garantir a segunda posi-
ção do grupo A3. O Di-
nossauro precisa vencer o 
América-RN, no próximo 
sábado (16), quando rece-
be o Mecão jogando como 
mandante, em Sousa. Em 
caso de empate, o clube vai 
torcer para que o Icasa-CE 
não vença o Globo-RN por 
cinco gols de diferença.

“Vamos entrar em 
campo com o objetivo de 
vencer. É uma partida que 
envolve a garantia da se-
gunda colocação do gru-
po e a vantagem de po-
der decidir em casa os 
confrontos de ida e vol-
ta na próxima fase. É im-
portante vencer, para ga-
nharmos confiança na 
fase seguinte, indepen-
dentemente do adversá-
rio”, comenta o treinador 
Tardelly Abrantes.

Com a posição ain-
da indefinida, o Sousa 
pode enfrentar na próxi-
ma fase da competição o 
Lagarto-SE, Asa-AL, Ja-
cuipense-BA, Santa Cru-
z-PE ou Juazeirense-BA. 
Já pensando na segun-
da fase da Série D, o clu-

be reforçou o seu sistema 
defensivo, com a chegada 
do zagueiro Diney. O jo-
gador de 22 anos chega 
por empréstimo junto ao 
Ferroviário-CE.

São Paulo Crystal
O segundo represen-

tante do futebol paraibano 
no Campeonato Brasilei-
ro da Série D não tem mais 
chances de classificação. O 
Carcará ficou pelo meio do 
caminho no último fim de 
semana, após a derrota em 
casa para o também elimi-
nado Globo-RN.

Em sua primeira partici-
pação numa competição na-
cional, o clube chega à últi-
ma rodada da primeira fase 
na sexta posição do grupo 
A3, com 13 pontos e um re-
trospecto de três vitórias, 
dois empates e oito derrotas, 
em 13 partidas disputadas.

O tricolor de Cruz do 
Espírito Santo vai tentar 
melhorar a marca, neste 
sábado (16), quando en-
cerra a sua participação na 
competição, jogando como 
visitante contra o Afoga-
dos da Ingazeira-PE.

Sousa segue preparação na briga 
pela vice-liderança na última rodada

NA SÉRIE D

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com A Paraíba pode ganhar 
um novo representante na se-
gunda divisão do futebol fe-
minino nacional na próxima 
temporada. O VF4 vem fazen-
do bonito na disputa do Cam-
peonato Brasileiro Femini-
no da Série A3, “As Panteras” 
venceram todas as quatro par-
tidas que disputou na compe-
tição e está a apenas duas par-
tidas de conseguir o acesso 
para a Série A2, em 2023.

As meninas do VF4 elimi-
naram o CRB-AL e o União
-RN, respectivamente, até 
chegarem à fase de quartas 
de final para encarar o Spor-
t-PE. Os confrontos que ga-
rantem uma das duas equi-
pes na Série A2, da próxima 
temporada, estão agendados 
para os dias 16 e 23 deste mês, 
sendo o primeiro, em João 
Pessoa, e o segundo, na capi-
tal pernambucana.

“Temos feito uma boa cam-
panha, ganhamos confiança 
no decorrer da disputa. Ago-
ra, nas quartas de final, tere-
mos de enfrentar um adversá-
rio muito forte, mas estamos 
preparados para os dois con-
frontos, sabemos de nossas 

qualidades. É uma fase que 
representa a oportunidade de 
conseguirmos o acesso para 
Série A2, vamos buscar o me-
lhor desempenho para conse-
guir nosso objetivo”, pontua o 
treinador, Guilherme Paiva.

O processo de preparação 
para as duas partidas deci-
sivas com o Sport-PE segue 
acontecendo de forma inten-
sa no Centro de Treinamen-
tos do VF4. Além de aprimo-
rar as formas físicas e táticas, 
o treinador Guilherme Paiva 
trabalha também o fator psi-
cológico de suas atletas. O co-
mandante admite ansieda-
de, mas não vê o acesso para 
a Série A2 como um objetivo 
tão distante.

“Tenho trabalhado o psi-
cológico para diminuir a co-
brança e pressão nas meni-
nas. A competição se mostrou 
bem nivelada pela qualidade 
técnica das equipes, o proje-
to foi montado para chegar-
mos até a fase final da com-
petição. O acesso para a Série 
A2 não é um sonho distante, 
restam apenas duas partidas”, 
finaliza.

Caso o Botafogo consiga a 
permanência na Série A2 e o 
VF4 consiga levar a melhor no 
confronto contra o Sport-PE, o 
futebol paraibano poderá ter 
dois representantes na segun-
da divisão do futebol femini-
no nacional na temporada do 
ano que vem.

VF4 está a dois passos do paraíso
FUTEBOL FEMININO

As meninas do VF4 eliminaram o CRB-AL e o União-RN

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Foto: Divulgação



Campeão da tempora-
da do Novo Basquete Bra-
sil (NBB) por Franca e com 
atuações sólidas pela seleção 
brasileira no Globl Jam, tor-
neio sub-23 em que o Brasil 
ficou com o título ao derrotar 
os Estados Unidos no último 
domingo (10), Márcio Henri-
que seguiu diretamente para 
Las Legas. O brasileiro vai fi-
car por lá até o dia 19, trei-
nando na Impact Basketball 
Academy, especializada no 
desenvolvimento de atletas 
para atuar na NBA e que tra-
balha com astros como Ka-
whi Leonard, Kyle Lowry e 
Jaylen Brown.

O projeto idealizado para 
o jogador de 19 anos com seu 
estafe é prepará-lo para o 
Draft da NBA de 2023. “Que-
ro evoluir e aprimorar meu 
jogo durante esse período de 
treinamento. Sei que a Im-
pact é uma grande acade-
mia que desenvolveu gran-
des atletas para a NCAA e 
NBA. Isso elevará o nível 
da minha preparação para 

a próxima temporada”, afir-
mou Márcio. “É muito im-
portante, porque treinando 
com os melhores atletas do 
mundo todos vão ter uma 
noção real de onde estou e 
onde posso chegar”.

Márcio tem como repre-
sentantes Fransérgio Bastos, 
Guilherme Pastor e Daniel 
Nóbrega e, segundo eles, o 
período de treinos nos Esta-
dos Unidos é o início da ca-
minhada que pode culminar 
com sua entrada na NBA.

“É muito importante que 
ele possa treinar em alto ní-
vel, sendo testado dia após 
dia com atletas que também 
desejam ser draftados”, ex-
plicou Fransérgio. “Márcio 
é um jovem de grande talen-
to, mas sabemos que, assim 
como todo jovem atleta, exis-
tem pontos necessários para 
serem desenvolvidos e ama-
durecidos”, reforçou Guilher-
me. “Vimos a impressão que 
ele causou (pela seleção) e 
isso só reforçou a importân-
cia desse período de treina-
mentos em Las Vegas”, acres-
centou Daniel, que está com 
Márcio nos EUA.

Pela seleção, Márcio fez 
bons jogos, com destaque 
para o desempenho contra 
os Estados Unidos. Na final, 
o ala registrou um duplo-du-
plo, com 11 pontos e 10 rebo-
tes. “Foi uma experiência to-
talmente diferente, poder ter 
essa visibilidade em um tor-
neio internacional, acredito 
que o aprendizado foi muito 
grande. Enfrentar atletas co-
tados para a NBA, estilos de 
jogo diferentes, e essa pressão 
positiva por estar represen-
tando o nosso país”, avaliou 
o jogador, que elogiou o tra-
balho de Tiago Splitter.

Atual assistente técnico 
do Brooklyin Nets, o ex-jo-
gador da seleção fez sua es-
treia como treinador princi-
pal no Globl Jam. “Trabalhar 
com um ídolo é um privi-
légio. Oportunidade única, 
ainda mais sendo o profissio-
nal que é. Como atleta jogou 
no mais alto nível por mui-
to tempo e foi campeão da 
NBA. Agora como coach vem 
fazendo um grande trabalho 
no Brooklyin Nets e também 
na seleção. Foi uma honra ter 
a oportunidade de trabalhar 

com um dos principais no-
mes do nosso esporte”.

Como o foco é o Draft de 
2023, assim que cumprir o pe-
ríodo de treinos em Las Ve-
gas, Márcio volta ao Franca 
para mais uma temporada. 
Na última foi campeão do 
NBB, com médias de 8,1 pon-
tos e 4,4 rebotes. “Será uma 
temporada com mais possibi-
lidades. Há tempos o técnico 
Helinho vem me dando opor-
tunidade e acredito que pos-
so continuar sendo importan-
te na equipe”, afirmou.

“Foi uma temporada má-
gica. Além de ter mais mi-
nutos em quadra, também 
me senti mais confiante. Sin-
to que evoluí fisicamente e 
mentalmente, vencer um 
NBB, que é um título histó-
rico para a cidade de Franca 
em tão pouco tempo de car-
reira traz grandes responsa-
bilidades na continuidade do 
trabalho. Mas são responsa-
bilidades grandiosas”, acres-
centou Márcio, que é natural 
de Três Corações, no Sul de 
Minas Gerais, mesma cida-
de em que nasceu Pelé, o rei 
do futebol. 

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de julho de 2022       23EDIÇÃO: Jorge Rezende
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato Esportes

Atleta brasileiro se destaca e fica em academia americana especializada no desenvolvimento para atuar na NBA

Basquete do Brasil derrota os EUA
TORNEIO SUB-23

Marcius Azevedo 

Agência Estado Curtas
Senegalês propôs 
“contrato de morte”

Considerado um dos melhores atacantes 
da atualidade, o senegalês Sadio Mané reve-
la que propôs assinar um “contrato de mor-
te” para jogar as quartas de final da Copa 
Africana de Nações, no começo deste ano. 
O Senegal encararia a Guiné Equatorial por 
uma vaga nas semifinais. Mané, entretanto, 
sofrera uma concussão (disfunção temporária 
no cérebro), em um choque com o goleiro rival, 
no duelo das oitavas de final, contra Cabo 
Verde. Ele afirmou ter insistido para que o 
contrato fosse feito, mas que lhe disseram que 
não seria possível. Acabou indo a campo sem 
o “contrato”, jogou toda a partida e não teve 
problema algum, dando inclusive a assistência 
para o primeiro gol na vitória por 3 a 1.

Copa América: Colômbia 
se isola na liderança

A Colômbia derrotou a Bolívia por 3 a 0, na 
noite da segunda-feira (11) no Estádio Olím-
pico Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia), 
e se isola na liderança do Grupo A da Copa 
América de futebol feminino. Com o triunfo, 
construído com gols de Leicy Santos, Ericka 
Morales (contra) e Daniela Arias, as Cafete-
ras chegam aos seis pontos na partida válida 
pela segunda rodada da competição. Quem 
também triunfou na segunda-feira na compe-
tição foi o Paraguai, que bateu o Chile por 3 
a 2 para ficar na terceira posição da chave 
com três pontos.

Inter de Milão encerra 
contrato com Arturo Vidal

A Inter de Milão (Itália) anunciou que 
rescindiu o contrato do meio-campista chile-
no Arturo Vidal por acordo mútuo. O jogador, 
de 35 anos, deve se transferir ao flamengo 
como agente livre, após ter realizado exa-
mes médicos na semana passada, de acordo 
com reportagens no Brasil e na Itália. Vidal 
fez 71 jogos e marcou quatro gols em todas 
as competições em seus dois anos na Inter, 
conquistando o título italiano na temporada 
2020/2021 e a Supercopa, além da Copa da 
Itália, na temporada passada.

Pogba volta à Juventus 
após deixar o Manchester

Dez anos depois de Paul Pogba deixar o 
Manchester United (Inglaterra) para assinar 
com a Juventus (Juventus), a história se repetiu 
na segunda-feira (11), quando o meio-campista 
francês se despediu do Campeonato Inglês e 
voltou ao clube italiano. Pogba, que deixou o 
United quando seu contrato expirou no mês 
passado, assinou um contrato de quatro anos 
com a Juventus que o manterá no clube de 
Turim até junho de 2026.

CPI da Chapecoense 
aprova relatório final

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
sobre o acidente de avião envolvendo o time 
de futebol da Chapecoense encerrou na se-
gunda-feira (11) suas atividades. Na sua última 
reunião, o colegiado aprovou o relatório final 
do senador Izalci Lucas (PSDB-Df). O texto 
traz sete diretrizes a serem cumpridas, incluin-
do o acesso das famílias das vítimas ao fundo 
de Assistência Humanitária. A comissão foi 
instalada em dezembro de 2019, mas ficou pa-
ralisada por dois anos devido à pandemia. Na 
queda do voo da Chapecoense, em novembro 
de 2016, na Colômbia, morreram 71 pessoas 
entre tripulantes, jogadores e comissão técnica 
do clube catarinense e jornalistas. A comitiva 
seguia para a disputa da final da Copa Sul-A-
mericana, na cidade colombiana de Medellín.

Foto: Federação Brasileira de Basquete

No dia em que conquis-
tou seu melhor ranking tan-
to em simples quanto em 
duplas, a tenista brasileira 
Carolina Meligeni teve moti-
vos para comemorar e lamen-
tar no Torneio de Budapeste, 
na Hungria, na segunda-fei-
ra (11). Ela foi eliminada logo 
na estreia na chave de sim-
ples, mas venceu nas duplas.

No início do dia, Carol 
foi superada pela ucraniana 
Lesia Tsurenko, ex-núme-
ro 23 do mundo, em sua es-
treia por 2 sets a 0, com par-
ciais de 6/4 e 6/1. A tenista 
da Ucrânia avançou às oita-
vas de final da competição 
de nível WTA 250, disputa-
da sobre o saibro.

A brasileira Laura Pigos-
si também vai competir na 
chave de simples. A meda-
lha de bronze nas duplas 
na Olimpíada de Tóquio, 
no ano passado, vai estrear 

contra a sueca Rebecca Pe-
terson, atual 92ª do mundo.

Nas duplas, Carol se rea-
bilitou ao formar parceria 
com a romena Gabriela Lee. 
Na rodada de abertura, elas 
derrotaram a francesa Eli-
xane Lechemia e a checa Je-
sika Maleckova por 6/3 e 
6/2. Nas quartas de final, 
elas vão enfrentar as vence-
doras do confronto entre as 
georgianas Ekaterine Gor-
godze e Oksana Kalashni-
kova e as locais Reka-Luca 
Jani e Adrienn Nagy.

Carol havia começa-
do o dia com ótimas notí-
cias. Com a boa performan-
ce apresentada nas últimas 
semanas, ela confirmou a 
ascensão no ranking atua-
lizado na segunda-feira. E 
obteve suas melhores colo-
cações da carreira em am-
bas as listas. Em simples, 
aparece agora no 181º lugar, 
enquanto nas duplas figura 
no 115º posto.

Colton Herta deve parti-
cipar do programa de testes 
de carros anteriores da McLa-
ren nos próximos dias. O nor-
te-americano estará ao volan-
te de um McLaren MCL35M 
de 2021 no Autódromo In-
ternacional do Algarve, em 
Portimão, Portugal, que re-
cebeu duas corridas de Fór-
mula 1 nas últimas duas tem-
poradas.

Herta, de 22 anos, filho do 
ex-piloto Bryan Herta, é o dé-
cimo colocado no atual cam-
peonato da Fórmula Indy e é 
apontado como um dos prin-
cipais candidatos america-
nos a dar o salto para a Fór-
mula 1. Vencedor no Circuito 
das Américas com apenas 18 
anos (o mais jovem vencedor 
de todos os tempos da Fór-
mula Indy), a McLaren de-
cidiu dar a Colton Herta a 
oportunidade de pilotar um 
de seus carros, juntamente 

com Will Stevens, piloto de 
testes e de desenvolvimento 
da McLaren na F-1, nos pró-
ximos três dias.

“Colton é um talento com-
provado na Fórmula Indy e 
estamos interessados em ver 
como ele se adapta a um car-
ro de Fórmula 1”, disse o chefe 
da equipe McLaren, Andreas 
Seidl. “Acreditamos que este 
programa de testes fornecerá 
a ele uma experiência valio-
sa, ao mesmo tempo em que 
demonstra o benefício de ex-
pandir os testes de carros an-
teriores para mostrar pilotos 
promissores para o futuro”.

Herta não é o único pilo-
to a tirar proveito dos regu-
lamentos de Teste de Carros 
Anteriores. Jehan Daruvala 
também teve a oportunidade 
de pilotar o MCL35M em Sil-
verstone há algumas sema-
nas. O piloto indiano de Fór-
mula 2 conseguiu mais de 130 
voltas em dois dias durante 
seu teste.

Meligeni cai em simples 
e ganha jogo nas duplas

Piloto da Fórmula Indy 
vai testar carro para a F-1

TÊNIS EM BUDAPESTE MUDANÇA DE CATEGORIA

Agência Estado Agência Estado

Seleção Brasileira de Basquete, com jogadores abaixo dos 23 anos, ficou com o título ao derrotar os Estados Unidos, no último domingo
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Mortes na História
Vanessa Fernanda Henrique
Aniceto (Louka MDC)
5/7/2022 – Em Olinda (PE), 
assassinada. MC de brega-funk foi 
morta a tiros no Bairro de Águas 
Compridas. No homicídio da artista, 
também foi baleado um adolescente de 17 anos.

574 — Papa João III
939 — Papa Leão VII
1899 — João da Silva Retumba, político (PB)
1919 — Chico Borges (Francisco de Paula Oliveira 
Borges), advogado, magistrado e político (PB)
1954 — Frida Kahlo, pintora mexicana
1973 — Ciro Monteiro, 
cantor e compositor brasileiro
1978 — Geraldo Medeiros dos Santos, pianista, 
arranjador e compositor (PB)
1986 — Orígenes Lessa, 
jornalista e escritor brasileiro
2002 — Claudinho, cantor e compositor brasileiro
2016 — Héctor Babenco, 
cineasta argentino-brasileiro

Lenny von Dohlen
5/7/2022 – Aos 63 anos, de causa não 
divulgada. Ator norte-americano que 
interpretou o personagem Harold 
Smith na série ‘Twin Peaks’, dos 
anos de 1990. Também participou de 
filmes como ‘Esqueceram de Mim 3’ 
(1997) e ‘Vagina Dentada’ (2007).

Aforismo
“No momento em que 

você conheceu a morte, 

você conheceu a vida 

que é eterna.”

Osho
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EDIÇÃO: Jorge Rezende
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Claudinho era o nome ar-
tístico de Cláudio Rodrigues 
de Mattos, um cantor e com-
positor do estado do Rio de 
Janeiro que, nos anos de 1990, 
fazia uma dupla de suces-
so do chamado funk melody 
carioca com o também flumi-
nense Claucirlei Jovêncio de 
Souza, o Buchecha. Nascido 
em São Gonçalo, a 14 de no-
vembro de 1975, Claudinho 
morreu aos 26 anos em um 
acidente de carro em Seropé-
dica, interior do Rio de Janei-
ro, no dia 13 de julho de 2002. 
Ou seja, hoje marca os vinte 
anos de sua morte.

Cláudio e Claucirlei, a fu-

tura dupla Claudinho e Bo-
checha, se conheceram na in-
fância, em São Gonçalo. A 
dupla se tornou conhecida em 
1995, com o ‘Rap do Salgueiro’, 
que resultou em um contra-
to com a gravadora Universal 
Music. O álbum ‘Claudinho 
& Buchecha’, de 1996, vendeu 
mais de 1 milhão de cópias. 
Em 1997, veio o segundo ál-
bum ‘A Forma’, que vendeu 1,2 
milhão de cópias. Ainda em 
1997, a dupla ganhou o prêmio 
de Artista Revelação, no VMB, 
da MTV Brasil.

Em 1998, veio ‘Só Love’, 
que teve uma expressiva ven-
da de 750 mil cópias. Em 1999, 
a dupla deu um tempo dos es-
túdios e subiu ao palco do Ca-

necão no Rio de Janeiro para 
gravar seu primeiro álbum ao 
vivo (‘Claudinho e Buchecha 
– Ao Vivo’). Porém em 2000, 
a dupla ficou três meses apri-
morando aspectos técnicos e 
vocais para a gravação do ál-
bum ‘Destino’.

Em 2002, veio o sexto dis-
co da dupla, ‘Vamos Dançar’ 
que teve sua turnê encurtada 
pela morte do cantor em julho 
daquele ano. Durante a turnê 
de lançamento do sexto disco 
da dupla, em 12 de julho, ho-
ras antes de viajar, Claudinho 
ligou para Buchecha e avisou 
que iria em seu próprio car-
ro, não com a van da banda, 
como de costume.

Após a realização do show, 

na cidade de Lorena, em São 
Paulo, Claudinho foi vítima 
de um acidente de carro, na 
Rodovia Presidente Dutra, na 
manhã do dia 13 de julho de 
2002 e acabou morrendo na 
cidade de Seropédica na Bai-
xada Fluminense. Buchecha 
vinha logo atrás na van com a 
equipe de produção e músicos.

Entre as principais com-
posições de Claudinho com 
o parceiro Buchecha estão 
‘Barco da Paz’, ‘Carrossel de 
Emoções’, ‘Chuva Forte’, ‘De-
silusão’, ‘Deusa Negra’ (essa 
com Asa Branca), ‘Diretriz’, 
‘Fuzuê’, ‘Meu Compromisso’, 
‘Minha Tara’, ‘Nosso Sonho’, 
‘Rap do Salgueiro’, ‘Tempe-
ramental’ e ‘Tenha Dó’.

Lily Safra
9/7/2022 – Aos 87 anos, em 
Genebra, na Suíça, de causa não 
revelada. Bilionária brasileira, com 
uma fortuna avaliada em US$ 1,3 
bilhão (cerca de R$ 6,5 bilhões). 
Nasceu no Rio Grande do Sul e foi 
casada com o banqueiro Edmond Safra, morto num 
incêndio em 1999. Com a morte de Edmond, ela 
herdou boa parte da fortuna do marido. Também 
viu seu patrimônio crescer com a venda da rede de 
varejo Ponto Frio para o grupo Pão de Açúcar.

Gennaro Anthony “Tony” Sirico
8/7/2022 – Aos 79 anos, de causa 
não informada. Ator conhecido por 
sua atuação como Paulie Gualtieri 
na série ‘Família Soprano’. Antes 
da série da HBO, ele já tinha ficado 
conhecido por outro personagem 
parecido, Tony Stacks, em ‘Os bons companheiros’ 
(1990). Depois de começar em Hollywood em 1977, 
o ator passou ainda por filmes e séries como ‘Tiros 
na Broadway’ (1994) e ‘Poderosa Afrodite’ (1995). Na 
juventude, chegou a ter associação com a família 
criminosa dos Colombo, e foi preso 28 vezes antes 
de começar a atuar. Em duas vezes foi parar na 
prisão. Uma por posse ilegal de arma de fogo e 
outra por assalto à mão armada.

Foto: Divulgação

Luis Echeverria
8/7/2022 – Aos 100 anos, em 
Cuernavaca, no México. Ex-
presidente mexicano que esteve 
no poder de 1970 a 1976. Era do 
outrora Partido Revolucionário 
Institucional (PRI) e foi acusado 
de ser um dos responsáveis pelos massacres de 
estudantes de 2 de outubro de 1968 em Tlatelolco, 
quando era secretário de Governo (Interior), e de 
10 de junho de 1971 nas ruas da Cidade do México, 
quando era presidente. Advogado de profissão, 
foi o primeiro ex-presidente levado a julgamento 
no país, acusado de genocídio pelo massacre de 
quase 200 estudantes no Bairro de Tlatelolco da 
Cidade do México.

Gregory Itzin
8/7/2022 – Aos 74 anos, de causa 
não divulgada. Ator que interpretou 
o presidente dos Estados Unidos 
na série ‘24 horas’. Ele foi indicado 
duas vezes ao Emmy por interpretar 
o personagem Charles Logan em 
‘24 horas’, exibida entre 2001 e 2010. Nascido em 
Washington, também participou de filmes como 
‘Apertem os cintos, o piloto sumiu’ (1980), ‘Medo e 
delírio’ (1998) e ‘Código de conduta’ (2009). Na tevê, 
também fez uma participação em dois episódios 
de ‘Friends’, como o pai do personagem Mike (Paul 
Rudd), e em outras séries anteriores, como ‘The Nutt 
House’ e ‘Murder One’.

Foto: Divulgação

Wanderley Vallim da Silva
9/7/2022 – Aos 85 anos, de causa 
não divulgada. Ex-governador 
do Distrito Federal (de 9/3/1990 a 
1º/1/1991. Foi vice do ex-governador 
Joaquim Roriz, que morreu em 2018. 
De 1977 a 1986, dirigiu o Sindicato 
da Indústria da Construção Civil de Brasília.

Foto: Metrópoles

Foto: Instagram

Foto: Divulgação

Foto: Charles Sykes

Foto: Reprodução

Jonathas Nascimento dos Santos
11/7/2022 – Aos 28 anos, em Bayeux 
(PB), assassinado. Morto a tiros por 
pelo menos três disparos de revólver 
após uma discussão, no bairro 
Mário Andreazza.

Foto: Reprodução

Cantor e compositor Claudinho morreu aos 26 anos em um acidente de carro no interior do RJ, em julho de 2002

Duas décadas “assim sem você”
FUNK MELODY

Da Redação

Obituário

Jorge Flávio Patrício Costa
9/7/2022 – Aos 45 anos, em João 
Pessoa (PB), assassinado. Foi 
executado a tiros no bairro José 
Américo, quando estava em uma 
motocicleta e, ao descer do veículo, 
um carro se aproximou e um dos 
ocupantes desceu e efetuou os disparos.

Foto: Reprodução

Severino Leite Silva Júnior
(Júnior Biu)
10/7/2022 – Aos 39 anos, em 
Cajazeiras (PB), de infarto. Morreu 
após passar mal na rua quando 
estava em uma motocicleta, no 
Centro da cidade.

Foto: Reprodução

Desirée Almeida
6/7/2022 – Aos 21 anos, na BR-101, 
em Itapema (SC), em acidente 
de trânsito. Influenciadora digital 
morreu quando dirigia o veículo e 
bateu na lateral de um caminhão. 
Era de Itajaí (SC) e trabalhava como 
dançarina de hip hop e modelo. Nas redes sociais, 
acumulava mais de 2 milhões de seguidores. Era 
principalmente ativa no TikTok, onde somava 1,1 
milhão de seguidores.

Foto: Redes Sociais

José Eduardo dos Santos (Zedu)
8/7/2022 – Aos 79 anos, em 
Barcelona, na Espanha. Ex-
presidente de Angola. Era 
engenheiro e governou o país 
por quase quatro décadas. Antes 
de chegar ao poder, ele venceu 
a guerra civil e conduziu o país em meio a um 
boom do petróleo. Em seu partido, o MPLA, ficou 
conhecido como “o arquiteto da paz”. Seu mandato 
foi manchado por alegações de corrupção e 
nepotismo. Deixou o cargo em 2017.

Foto: Michel Baret

Capa do primeiro álbum da dupla de funk romântico, de 1996

Foto: Reprodução

“Bodão”
10/7/2022 – Em João Pessoa (PB), 
assassinado. Foi morto por quatro 
disparos de arma de fogo, quando 
acompanhava uma partida de 
futebol no bairro do Rangel.

Foto: Reprodução

João Dino
7/7/2022 – Aos 66 anos, em 
Crato (CE), vítima de um infarto 
fulminante. Conhecido cantor 
de seresta na Região do Cariri 
cearense. Natural de Icó (CE), 
residia em Juazeiro do Norte (CE), 
também era compositor, violonista e cordelista.

Foto: Instagram
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

RESULTADO JULGAMENTO
DO RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2022.
OBJETO: Contratação de empresa para executar Obra civil pública de construção de unidade 

básica de saúde (UBS) – Porte I no município de Alagoinha.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público que após análise dos recursos in-

terpostos pelas empresas: JMR CONSTRUÇÕES EIRELLI–CNPJ: 08.686.945/0001-10, QUALITY 
CONSTRUÇÕES LTDA–CNPJ: 26.183.729/0001-34 e COEN–CONSTRUÇÕES ENGENHARIA 
LTDA–CNPJ: 09.084.396/0001-77, contra o resultado do julgamento das propostas apresen-
tadas. DECIDE, julgar pelo CONHECIMENTO e no MÉRITO pelo PROVIMETO PARCIAL dos 
recursos. Com a decisão, fica ALTERADO o resultado do julgamento das propostas comerciais 
das empresas requerente, para abertura de diligências a fim de que os mesmos possam sanar 
os erros/impropriedades apontados. Os autos do processo licitatório encontram-se com vista 
franqueada aos interessados.

Alagoinha-PB, 12 de julho de 2022.
RITA DE CÁSSIA TRAJANO MACENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene pessoal diversos, desti-

nado a esta Prefeitura. A Pregoeira convoca o comparecimento dos participantes: ADRIANO 
DE SOUZA LOUREIRO, CNPJ: 35.520.026/0001-45; CHARLES NUNES DA SILVA, CNPJ: 
33.892.323/0001-96; FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO, CNPJ: 30.911.924/0001-00; 
FRANCISCA GOMES MEDEIROS SILVA, CNPJ: 46.208.471/0001-90; LARISSA DE LOURDES 
BORGES FELIX, CNPJ: 33.467.834/0001-60; LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES 
LTDA, CNPJ: 33.932.061/0001-46; M & R COMERCIO EIRELI, CNPJ: 17.290.835/0001-26; 
OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 07.324.070/0001-44; PARAI-
BA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI, CNPJ: 19.594.219/0001-94; SEVERINO 
FLORENCIO NOGUEIRA – ME, CNPJ: 32.925.168/0001-02; VIVA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS LTDA, CNPJ: 20.008.831/0001-17 para continuação dos trabalhos, que será 
realizado no dia 21 de julho de 2022 às 14:00 horas. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 03/2017. Maio-
res informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 99145-6044.

Araçagi - PB, 12 de julho de 2022
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Insumos 
Laboratoriais destinados ao Município de Arara. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 25 
de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 25 de Julho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Arara - PB, 07 de Julho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00021/2022. OBJETO: Aquisições Parceladas de insumos 

Médico Injetáveis, destinados ao Hospital Municipal e aos ESF’s deste Município. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Atacamed Comercio de Produtos Farma-
ceuticos e Hospitalares Ltda - CNPJ 09.260.831/0001-77. Dmc Distribuidora de Medicamentos 
e Correlatos Ltda - CNPJ 16.970.999/0001-31. Drogafonte Ltda - CNPJ 08.778.201/0001-26. 
Empresa Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli - CNPJ 
12.418.191/0001-95. Nnmed - Distribuição, Import. e Exportação de Med. Ltda - Ep - CNPJ 
15.218.561/0001-39. Pharmaplus Ltda - CNPJ 03.817.043/0001-52. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 12 de Julho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de equipamentos diversos 
para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Araruna/PB. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 27 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 27 de julho de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Araruna - PB, 12 de julho de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: Locação de Veículos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO WANDO SOARES 
DA SILVA 09325777762 - R$ 26.040,00; HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 06150485447 - R$ 
25.920,00; JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 11652235469 - R$ 24.840,00.

Araruna - PB, 12 de julho de 2022
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços especializados na Locação 
de Estrutura para realização de eventos no município de Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Adesão a Registro de Preços nº AD00004/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00005/2022, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00005/2022, realizado 
pela Prefeitura Municipal de Coxixola. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022 – Recursos Próprios 
do Município 02.000 – Poder Executivo 2.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 
RURAL 23 695 0038 2055 Elemento de Despesa: 3390.39 99 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 30/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Araruna e: CT Nº 00056/2022 - 31.05.22 - IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL 
EIRELI - R$ 339.735,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de Veículos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2022. 
DOTAÇÃO: Orçamento de 2022: Recursos Próprios do Município 03.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 10 302 0012 2080 Elemento de Despesa: 33903999 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 11/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde de Araruna e: CT Nº 00014/2022 - 12.07.22 - FRANCISCO WANDO SOARES DA SILVA 
09325777762 - R$ 26.040,00; CT Nº 00015/2022 - 12.07.22 - HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA 
06150485447 - R$ 25.920,00; CT Nº 00016/2022 - 12.07.22 - JEFERSON DOS SANTOS MEDEIROS 
11652235469 - R$ 24.840,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00037/2022, para o dia 25 

de Julho de 2022 às 08:00 horas, no mesmo
local inicialmente divulgado: Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB. Informações: no horário 

das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no
referido endereço. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 11 de Julho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Julho de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE LANCHES E 
REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE 2022. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 
11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: 
www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 12 de Julho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

]PREFEITURA DE BELÉM
EXTRATO DO 3º TERMO DE REALINHAMENTO

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E RAYSSA MARQUES LEITE MEIRELES & CIA 
LTDA-ME CNPJ: 17.364.800/0001-94. Ref. PP 00057/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCICIO DE 2022. Extrato do 3º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00001/2022, com a empresa acima mencionada, correspondente 
a realinhamento dos preços contratados a partir desta data: GASOLINA COMUM – R$ 6,25 (SEIS 
REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), ÓLEO DIESEL S10 – R$ 7,85 (SETE REAIS E OITENTA 
E CINCO CENTAVOS) - ÓLEO DIESEL S500 – R$ 7,70 (SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS). 
Data da Assinatura: 11/07/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (ANGELIM OU MASSARANDUBA) PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES NO REPARO DO TELHADO DO PRÉDIO DO CEO/SAMU DO MUNICÍPIO 
DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00023/2022. DOTAÇÃO: 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES 
E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN-
ÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE – MAC 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 458.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 621 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 466.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00158/2022 - 01.07.22 - TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTDA - R$ 11.914,00.

PREFEITURA DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL 
ADITAMENTO DE VALOR

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB E MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - 
CNPJ nº 03.467.684/0001-24. Ref. PP 00008/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCE-
LADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM–PB, PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2022. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00039/2022, com a 
empresa acima mencionada, correspondente ao ADITAMENTO DE VALOR de R$ 20.619,75 
(VINTE MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). 
Serão pagas através da seguinte dotação orçamentária: 01.01 GABINETE DA PREFEITA  
04.122.0021.2002 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO (A) PREFEITO (A) 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  19.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  
01.2 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04.122.0021.2004 MANTER AS ATIVIDADES 
DA PROCURADORIAJURIDICA DO MUNICIPIO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS  28.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.03 CONTROLADORIA MUNICI-
PAL  04.122.0032.2005 MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL  500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  33.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  
02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  52.3.3.90.30,01 MATERIAL DE CONSUMO  
03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS  04.123.0021.2007 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE FINANÇAS  500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 52.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO  04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  12.361.0188.2017 MAN-
TER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS  104.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  540 TRANSFERENCIAS DO 
FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS  114.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 641 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF  
121.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  12.361.0188.2020 OPERACIONALIZAÇÃO DO 
PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO – QSE  550 TRANSFERENCIA DO SALARIO 
FAMILIA 133.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  0501 SECRETARIA DE ESPORTE E 
TURISMO  27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E 
TURISMO  500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 181.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO  27.812.0224.2027 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS  500 RECUR-
SOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  187.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  06.01 
SECRETARIA DE CULTURA  13.392.0021.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
CULTURA  500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  195.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO  13.392.0247.2029 REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE 
BELÉM 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  200.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE  15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  210.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  08,01 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  20.606.0021.2034 MANTER AS ATI-
VIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS  240.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0428.2057 MANTER AS ATIVIDADES DO COVID -19  602 
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL  384.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2058 MANTER O CENTRO 
DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER  600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL  389.3.3.090.30.01 MATE-
RIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DA SAUDE  500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  410.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL  426.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSU-
MO 621 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO ESTADUAL  434.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  10.302.0083.2066 
MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE- 
BLOCO CUSTEIO – MAC  600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL  458.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  
621 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO ESTADUAL  466.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO MUNI-
CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  08.244.0468.2045 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
299.3.390.30.01 MATERIAL DE CONSUMO  08.244.0483.2050 MANTER AS ATIVIDADES DO 
CONSELHO TUTELAR 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  325.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0487.2054 MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS  500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  350.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. 
Assinaturas da alteração contratual em: 11/07/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0021/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA E PLANO 
WIRELESS EMPRESARIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PBDE BOA VENTURA-PB. ENDEREÇO 
ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.
COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 14/07/2022, ÀS 14H00MIM; 
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/07/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: 26/07/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
14/07/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUIN-
TES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://BOAVENTURA.
PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES.

BOA VENTURA/PB, 12 DE JULHO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00072/2022
Torna público que fará realizar através do 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: Contratação de empresa 
para prestação dos Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT, (ESTUDO URODINAMICO 
)visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 25 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do 
dia 25 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 legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 
as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 12 de Julho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
26 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 26 de Julho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 12 de Julho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:30 horas do dia 02 de Agosto 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUCAO DE 
UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA – RURAL, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 12 de Julho de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: OBJETO: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA PRESRAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, 
ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO, INCLUINDO A ANÁLISE E 
LEVANTAMENTO DAS ESTRUTURAS URBANAS, DO PADRÃO CONSTRUTIVO DAS UNIDADES 
IMOBILIÁRIAS E ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICIO DE CASSERENGUE/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PUBLIC SOLUCOES E 
SERVICOS LTDA - R$ 46.590,00.

Casserengue - PB, 04 de Julho de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA 
RURAL A ZONA URBANA E VICE VERSA DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ARISTON BARBOSA FRANCO - R$ 12.000,00; 
FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA - R$ 10.500,00; GILMA DA SILVA RIBEIRO - R$ 16.500,00; 
ISRAEL SILVINO ALVES - R$ 10.800,00; JOSÉ ERINALDO SILVA DUARTE - R$ 10.800,00; JOSÉ 
ROBERTO CELESTINO DA SILVA - R$ 10.500,00; MANOEL FERREIRA DA SILVA - R$ 12.000,00; 
MARIA APARECIDA ARAÚJO - R$ 10.800,00; ROBENALDO SANTOS SANTANA - R$ 12.000,00. 

Casserengue - PB, 04 de Julho de 2022.
RANIERE MARTINS DA SILVA 

Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DES-

TINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIAN-
ÇAS NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE, REFERENTE AO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA 
INFÂNCIA CONFORME CONVÊNIO Nº 0130/2022, ENTRE PREFEITURA DE CASSERENGUE E 
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
N & S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - Valor: R$ 716.020,64. Dos atos decorrentes do pro-
cedimento 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: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB. CEP: 58238–000 - Tel.: (83) 3634–1141, 
no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Email: licitacaocasserengue@hotmail.com. 

CASSERENGUE - PB, 06 de Julho de 2022.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO.

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESRAÇÃO DE SERVIÇO DE 

RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES 
DO MUNICÍPIO, INCLUINDO A ANÁLISE E LEVANTAMENTO DAS ESTRUTURAS URBANAS, 
DO PADRÃO CONSTRUTIVO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS E ELABORAÇÃO DO CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO DO MUNICIO DE CASSERENGUE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00013/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) – 20.070 – SECRETARIA DE INFRA–ESTRU-
TURA – 15.452.0007.2033 – ELEMENTO DE DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00074/2022 - 05.07.22 - PUBLIC 
SOLUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 46.590,00. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS
PRESENCIAL Nº 00013/2022

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, PARA 
TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE VERSA DO MUNICIPIO 
DE CASSERENGUE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2022. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECUR-
SOS ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE) 
– 30.020 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0005.2054 – ELEMENTO DE DESPESA: 339039 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT Nº 00073/2022 - 05.07.22 
- ARISTON BARBOSA FRANCO - R$ 12.000,00; CT Nº 00074/2022 - 05.07.22 - FABIO JUNIOR 
FERREIRA DE LIMA - R$ 10.500,00; CT Nº 00075/2022 - 05.07.22 - GILMA DA SILVA RIBEIRO 
- R$ 16.500,00; CT Nº 00076/2022 - 05.07.22 - ISRAEL SILVINO ALVES - R$ 10.800,00; CT Nº 
00077/2022 - 05.07.22 - JOSÉ ERINALDO SILVA DUARTE - R$ 10.800,00; CT Nº 00078/2022 - 
05.07.22 - JOSÉ ROBERTO CELESTINO DA SILVA - R$ 10.500,00; CT Nº 00079/2022 - 05.07.22 
- MANOEL FERREIRA DA SILVA - R$ 12.000,00; CT Nº 00080/2022 - 05.07.22 - MARIA APARECIDA 
ARAÚJO - R$ 10.800,00; CT Nº 00081/2022 - 05.07.22 - ROBENALDO SANTOS SANTANA - R$ 
12.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO/ REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022

ERRATA
A Prefeitura Municipal de Congo - PB, mediante a Pregoeiro, designada pela Portaria nº 046/2022, 

de 03 de janeiro de 2022, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, 
que houve um EQUÍVOCO na data de adiamento da sessão pública, publicado no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba do dia 09/07/2022, pág. 29, contendo a seguinte alteração: Onde se lê: Pregão 
Eletrônico nº 10009/2022, para o dia 26 de Julho de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de 
lances para o dia 26 de Julho de 2022 às 09:35 horas; Leia-se: Pregão Eletrônico nº 10009/2022, 
para o dia 25 de Julho de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 25 de Julho 
de 2022 às 09:35 horas, além das demais que já constam Habilitadas.

Congo – PB, 11 de julho de 2022.
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES E 
FILTROS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Julho de 2022. Início da fase de 
lances: 09:05 horas do dia 27 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.br.  Edital: www.tce.pb.gov.br;  www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 11 de Julho de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO TIPO A INTEGRA PARAÍBA, NO MUNICÍ-
PÍO DE COXIXOLA–PB, CONVÊNIO Nº 429/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Coxixola: 03.00 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CRECHE.2.03.12.365.0018.1080 Fonte de Recurso 571 
– Transferência do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres para Educação 
44905101. OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 04/07/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Coxixola e: CT Nº 20601/2022 - 04.07.22 - TORRES CONSTRUCOES 
LTDA - R$ 936.462,69.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nº 11.2022, do 
tipo MENOR PREÇO, objetivando aquisições parceladas de materiais de expedientes diversos, 
destinados a atender as Secretarias municipais e Fundos municipais de Saúde e Assistência Social, 
exercício 2022 ou enquanto durar os quantitativos. Recursos previstos no orçamento vigente. Data 
abertura: 28.07.2022, às 09h00min, por meio do site portaldecompraspublicas.com.br. Informações 
na Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro – Cuitegi/PB. REGIMENTO: Leis Federais 10.520/02 
/ 8.666/93, 123/2006, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto, Municipal nº 01/2013 e demais 
legislações pertinentes. Outras informações: pelos sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br e 
portaldecompraspublicas.com.br

Cuitegi/PB, 12 de julho de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as dis-

posições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, com 
e sem a inclusão de condutor, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cuité de 
Mamanguape (Secretarias), conforme termo de referencia; ADJUDICO o seu objeto a: ANDREA 
PADILHA DA SILVA - R$ 56.400,00; CLAUDIO JOAO FLORENTINO 01861295480 - R$ 57.600,00; 
ERINALDO VITORINO DOS SANTOS 02280158477 - R$ 55.200,00; JOAO RODRIGUES DE 
SOUSA 03201293490 - R$ 27.468,00; JOSELIA DA SILVA FERNANDES 03621934448 - R$ 
57.600,00; KELSON DE OLIVEIRA SANTIAGO - R$ 28.800,00; MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA 
05441634430 - R$ 28.800,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 11 de Julho de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação de veículos, com e sem a inclusão de condutor, 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape (Secretarias), 
conforme termo de referencia; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ANDREA PADILHA DA SILVA - R$ 56.400,00; CLAUDIO JOAO FLORENTINO 01861295480 - R$ 
57.600,00; ERINALDO VITORINO DOS SANTOS 02280158477 - R$ 55.200,00; JOAO RODRIGUES 
DE SOUSA 03201293490 - R$ 27.468,00; JOSELIA DA SILVA FERNANDES 03621934448 - R$ 
57.600,00; KELSON DE OLIVEIRA SANTIAGO - R$ 28.800,00; MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA 
05441634430 - R$ 28.800,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 12 de Julho de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2022

CONVOCAÇÃO REMASCENTES
 OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e For-

talecimento de Vínculos e Secretarias deste Município. Convocamos as empresas remanescentes 
nos itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
32,33,34,35,37,38,39,40,,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,6
5,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, do  Pregão Presencial nº 0010/2022, para que 
manifestem se têm interesse em assumir  os mencionados itens, no valor das primeiras colocadas, 
em virtude  das rescisões contratuais com as empresas vencedoras. As empresas deverão se 
comparecer  no prazo de 03 (cinco) dias, na sede da CPL, na Rua Juviniano Gomes de Lima, SN 
- Centro - Damião - PB,  para se manifestar formalmente, se não houver manifestação,  os itens 
serão considerados fracassados. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Se não houver manifestação os itens serão considerados fracassados. 
Telefone: (083) 3635-1013.

Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com
Damião - PB, 08  de Julho de 2022

JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para em-

preitada por menor preço global: construção de Creche Padrão Tipo A Integra Paraíba, localizada 
no Loteamento Cidade Alta, Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio n° 0144/2022 
do Governo do Estado da Paraíba.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: COEN CONS-
TRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. - Valor: R$ 906.447,01. 

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 do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 991580654 WHATSAPP.
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 12 de Julho de 2022.
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para 

empreitada por menor preço global: construção de uma Praça localizada na Rua Costa Filho, no 
Município de Duas Estradas - PB.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MONTBRAVO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - Valor: R$ 578.133,66. 

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 do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 991580654 WHATSAPP.
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 12 de Julho de 2022.
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 12 
de Julho de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 
00030/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, HOSPITAL MUNICIPAL E 
SAMU DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB. Justificativa: Haja vista, alterações no Termo 
de Referência.. Informações: no horário das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB. Telefone: (83) 3361–3801. 
E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 12 de Julho de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUSIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 
02.011–SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 02011.25.752.1022.2047 – MANUTEN-
CAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA .3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
500. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00253/2022 - 01.07.22 - DAIANE PRISCILA ARAUJO NASCI-
MENTO EIRELI - R$ 218.122,35; CT Nº 00254/2022 - 01.07.22 - ERITON CARLOS DA COSTA 
DUARTE - R$ 285.710,00; CT Nº 00255/2022 - 01.07.22 - G & E REPRESENTACAO E COMERCIO 
DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR - R$ 216.413,10.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
01 VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES através de emenda parlamentar 
41.199/2021, mediante edital e seu termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 144.889,64.

Guarabira - PB, 08 de Julho de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CHAMADA PÚBLICA 00008/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 08h00min, do dia 29 de Julho  de 2022, 
“Chamada Pública 00008/2022”, do tipo menor preço, para aquisições de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar( itens remanescentes) destinados ao atendimento do Programa de Alimentação 
Escolar/PNAE  até dezembro de 2022, no endereço supra mencionado. O Preço de compra dos 
Produtos será o menor preço apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências do instru-
mento convocatório. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e Resolução n.° 26 de 17 de junho de 2013 
e demais normas posteriores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, 
no endereço supra citado. 

Guarabira, 08 de Julho  de 2022.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00050/2022
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 
DP00050/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DE 
RELÓGIO DE PONTO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
GUSTAVO HOKAZONO CNPJ: 18.276.846/0001-14 Valor: R$ 6.456 (Seis mil e quatrocentos e 
cinquenta e seis reais)

Guarabira - PB, 09 de julho de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00051/2022
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 DP00051/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE UR-
BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: SALES & SANTOS COMERCIO LTDA . CNPJ: 44.247.689/0001-29. 
Valor: R$ 17.396,00 (Dezessete Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais)

Guarabira - PB, 08 de Julho de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00052/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DP00052/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS MUSICAIS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  ; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: O TAMBORIM DE OURO LTDA.– R$ 8.574,00 – Oito mil, quinhentos 
e setenta e quatro reais.

Guarabira - PB, 08 de julho de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 03.2022 
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimento em para-

lelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico em diversas ruas da Zona Urbana do 
município, apenas mão de obra. 

EMPRESAS HABILITADAS:
40.285.889/0001-15- ALYNE RACHEL FERREIRA DA SILVA EIRELI, por atender a todos os 

requisitos de habilitação
14.224.419/0001-31- BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA, por atender a 

todos os requisitos de habilitação
EMPRESAS INABILITADAS:
17.809.782/0001-07- CONSTRUTORA  E SERVIÇOS EXCUSIVA LTDA, motivos:– Não apre-

sentou conformidade com o  Subitem 8.2.2 Não há termo de registro do balanço na junta  comercial
23.587.584/0001-49- AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA, motivos:– Não apresentou 

conformidade com o  Subitem 8.2.2 não apresentou termo de abertura e encerramento registrado 
na Junta comercial.

07.275.651/0001-33- EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO 
LTDA, motivos:– Não apresentou conformidade com o  Subitem  8.2.3 

29.878.872/0001-39 R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, motivos:– Não apresentou 
conformidade com o  Subitem 8.2.11 ;  8.2; 8.2.3   e 8.2.15

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25.07.2022, às 10h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 12  Julho de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 04.2022 
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimento em para-

lelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico em diversas ruas da Zona Rural do 
município, apenas mão de obra conforme termo de referência

EMPRESAS INABILITADAS:
42.740.576/0001-35- NILDO CONSTRUÇÕES EIRELI ME, motivos:– Não apresentou confor-

midade com o  Subitem 8.3.1 
07.275.651/0001-33- EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO 

LTDA, motivos:– Não apresentou conformidade com o  Subitem  8.2.3 
29.878.872/0001-39 R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, motivos:– Não apresentou 

conformidade com o  Subitem 8.2.11 ;  8.2; 8.2.3   e 8.2.15
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 12  Julho de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 09.2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o acréscimo de 3,57% sobre o valor total do 

contrato de R$ 550.067,90  ( Quinhentos e cinquenta Mil sessenta e sete reais e noventa centavos), 
no valor de R$ 19.653,65(Dezenove Mil seiscentos e cinquenta e três  reais e sessenta e cinco 
centavos), resultando no valor  de 569.721,55 (Quinhentos e sessenta e nove Mil setecentos e vinte 
e um reais e cinquenta e cinco centavos). conforme a justificativa técnica em anexo Proveniente da 
TOMADA DE PREÇOS 09.2021, celebrado entre as partes, Construção da 1ª etapa das calçadas 
do canal do Juá – Av. Juscelino Kubitschek, Canal do Juá, em Guarabira/PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI – CNPJ: 33.777.036/0001-35 – DANIELE 
NUNES ARAÚJO 

JUSTIFICATIVA: 
Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 11.07.2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE 
PONTO FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00050/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE GUARABIRA e GUSTAVO HOKAZONO - R$ .6.456.00 – SEIS  MIL, QUATROCENTOS 
E CINQUENTA E SEIS REAIS. - CT Nº 00369/2022 – 08.07.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE UR-

BANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00051/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no 
orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e SALES & SANTOS 
COMERCIO LTDA- R$ 17.396,00 - Dezessete Mil, Trezentos e Noventa e Seis reais- CT Nº 
00372/2022 – 08.07.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00051/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBA-

NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 08.07.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00050/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE 

PONTO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 08.07.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 03.2022.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 121/2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00027/2022
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 03.2022, tem por objeto o acréscimo 

de 10,39% (dez virgula trinta e nove por cento ) ao preço do litro de óleo diesel S10, ficando:
R$ 7,87 – litro do óleo díesel S10, preço anterior: (R$ 7,13) – Termo aditivo 02.2022
DATA RATIFICAÇÃO: 28.06.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 03.2022: 30.06.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS MUSICAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00052/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no 
orçamento vigente 2022 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: 
Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
e O TAMBORIM DE OURO LTDA.- R$ 8.574,00 – Oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais. 
- CT Nº 00371/2022 – 08/07/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE 

PONTO FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00050/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE GUARABIRA e GUSTAVO HOKAZONO - R$ .6.456.00 – SEIS  MIL, QUATROCENTOS 
E CINQUENTA E SEIS REAIS. - CT Nº 00369/2022 – 08.07.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00050/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE 

PONTO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 08.07.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00052/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS MUSICAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 08/07/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 03.2022.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 121/2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00027/2022
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 03.2022, tem por objeto o acréscimo 

de 10,39% (dez virgula trinta e nove por cento ) ao preço do litro de óleo diesel S10, ficando:
R$ 7,87 – litro do óleo díesel S10, preço anterior: (R$ 7,13) – Termo aditivo 02.2022
DATA RATIFICAÇÃO: 28.06.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 03.2022: 30.06.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 09.2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o acréscimo de 3,57% sobre o valor total do 

contrato de R$ 550.067,90  ( Quinhentos e cinquenta Mil sessenta e sete reais e noventa centavos), 
no valor de R$ 19.653,65(Dezenove Mil seiscentos e cinquenta e três  reais e sessenta e cinco 
centavos), resultando no valor  de 569.721,55 (Quinhentos e sessenta e nove Mil setecentos e vinte 
e um reais e cinquenta e cinco centavos). conforme a justificativa técnica em anexo Proveniente da 
TOMADA DE PREÇOS 09.2021, celebrado entre as partes, Construção da 1ª etapa das calçadas 
do canal do Juá – Av. Juscelino Kubitschek, Canal do Juá, em Guarabira/PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI – CNPJ: 33.777.036/0001-35 – DANIELE 
NUNES ARAÚJO 

JUSTIFICATIVA: 
Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 11.07.2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO PARA APRESENTAR NOVA DOCUMENTAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
Senhores Licitantes, a empresa: EVOENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, cadastrada 

no CNPJ nº 41.280.784/0001-36,  com fundamento no § 3º do art. 48 da lei 8666/93, estabeleço o 
prazo de 08 (oito) dias úteis, até 25.07.2022, para apresentar nova documentação, da Tomada de 
Preços nº 00008/2022. Com a ausência provocará sua inabilitação. Dessa forma a habilitação está 
condicionada a apresentação da documentação descrita no Edital.

Ibiara - PB, 12 de Julho de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETÁ-
RIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 07.000 – 10 122 0004 2080, 
07.001 – 10.301.1011.2032 – 10.302.1011.2041 – 10 302 1011 2042 – 10 305 1011 2047 – 10 
301 1011 2048 – 10 301 1011 2114, – 3390.30. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00058/2022 - 12.07.22 
- ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 191.464,54; CT Nº 
00059/2022 - 12.07.22 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 32.539,60; CT Nº 
00060/2022 - 12.07.22 - PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORA-
TORIOS EIRELI - R$ 61.000,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, FILTROS DE OLEOS, E DERIVADOS PARA 
FROTA PERTECENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Ibiara: 02.000 – SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0004.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; 03.000 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0004.2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO; 04.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
04.123.0004.2008 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA; 05.000 – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 15.452.0004.2011 – MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 06.00 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1010.2019 – PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO 
QSE – FNDE – ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1009.2021 – PROGRAMA NACIONAL DE 
TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT – FNDE, 10.361.1010.2025 – MANUTENÇÃO DE OUTRAS 
DESPESAS EM ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEP 30% 12.361.1010.2026 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – NDE 12.362.1009.2091 – MANUTENÇÃO 
COM O TRANSPORTE ESCOLAR – CONVÊNIO ESTADO; 07.000 – SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.122.0004.2080 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE; 07.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1011.2032 – GESTÃO 
E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 10.302.1011.2041 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU (MAC) SUS 10.301.1011.2048 – MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO SUS; 08.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 14.422.0004.2050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-
LAR 08.122.0004.2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E 
CIDADANIA 08.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
IBIARA 08.244.1012.2054 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA – IGDBF; 
09.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 
20.606.0004.2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 
AMBIENTE 20.606.1014.2061 ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS; 10.000 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 13.392.0004.2062 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO; 13.000 PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO 04.122.0004.2086 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00061/2022 - 12.07.22 - 
EVANILDO MIGUEL 80560024487 - R$ 49.105,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAL ATRAVÉS DE BLOG OU 
SITE DE GRANDE CIRCULAÇÃO A NÍVEL ESTADUAL SEM LIMITE DE PUBLICAÇÕES, PARA 
O MUNICÍPIO DE IBIARA–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. Edital: 
ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 12 de Julho de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES 

Objeto: Contratação de prestadores de serviços e empresas no ramo de bens móveis, desti-
nados a atender as demandas operacionais das diversas secretarias neste município, conforme 
termo de referência.

Considerado que, conforme as publicações do resultado final em 29/06/2022 no Diário Oficial 
do Estado, Jornal A União e Diário Oficial da União, encerrando o prazo de 05 (cinco) dias úteis em 
06/07/2022 e não comparecendo as empresas para apresentação da documentação para cumprir 
a regularidade conforme exigências do edital;

Considerando que, conforme as publicações convocando os segundos colocados na edição 
de 08/07/2022, do Diário Oficial do Estado, Jornal A União e Diário Oficial do Município, tendo o 
prazo até 15/07/2022, para as empresas EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO e SEVERINO 
FLORÊNCIO NOGUEIRA comparecerem para negociação;

Considerando que, as empresas EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO e SEVERINO 
FLORÊNCIO NOGUEIRA apresentaram TERMO DE DESISTÊNCIA, em 11 e 12/07/2022, respec-
tivamente, autorizando o Pregoeiro a dar continuidade, convocando os remanescentes;

Decide:
Convocar: 

Empresa  vencedora 
que não apresentou as 
exigências

Segundo colocado 
que não compareceu

Remanescentes, conforme quadro 
comparativo dos preços apresentados

Item 1 - HC LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS LTDA

EDNALDO 
FRANCISCO 
DE CARVALHO

MARIA JOSÉ FÉLIX DA COSTA

Item 2 - APS 
TRANSPORTES 
E LOCAÇÕES LTDA

EDNALDO
FRANCISCO 
DE CARVALHO

MAURÍCIO SILVA DE FARIAS 

Item 3 - APS
TRANSPORTES 
E LOCAÇÕES LTDA

EDNALDO 
FRANCISCO 
DE CARVALHO

ALEX SILVA MADRUGA

Item 4 – PAULO CESAR 
TAVARES CONSERVA

SEVERINO
FLORÊNCIO
NOGUEIRA

MÁRCIO DIAS DOS SANTOS

Item 6 – PAULO CESAR 
TAVARES CONSERVA

SEVERINO
FLORÊNCIO 
NOGUEIRA

SEVERINO JOÃO DA SILVA

Item 7 – APS
TRANSPORTES 
E LOCAÇÕES LTDA

EDNALDO
FRANCISCO 
DE CARVALHO

SEVERINO DOS SAMTOS DA SILVA 
RIBEIRO

Portanto, fica o(s) licitante(s) convocado para negociação e se o caso julgar habilitada(s) para 
ser(em) declarado(s) vencedor(es), para em querendo dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis 
comparecer e dar continuidade ao processo. Maiores informações e questionamentos favor dirigir-
-se a sala da Comissão Permanente de Licitação para dirimir as dúvidas.

Publique-se e intime-se
Itapororoca, 12 de Julho de 2022

TARCISIO FRANÇA DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Julho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de Preços visando futuras 
contratações para prestação de mão de obra qualificada conforme termo de referência. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 12 de Julho de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Julho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de Preços para aquisição 
de Material de Construção destinados a pavimentação de rua do Município de Itatuba. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 12 de Julho de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ATO AVISO DE LICITAÇÃO – RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, através de seu Pregoeiro Oficial, torna pública 

a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial do Estado, do 
dia 08/07/2022, na página 59 e no Jornal A União, do dia 08/07/2022, na pagina 26, onde se lê: 
09:30 HORAS DO DIA 22 DE JULHO DE 2022, leia – se: 09:30 HORAS DO DIA 26 DE JULHO 
DE 2022, 12 de Julho de 2022

ERINALDO ARÚJO SOUSA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, através de seu Pregoeiro Oficial, torna pública 
a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial do Estado, do 
dia 08/07/2022, na página 59 e no Jornal A União, do dia 08/07/2022, na pagina 26, onde se lê: 
11:00 HORAS DO DIA 22 DE JULHO DE 2022, leia – se: 11:00 HORAS DO DIA 26 DE JULHO DE 
2022, 12 de Julho de 2022

ERINALDO ARÚJO SOUSA
Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, através de seu Pregoeiro Oficial, torna pública 
a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial do Estado, do 
dia 08/07/2022, na página 59 e no Jornal A União, do dia 08/07/2022, na pagina 26, onde se lê: 
16:00 HORAS DO DIA 22 DE JULHO DE 2022, leia – se: 16:00 HORAS DO DIA 26 DE JULHO 
DE 2022, 12 de Julho de 2022

ERINALDO ARÚJO SOUSA
Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, através de seu Pregoeiro Oficial, torna pública 
a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial do Estado, do 
dia 08/07/2022, na página 59 e no Jornal A União, do dia 08/07/2022, na pagina 26, onde se lê: 
14:00 HORAS DO DIA 22 DE JULHO DE 2022, leia – se: 14:00 HORAS DO DIA 26 DE JULHO 
DE 2022, 12 de Julho de 2022

ERINALDO ARÚJO SOUSA
Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00005/2022
Torna público que dará continuidade através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 

na Rua Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 08:30 horas do dia 14 de julho de 
2022 aos trabalhos da Tomada de Preços 005/2022. 

Lagoa de Dentro - PB, 08 de julho de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00031/2022, para o 

dia 15 de Julho de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel 
Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaa-
dmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 12 de Julho de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:30 horas do dia 25 
de Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços 
técnicos especializado para suporte e manutenção dos Softwares e Sistemas de WEB, incluindo 
instruções de usabilidade aos usuários, a disposição de todas as secretarias da prefeitura municipal 
de Marizópolis/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 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; 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: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 12 de Julho de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:30 horas do 
dia 27 de Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Prestação de Serviços técnicos especializado para preparação de documentos e serviços 
especializados de apoio administrativo, na concepção, organização e digitação de minutas, 
relatórios, atos de natureza administrativa e de pessoal da prefeitura municipal de Marizópolis/
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 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; 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: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 12 de Julho de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 011/2022, para o dia 21 de 

Julho de 2022 às 13h00min, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Pessoa, 182 - Cen-
tro - Mulungu - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no referido 
endereço. E-mail: licitamulungupb@gmail.com. 

Mulungu - PB, 12 de Julho de 2022
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de julho de 2022   27Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 012/2022, para o dia 21 de 

Julho de 2022 às 14h30min, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Pessoa, 182 - Cen-
tro - Mulungu - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no referido 
endereço. E-mail: licitamulungupb@gmail.com. 

Mulungu - PB, 12 de Julho de 2022
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
CHAMADA PÚBLICA Nº 0003/2022

A presidente da CPL torna público que fará realizar no dia 29 de julho de 2022, às 09h, na sala da 
CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, 
chamamento público para contratação de empresa especializada para prestar os serviços de exames 
de média e alta complexidade, de acordo com as diretrizes do sistema único de saúde, conforme 
termo de referência, para atender as necessidades diárias dos usuários do sus da secretaria de 
saúde do município de Nazarezinho-PB.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 12 de julho de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
JULGAMENTO DO RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos dos elementos apresentados no recurso interposto pela MD2 ENGENHARIA EIRELI, 

considero tempestivo, e no mérito, julgo IMPROCEDENTE o recurso apresentado. A sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 19/07/2022, às 09:30 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3397–1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. 

Natuba - PB, 06 de julho de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00014/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA VOL-

TADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA/PB, conforme especificações no contrato, pela 
contratação direta da empresa CLÁUDIA LEITÃO MARTINS - ME  – CNPJ nº 12.557.115/0001-60, 
com o valor global de R$  15.000,00 (Quinze mil reais) 

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca - PB, em 12 de Julho de 2022.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00014/2022
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 
art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00014/2022, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNI-
COS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA/
PB, A empresa CLÁUDIA LEITÃO MARTINS - ME  – CNPJ nº 12.557.115/0001-60, com o valor 
global de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) 

Pedra Branca - PB, em 12 de Julho de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 00030/2022
Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento em trânsito, na região de Campina 

Grande e João Pessoa-PB.
Vencedora: 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).
RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, o Sr. Prefeito 

resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002. Estando 
convocadas para assinar termo contratual.

Pedra Branca-PB, 12 de julho de 2022
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: QUARTO Termo de Aditivo ao Contrato nº 00034/2022, em 04.04.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa JOANA DARC COSTA AFREU – ME
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes 

bovina, frango e seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas 
da secretaria de educação do Município de Pedra Branca-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  08 de julho de 2022
Josimario Bastos de souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022
Torna público o adiamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021 Objeto: SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF, DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSIÇÕES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA. Nova data de abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 25 
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 125/14; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.
cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes;www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Motivo do Adiamento: Correção do número do processo junto ao tramita/TCE-PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br

Picuí - PB, 12 de julho de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 

e respectivo valor total da contratação: CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI 
- Valor: R$ 933.572,03. 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 Cônego João Coutinho, S/N - Centro 
- Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33841247. E-
-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 12 de Julho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00028/2022, para o dia 22 de 

Julho de 2022 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Cônego João Coutinho, 
S/N - Centro - Pocinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 12 de Julho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO CONVÊNIO 0016/2021 
FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO 
MUNICIPAL E O MUNICÍPIO DE PRATA. 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 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 22 de Abril de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA 
E MARGARINA VEGETAL. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 26 de Julho de 2022. 
Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 26 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1126. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 12 de Julho de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. Abertura 
da sessão pública: 11:00 horas do dia 26 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 11:05 horas 
do dia 26 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: 
cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 12 de Julho de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECI-
MENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara 
Municipal de Riacho de Santo Antonio: 01.010–CÂMARA MUNICIPAL 01010.01.031.1001.2001 – 
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Câmara Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00002/2022 - 12.07.22 - AUTO POSTO 
DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - R$ 14.030,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - R$ 
14.030,00.

Riacho de Santo Antonio - PB, 12 de Julho de 2022
JOSÉ NETO FERNANDES LEAL

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; ADJUDICO o seu objeto a: AUTO 
POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - R$ 14.030,00.

Riacho de Santo Antonio - PB, 12 de Julho de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa do pertinente, para execução dos serviços de pavimentação em parale-
lepípedos de trecho da Rua Projetada 02 na comunidade Rua Nova, localizada neste município, 
conforme Convênio nº 0058/2021 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: B 
& F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA - R$ 86.779,89.

Rio Tinto - PB, 11 de Julho de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do pertinente, para execução dos serviços de pavimentação 
em paralelepípedos de trecho da Rua Projetada 02 na comunidade Rua Nova, localizada neste 
município, conforme Convênio nº 0058/2021 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da 
Articulação Município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos do Convênio nº 0058/2021 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação 
Município e Próprios do Município de Rio Tinto: 21.100 – Secretário de Desenvolvimento Urbano; 
1051 – Urbanização e Municipal / Pavimentação de Ruas, Calçamento, Meio Fio e Calçadas; 
Fonte: 17010000 – Transferência de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estado e 
4490.51.99 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 11/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Rio Tinto e: CT Nº 00180/2022 - 11.07.22 - B & F EDIFICARE ENGENHARIA 
LTDA - R$ 86.779,89.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2022
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 09:00 horas do dia 26 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de trans-
porte escolar diversos, destinados a rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educação deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 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, 12 de Julho de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2022
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 11:00 horas do dia 26 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, destinados a este município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 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, 12 de Julho de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2022
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 26 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos, 
para melhor atender as necessidades das Secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 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, 12 de Julho de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

A Câmara Municipal de Santa Inês – PB, torna público a Licitação na modalidade Tomada de 
Preços Nº 00004/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Constru-
ção da Sede da Câmara Municipal de Santa Inês/PB – Etapa 01, conforme Planilha Orçamentária.

TIPO: EMPREITADA PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 29/07/2022 – HORÁRIO: 11:00 HORAS.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Câmara Municipal, 

das 08:00 às 13:00hs, na Rua João Carlos Vieira, 187 - Centro - Santa Inês – PB.
Santa Inês - PB, 12 de julho de 2022.

MARCOS AURÉLIO ALVES VIEIRA
Presidente da CPL/CMSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 094/2022
A pregoeira e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 094/2022, 

cujo objeto é o Serviço de fornecimento e instalação de 2 (dois) elevadores (com respectivos 
projetos), de carga, tipo leito e de passageiros para atender as necessidades da obra do Hos-
pital Infantil localizado na Av. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n no Município de Santa Rita/PB, para 
às 09h00m do dia 27 de Julho de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce.pb.gov.br;  www.portaldecompraspublicas.com.br . Esclarecimentos: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 12 de julho de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 095/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 095/2022, cujo 

objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 
DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA E REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS DEMAN-
DAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, para 
às 09h00m do dia 28 de Julho de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: www.por-
taldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 12 de Julho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMOS 

PARA AÇÕES DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 29/06/2022, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 071/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMOS PARA AÇÕES 
DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a: 

- TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MEDICO LTDA
CNPJ: 11.088.993/0001-11
Valor R$: 259.000,00

Santa Rita - PB, 12 de julho de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2022. 1.0 - DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
UNIDADES DE SAÚDE E CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. 
- BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
EIRELI - CNPJ: 31.770.650/0001-40 - Valor R$: 399.000,00. - GG INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS LTDA - CNPJ: 26.965.679/0001-47 - Valor R$: 28.488,50. - MIAMIMED PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 38.259.748/0001-86 - Valor R$: 671.500,00. - ODONTOMED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 09.478.023/0001-80 - Valor 
R$: 205.000,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 08 de julho de 2022.
RAFAEL GOMES MONTEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa para construção de muro de proteção da garagem Municipal 

de São Bentinho/PB, conforme Projeto Básico. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: 
R$ 116.523,12. 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 Francisco Felinto dos Santos, 8 - Centro 
- São Bentinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: saobentinhopb.
licitacoes@gmail.com. 

São Bentinho - PB, 12 de julho de 2022
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RETIFICAÇÃO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2022
No RESULTADO FASE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO No 3/2022- publicado em 24/06/2022 no DOU N° 118 Pag.336 Seção 
3, no DOE da Paraíba Pag.94 e JORNAL A UNIÃO da Paraíba Pag.27, ONDE SE LÊ: “Licitantes 
Habilitados: Construtora Construplan Ltda; Priimee.Construções E Empreendimentos Eireli; Renovar 
Construções E Serviços Ltda. Licitantes Inabilitados: Construtora Sumé Ltda; EKS Construções E 
Serviços Ltda; Harpia Empreendimentos Eireli; Inprel Construções E Serviços Eireli; Livramento 
Construções, Serviços E Projetos Eireli; NF Serviços De Engenharia Ltda; Serra Construções E 
Serviços Eireli; SPX Construção E Serviços Eireli.”. LEIA-SE: “Licitantes Habilitados: Priimee.Cons-
truções E Empreendimentos Eireli; Renovar Construções E Serviços Ltda. Licitantes Inabilitados: 
Construtora Construplan Ltda; Construtora Sumé Ltda; EKS Construções E Serviços Ltda; Harpia 
Empreendimentos Eireli; Inprel Construções E Serviços Eireli; Livramento Construções, Serviços 
E Projetos Eireli; NF Serviços De Engenharia Ltda; Serra Construções E Serviços Eireli; SPX 
Construção E Serviços Eireli.”.

São João do Tigre - PB, 12 de Julho de 2022
ZENON FLORÊNCIO LIMA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site COMPRASNET, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEI-
CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE – PB. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 26 de Julho de 2022. Início da fase 
de lances: 10:31 horas do dia 26 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 Federal nº 10024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; COMPRASNET; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 13 de Julho de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de 
Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 27 de Julho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10024/19; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: 
www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 13 de Julho de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para executar os serviços 

de Modernização de Praça no Perímetro Urbano no Município de Serra da Raiz-PB. LICITANTE 
HABILITADO: MJB PAIXÃO EIRELI-ME. LICITANTES INABILITADOS: APN CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI; BJC CONSTRUÇÕES EIRELI; CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS EIRELI; CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; CONSTRUTORA APODI 
EIRELI; CONSTRUTORA ARANTES EIRELI; DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI; 
DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; ESTRUTURAL 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO EIRELI; GR CONSTRUTORA EIRELI; 
GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP; JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO 
LTDA; JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI-ME; L A ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI; MSM 
CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI; QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA; SERRA CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; TRABES 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP; VIPP CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI. 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 21/07/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Largo da Matriz, 60 - Centro 
- Serra da Raiz - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis. 
E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. 

Serra da Raiz - PB, 17 de Junho de 2022.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 09:30 horas do dia 25 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 CARNES, DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOÃO DO TIGRE – 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 001/13; 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) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@
gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 13 de Julho de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
INTIMAÇÃO DO ATO

DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00002/2022. OBJETO: Contratação de Empresa Especializa-

da, no ramo de construção civil para empreitada de uma creche padrão tipo A integra paraiba. ATO 
ADMINISTRATIVO: Revogação da licitação. INTIMAÇÃO: Notifica-se que do ato de revogação da 
licitação em tela caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, considerado da data desta publicação, 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: 
Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, em sua sede, Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3685–1073.

Sertãozinho - PB, 11 de Julho de 2022
MARIA ELENITA BATISTA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 007/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no 
art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em reunião 
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 26 de Julho 2022 as 14:00, tendo 
como objetivo: Aquisição parcelada de materiais gráficos destinados a manutenção do município 
de Sobrado/PB; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Sobrado. Para maiores informações e-mail: cplsobrado@gmail.com.

Sobrado - PB, 12 de Julho de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material didático e de expediente; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 303.488,50; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
LTDA - R$ 10.843,00. Convocamos as empresas vencedoras 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

Solânea - PB, 11 de Julho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022
PROCESSO Nº 19.000.010329.2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, destinado 
à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/07/2022 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: gelic02@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 22-01321-3                                                               João Pessoa, 12 de 
julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2022
PROCESSO Nº 19.000.017358.2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL 
S-10) PARA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DER/PB E ALOCADOS AO ÓRGÃO, 
destinado ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/07/2022 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: gelic05@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 22-01342-9
João Pessoa, 12 de julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
PROCESSO Nº 21.204.001179.2021

OBJETO/ÓRGÃO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, TIPO 
SEDAN E DE REPRESENTAÇÃO (TIPO SEDAN EXECUTIVO), destinado ao INSTITUTO DE 
METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ/PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 900172022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, 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 segunda chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00122-8
João Pessoa, 12 de julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022
PROCESSO Nº 19.000.016721.2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, destinado à 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/07/2022 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 22-01340-3
João Pessoa, 12 de julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

RESULTADO HABILITAÇÃO
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
PROCESSO N° 31.902.872021.2022
REGISTRO NA CGE Nº 22-01174-8

o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, através de sua CPL, torna público a todos os interes-
sados, que após análise de todos os documentos de habilitação, concluiu o seguinte: as empresas 
foram consideradas inabilitadas : PLANENG ENGENHARIA LTDA nos itens 10.2.1 - c ; 10.4.1 - b.3) 
e  10.5.1 - b); IMPERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA nos ITENS 10.2.1 -C ; 10.3.1 – C) 
e 10.5.1 – E1 e  NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP NO ITEM 10.4.1 - B.3). Conforme a Lei 
8666/93, no seu artigo 48 (§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para 
a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas 
neste artigo,  ficando uma nova data estipulada para o dia 22.07.2022 as 08:30 h (horário de Bra-
sília), na sala de reunião da CPL.

Maiores Informações: C. P. L. - (83) 99108-6172  / cpl@aesa.pb.gov.br 
João Pessoa, 11 de julho de 2022.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021

LICITANTES REMANESCENTES – LOTES 03, 04 E 05
O Pregoeiro do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, torna público para 

conhecimento de quem interessar, que foi homologado pelo  Excelentíssimo Senhor  Procurador-
-Geral de Justiça, Dr. Antônio Hortêncio Rocha Neto, com fulcro na legislação, tendo em vista a 
reabertura de sessão pública do pregão supramencionado, com registro neste órgão sob   nºs. 
Processos MP Virtual 001.2021.015023 e 001.2022.027886, no procedimento licitatório modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021, tipo Menor Preço, por lote, objetivando a Contratação de 
pessoa jurídica do ramo especializado na  prestação de serviços de Auxiliar Administrativo, por 
demanda, a serem realizados de forma indireta e contínua nas unidades que compõem o Ministé-
rio Público da Paraíba, as seguintes  empresas: 1) GENESIS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO 
LTDA, CNPJ nº 28.594.543/0001-01 (Lote 03 – com o valor anual de R$ 364.904,64); 2) ASPEC 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 05.642.755/0001-03  (Lote 04 - com o valor 
anual de R$ 364.904,64; Lote 05 -  com o valor anual de R$ 152.043,60).

(*) Republicado por Incorreção.
João Pessoa, 27 de junho de 2022.

Francisco de Assis Martins Junior
Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/02006
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

DATA DE ABERTURA: 25/07/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 25/07/2022 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-01328-0
LICITAÇÃO BB Nº 949371
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICI-

NAIS, COM POSTOS DE CONSUMO INCLUSOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço global por lote. O Edital ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos 
portais www.licitacoes-e.com.br, https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.
centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 500 – RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS. Consultas com a Pregoeira e 
a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 
3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 12 de julho de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 10.12.21.505

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022
DATA DE ABERTURA: 26/07/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 26/07/2022 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-01343-7
LICITAÇÃO BB Nº 949781
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ULTRASSOM PARA O CENTRO ESPECIALIZADO 

DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. 

Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará a licitação a cima, na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro 
II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.licitacoes-e.com.
br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto Estadual 
nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 500 – RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 
08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 12 de julho de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/01109
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022

DATA DE ABERTURA: 28/07/2022 - ÀS 14h – REGISTRO CGE Nº 22-01341-1
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRAS DE 

ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES FUNCIONAIS DO HOSPITAL 
REGIONAL DE CAJAZEIRAS - ABRIGO DE RESÍDUOS, BANCO DE LEITE, ENFERMARIA, 
NECROTÉRIO, UPR E URGÊNCIA.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por meio da Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 
173/2022/GS/SES, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Tomada de Preços, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço. 
O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou 
nos portais www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.
br, solicitando aos presentes que compareçam preferencialmente com máscara facial, e se façam 
representar por apenas um credenciado em sessão. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, 
Leis Estaduais nºs 9.625/2011 e 9.697/2012, bem como legislações correlatas. Fonte de recursos: 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos. Consultas com a CPL/SES-PB no HORÁRIO de 08h 
às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 12 de julho de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia
Presidente da CPL/SES-PB

Matrícula nº 170.333-1

EMPAER/EMEPA – PB
AVISO DE EDITAL - ADIAMENTO

LEILÃO PÚBLICO Nº 003/2022
Processo SGC nº 32.205.0001422.2022 e Registro CGE nº 22-01235-7

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, situada na Ro-
dovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé, João Pessoa-PB, CNPJ nº 
09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual n 16.078.084-5, informar que o Leilão Público nº 003/2022, 
anteriormente previsto para 16/072022, fica adiado conforme abaixo:

OBJETIVO:  alienação de 62 (sessenta e dois) animais bovinos, categoria descarte, das seguintes 
raças: Guzerá,  Sindi, Pardo Suiça e Gir;

DATA, HORÁRIO e LOCAL: dia 30 de julho de 2022, às 09 horas, na modalidade exclusivamente 
virtual, no canal do YouTube – endereço eletrônico https://youtu.be/iod1zpdIzNY; 

MAIORES INFORMAÇÕES: Será encontrado no Edital afixado na entrada principal da EMPAER/
EMEPA-PB e poderá ser adquirido sem qualquer ônus na sua sede, bem como será exibido na 
internet no site: https://empaer.pb.gov.br/Sevicos/editais ou nos seguintes endereços: Rodovia BR 
230 – Km 13,3, S/N – Parque Esperança – LOT.  Morada Nova, L-26 - CEP: 58108-502 – Cabedelo 
– PB, Telefone: (83) 3218-8101 ou – Presidência - Telefone: (83) 3218-8162, e-mail: presidencia@
empaer.pb.gov.br - gabin@empaer.pb.gov.br

João Pessoa, 12 de julho de 2022.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO

Presidente CPL/EMEPA-PB.
Portaria Nº 002/2021 de 23/09/2021

PORTARIA n º 019/2022
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Diretor Presidente da Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS, no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias e em cumprimento às Resoluções da Controladoria Geral do Estado – CGE/PB, 
RESOLVE:
Art. 1º Designar, como Gestor de Contrato, o empregado abaixo discriminado:
Contrato nº 017/2022 – DAF/GAS (F&C PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA) – Gestor: 

LUCIANO VIANA DE MELO, matrícula nº 0177, CPF/MF nº 007.702.584-92.
Parágrafo único. O Gestor do Contrato acima nominado deverá acompanhar e supervisionar a 

execução dos contratos e observar o cumprimento das cláusulas ajustadas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação.

João Pessoa, 11 de julho de 2022.
JAILSON GALVÃO
Diretor Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EMEMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA DO ESTADO 
DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PB CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social 

e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores da empresa 
PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA, abrangidos pelo sindicato profissional, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária a serem realizadas na cidade de João Pessoa – PB no dia18/07/2022, 
em 1º convocação as 08:30hs, com quorum estatutário, ou as 09:00hs, em 2º convocação, com qual-
quer  numero de interessados presentes na sede da empresa situada a Avenida Sinésio Guimarães 
nº 375 Torre, João Pessoa - PB, sendo que em toda a assembleia onde será apreciada  seguintes 
ordem do dia:  A celebração de acordo coletivo para possibilitar a implantação da jornada de trabalho  
12X36, bem, como para adequação e prorrogação da jornada de trabalho e intervalo intrajornada, 
pagamento do vale alimentação e obrigatoriedade do fornecimento do aviso prévio. João Pessoa - PB, 
12 de Julho de 2022. Roosevelt Batista de Carvalho Silva Junior Presidente. 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
(PRAZO: 10 DIAS)

COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB. 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL DE CITA-
ÇÃO. PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS. Processo nº 0827227-56.2017.8.15.2001. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da vara supra, em virtude de lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa que por este Cartório se processam os 
autos da DESAPROPRIAÇÃO (90) , processo nº 0827227-56.2017.8.15.2001, requerida por AUTOR: 
ESTADO DA PARAIBA PROCURADORIA GERAL DO ESTADOPROCURADOR: FRANCISCO 
GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR contra REU: SOLANGE CACADOR HENRIQUES TAVARES, 
MARIA CLOTILDE HENRIQUES TAVARES, RICARDO ANTONIO HENRIQUES TAVARES, SEVE-
RINA TAVARES VINAGRE, LUCAS MOURA SANTA CRUZ, BRUNA MOURA SANTA CRUZ, ANA 
CLOTILDE TAVARES SANTA CRUZ COSTA, CLARA GERMANA TAVARES AMORIM DE ALBU-
QUERQUE, SUZANA OLIMPIA SOUTO DE AMORIM, BERNISSE SOUTO DE AMORIM OLIVEIRA, 
ANDRE SOUTO DE AMORIM, ODILON REGIS DE AMORIM NETO, MARIA DO CARMO TAVARES 
WANDERLEY, DJALVA BATISTA DE TOLEDO TAVARES, OVIDIO TAVARES DE MORAES NETO, 
ALBERTO FABIANO MAIA TAVARES FILHO, e, para que chegue ao conhecimento de todos e que 
ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, mandou a M.M. Juíza expedir o presente edital, nos 

termos previstos no art. 34 do DL 3.365/41, com prazo de dez (10) dias, publicado na forma da lei. Os 
interessados poderão obter informações do processo neste cartório. Dado e passado neste Cartório 
Unificado da Fazenda Pública. JOÃO PESSOA, 8 de julho de 2022 . Dr(a) FLAVIA DA COSTA LINS 
CAVALCANTI, Juiz(a) de Direito. Eu, LEILA MARIA DE ANDRADE Técnico Judiciário, o digitei.

SINDICA TO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO 
ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ Nº 08.679.623/0001-44, Rua da República, 730 – Centro – João 
Pessoa/PB. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo 
presente ficam convocados os trabalhadores da empresa LAFARGEHOLCIM, para tomarem parte 
de uma Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 15 de Julho de 2022 no parque 
fabril da empresa acima mencionada, às 15h00 em primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores 
presentes, e não havendo quorum a mesma será realizada uma hora após com qualquer números 
de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital 
de Convocação; b) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação de aumento salarial e/ou 
autorizar a Diretoria deste órgão de classe a  instaurar Dissídio Coletivo de aumento salarial.  João 
Pessoa, 12 de Julho de 2022. Manoel Pereira de Lima – PRESIDENTE.

FREDERICO JOSÉ ARAÚJO MEDEIROS CPF: 012.249.864-07, torna público que REQUEREU 
da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE 
OPERAÇÃO PMC  para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 10 
CONDOMINIO ALAMOANA QD ‘16’ LT 188, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

SAVERIO LUIGI DE FRANÇA PERAZZO, (06473274499) torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambiental Prévia e 
Instalação (Construção Civil)para construção de nova edificação unifamiliar com 315,15m², situado 
à Rua General Renato Pires Ferreira, número 110 , Cabedelo, Poço.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de pavimentação da 
Travessia Urbana no município de Queimadas - UF: PB. Processo: 2022-002407/TEC/LAC-00538.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de pavimentação da 
Travessia Urbana no município de Casserengue - UF: PB. Processo: 2022-002406/TEC/LAC-00537.
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