
Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

@jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

AUNIÃO  Patrimônio da Paraíba
EMPRESA PARAIBANA

DE COMUNICAÇÃO

Secretário da Fazenda comenta resultado da sessão conjunta, realizada ontem, por senadores e deputados federais. Página 13

Congresso derruba veto à compensação de Estados

Ocupação de 
leitos Covid-19 
aumenta 119% 
em um mês

Senado amplia 
prazo para 
empréstimos 
imobiliários

Número de pacientes 
hospitalizados passou de 
67 para 147, e Saúde reforça 
importância da vacinação.
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MP aprovada, ontem, 
amplia de 30 para 35 anos o 
tempo de empréstimo para 
compra da casa própria.
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Morre médico 
e ex-secretário 
estadual de Saúde
Gilvan Navarro

Bananeiras vai 
receber feira 
de negócios de 
turismo rural

Radiologista faleceu, 
ontem, em João Pessoa, 
em decorrência de um 
câncer de pele.
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Após dois anos de even-
tos virtuais, a RuralTur 
retorna, em setembro, ao 
modelo presencial.
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Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

PB ocupa o 4o lugar no Nordeste 
em abertura de novas empresas

empreendedorismo

No primeiro semestre deste ano, foram registrados 26.399 novos negócios no estado. Página 17

Documento é exigido 
para motoristas que 

desejam parar seus veículos 
nas vagas destinadas a 

grupos prioritários, como 
idosos e pessoas com 

dificuldade de locomoção 
e fibromialgia.  
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No primeiro semestre, Semob-JP 
emitiu mais de 14 mil credenciais

n “Somente a ação do homem na 
harmonia com a natureza pode 
produzir vida e acalantar o prazer 
de ver o tufo de flor do pau d’arco 
soçobrar ao vento leste que 
anuncia a chegada do verão”.
    

Mariana Moreira 
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Apesar de tombadas, residências muito antigas de 
proprietários privados restringem ação de órgãos públicos.
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Vegetação toma conta 
de casarios históricos

n “Nós sobrevivemos de desejo. 
Bem sabia a poeta Adélia Prado 
quando disse ‘Não quero faca 
nem queijo, quero a fome’. 
Desejar e esperar são verbos 
que se complementam...”.
    

Léo Barbosa
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

633.720

33.140.708

559.533.174

10.301

674.846

6.363.300
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.166.315

445.583.018

12.197.914.406

Vestindo a camisa do 
Botafogo, Gustavo 

Coutinho entra para o 
“top 10” dos artilheiros

Em 30 jogos, atacante 
fez 17 gols e passe do 

jogador desperta inte-
resse de outros clubes.
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Fundação volta 
a debater a 
Semana de Arte 
Moderna de 1922

Especialistas comen-
tam, hoje, justamente o 
papel das artes plásticas 
no movimento.
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As praças brasileiras deveriam ser grandes centros de cultura e de lazer. Espa-
ços públicos destinados ao saber, ao descanso, à contemplação, ao lazer e à prática 
de atividades físicas. Locais ajardinados, arborizados, com obras de arte, bancos 
e demais equipamentos adequados à assistência de suas finalidades. Um lugar 
privilegiado, enfim, para a socialização. Ir à praça na certeza de se aprender algo 
mais de salutar sobre a vida comunitária.

De maneira geral, não é essa a realidade das praças da maior parte das gran-
des cidades brasileiras. Nesses espaços imperam, hoje, para mais ou para menos, 
o vandalismo, a bebedeira, a poluição, o roubo, o assalto e a depredação. Mais que 
isso: as praças se transformaram em conjuntos habitacionais dos chamados “mo-
radores de rua”, uma coletividade formada por pessoas em situação de pobreza, 
que inclui dependentes de substâncias ilegais.

Algumas praças tornam-se irreconhecíveis, principalmente nas manhãs de sá-
bado e domingo. Nesses dias, as lixeiras, quando não estão danificadas, normal-
mente estão vazias, embora haja detritos em demasia tanto nos canteiros como 
nas áreas pavimentadas. É como se ondas de protesto contra a civilidade tives-
sem invadido esses espaços, levando de roldão todos os ensinamentos acerca da 
cidadania, da tolerância, da solidariedade.

Difícil encontrar hoje pessoas que se interessem em frequentar praças para ler 
um livro, conversar, relaxar ou simplesmente observar o movimento da cidade 
ao redor. Descontando-se a presença de pais e mães que levam os filhos peque-
nos para se divertirem nas praças que ainda permitem isso, nos finais de tarde, 
sem alongar-se muito pela noite, muita gente procura esses espaços para conver-
tê-los em uma espécie de bar a céu aberto.

As praças, além dos equipamentos acima citados, poderiam disponibilizar gra-
tuitamente equipamentos digitais de áudio e vídeo, por meio dos quais as pes-
soas teriam acesso à vida e obra de artistas e escritores, por exemplo. Mas quem 
garante que esses dispositivos não teriam o mesmo destino dos bancos e das li-
xeiras? Monitores custam caro, porém são fáceis de serem danificados ou subtraí-
dos pelos chamados “amigos do alheio”.

As praças precisam ser mais visitadas pela cidadania, é certo. Mas a realida-
de atual revela quão longo parece ser o caminho de volta à urbanidade, que deve 
começar na casa e na escola, espraiando-se pelas ruas. Respeitar os equipamen-
tos públicos é ter consciência dos direitos e deveres. Quem depreda praça agride 
a si mesmo. Se o alvo é o poder público, nesse caso a reclamação deve ser ende-
reçada às urnas eletrônicas.

Reclame nas urnas
Editorial

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

Fronteiras entre vivos e mortos
Há muito tempo venho acalentando 

lembranças do meu amado amigo Luizito, 
sem adormecê-las. No silêncio, são ditadas 
palavras como as que ele me dizia; outras 
como se fossem para eu escrever. No silên-
cio, acontecem palavras que desabrocham, 
desfazendo mistérios, segredos e nos acor-
dando do sono do esquecimento. Então, 
ontem, como o espírito do Professor Luizi-
to, de visita inesperada, Helena e Lidiana 
sonorizaram, talvez sem mais, sem porquê, 
o nome do amigo, como se ele estivesse ali, 
presenciando a conversa, sorrindo e pro-
nunciando coisas sábias, iguais àquelas 
que, depois da sua morte, vivo a escutar. 
Fala sem coisas corriqueiras, sobretudo 
porque o silêncio é a linguagem do essen-
cial, do que possui uma força livre e cria-
dora. Os temas me vieram ao pensamento 
sem alguma ordem lógica e determinada.

Contudo, havia uma espécie de síntese 
do que sempre foi presente na nossa ami-
zade, em diversas fases da nossa vida, em 
diferentes fases da nossa vida de trabalho 
e de lazer. E como estávamos na Secretaria 
de Cultura, ele nos sugeriu ideias de inte-
resse cultural, mas sempre com perspecti-
va filosófica. Também outros assuntos que, 
mesmo em mente, sem serem verbalizados, 
foram, espontaneamente, relembrando a 
nossa formação, advinda do Seminário, de 
onde Luizito Dias Rodrigues foi um dos 
frutos raros. Inteligentíssimo, tudo sabia 
fazer, tudo sabia dizer e tudo sabia ensinar, 
numa metodologia milagrosa. Ninguém 
sabia mais do que ele o modus comparandi, 
do que aprendi comparar para compreen-
der, aprender e sobretudo para as minhas 
horas de aula, aprendendo e ensinando.

O silêncio dos mortos, no caso do Pro-
fessor Luizito, que faleceu, em meados de 
novembro de 2015, é acessível desde que 
se pense fortemente nele; e mais ou me-
nos inacessível, desde que, pouco, pense-
se sobre ele, desfazendo fronteiras entre 
as almas. Pois o Lógos, que elas possuem, 
é proporcional à liberdade infinita dos es-
píritos. Isso é perceptível, nas estradas e 
caminhos dos vivos e mortos. Geralmente, 
os vivos são indiferentes à consistência me-
tafísica das almas, quase como na tradição 
homérica que definia a alma (psiché) como 
uma sombra que vagaria, sem destino, pelo 
Hades, privilegiando, pelos poemas épicos, 

os heróis que adquiriam imortalidade nos 
campos de batalha. Sem heroísmo, a alma 
se perderia no esquecimento. Mas, no es-
tatuto metafísico do filósofo Heráclito, ao 
humano nasce uma nova conceituação de 
alma, de psiché.  

É com essa alma com que conversamos 
com o Professor Luizito, considerando a 
polissemia da palavra Logos, que é imensa 
e não esconde sua significação, tanto aos 
vivos, como sobretudo aos mortos. Por que 
cabe-nos fugir das limitações, e por que 
criá-las, se potencialmente elas inexistem? 
Se converso com os mortos, então tenho a 
coragem de dizê-lo, de socializar nossas 
possibilidades inesgotáveis, em vida e fora 
dela. E é um diálogo que prospera espe-
cialmente no silêncio. Há muita sabedoria 
nessa maneira de abordar a convivência 
com os que já se foram, sobretudo com os 
que foram e são muito amados. Numa cir-
cunstância das mais frugais, tais espíritos 
aparecem, mesmo aos que grosseiramente 
não acreditam.

A estima pelos mortos queridos conse-
gue tudo o que se deseja em relação a eles, 
tudo depende do respeito que nós atribuí-
mos às suas existências. Proust, em A fugiti-
va, que teve tradução do nosso poeta Carlos 
Drummond de Andrade, adverte-nos de 
que não há maior crueldade aos que quere-
mos bem, do que esquecê-los. O que talvez, 
sobejando aos mortos, atribui-se também 
aos amados que estão vivos... Nesse sentido, 
não existem fronteiras entre vivos e mortos.       

A paisagem passa na velocidade do 
carro que corta estradas pontilhadas 
do verde que a abundância das chuvas 
prorroga além do tempo comum de es-
tiagens e semiaridez. 

Na sua imponência de rei do Sertão, 
um carcará desenha acrobacias num céu 
ainda tingido de cinza e chumbo dos 
derradeiros cordões de chuva que pren-
dem ao longe em serras e vales. 

O verde que destoa da caatinga so-
rumbática agora divide a primazia da 
cor com o roxo das frondosas moitas de 
pau d’arco que, reconhecidos em agra-
decimento a fartura das chuvas, explo-
de em volumosos cachos de flores que, 
sacudidos pelo vento, espalham pétalas 
e beleza para além de sua fronteira de 
galhos. Nem mesmo o barulho do motor 
do carro consegue abafar o som serelepe 
de abelhas que fanfaram na fartura de 
néctar.

As margens da estrada também de-
senham cenários de touceiras de jitira-
nas e outras sazonais plantas rasteiras 
que se espraiam por lajedos e grotas, se 
enroscam em arame farpado e estacas, e, 
na composição cromática que as chuvas 
propiciam, pipocam variedades tantas 
de flores lilases, vermelhas, rosas, bran-
cas. Todas, na singeleza da rusticidade 
do Sertão, emprestam alegria a uma ter-
ra que teima em se afirmar possível.

Na cabeça de uma estaca, um ga-
vião peneirador espreita um casal de 
rolinhas fogo-apagou que, na sequência 
da ordem natural das coisas, protege e 
guarda o ninho onde filhotes em penu-
gem rala e inicial asseguram a continui-
dade da vida.

O badalar de chocalhos acusa o mo-
vimento de bois e vacas usufruindo de 
sombras frondosas de oiticicas e juazei-
ros no compasso da ruminação do capim 
que, generoso, cresce onde antes brota-
vam baraúnas, catingueiras, pau-ferros, 
marmeleiros, imburanas. Bezerros em 
movimento de crescimento escramuçam 
em ágeis piruetas sob o atento olhar de 
mães e curiosos. Um cão late ao longe 
denunciando a presença humana do va-
queiro que, guiando motocicleta e boné 
com esfinge de time de futebol, reinven-

ta o hoje da lida que, outrora, trazia as 
marcas do gibão, perneira, chapéu de 
couro e cavalo baio.

No oitão de uma casa a cisterna com 
marcas de anos sangra e injeta alegria 
aos moradores que terão água para con-
sumo humano no período da estiagem 
e, assim, verão assegurado o direito hu-
mano a água de beber saudável. Mas, 
muita água de chuva que caiu no Sertão, 
transbordando córregos e riachos, cor-
reu para o mar na esteira da interrupção 
de programas e políticas públicas que, 
iniciadas e ensaiando os primeiros pas-
sos, começaram a ressignificar o viver 
nesta região sob o mote da convivência 
com o Semiárido.

Milhares de cisternas não mais foram 
construídas deixando na orfandade da 
dignidade e da humanidade milhares 
de pessoas que, submetidas a escassez 
de água, matam a sede em barreiros sa-
lobros, em aguadas poluídas, em cacim-
bas minguadas. 

E, espreitando o espetáculo de cores 
que as chuvas proporcionam, ganha 
convicção a certeza de que somente a 
ação do homem na harmonia com a na-
tureza pode produzir vida e acalantar o 
prazer de ver o tufo de flor do pau d’ar-
co soçobrar ao vento leste que anuncia a 
chegada do verão.

Flores e sementes

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Ninho para o mosquito da dengue

“Na cabeça de 
uma estaca, 
um gavião 
peneirador 
espreita um 
casal de 
rolinhas fogo-
apagou

Mariana Moreira

“Inteligentíssimo, 
tudo sabia fazer, 
tudo sabia dizer 
e tudo sabia 
ensinar, numa 
metodologia 
milagrosa

Damião Ramos Cavalcanti   
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Apoio A João 
nA mAJoritáriA

Com A AnuênCiA 
de AguinAldo 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

BolsonAro diz que tem “solução” 
pArA ACABAr guerrA nA uCrâniA 

FoCo exClusivo nA reeleição 

Com o dnA dos riBeiro 

mAis perto do que longe 

“Amanhã à tarde [hoje] estarei em João Pessoa 
para me dedicar, exclusivamente, à campanha”, 
informa o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), ao 
confirmar licença de 120 dias das atividades 
na Câmara Federal – a princípio, ele postula a 
reeleição, mas ainda há quem aposte em seu 
retorno à condição de pré-candidato ao Sena-
do. Em lugar dele, assume a vereadora de João 
Pessoa, Elisa Virginia, que já está em Brasília.    

Às voltas com suas últimas atividades legis-
lativas antes de entrar de licença, Aguinaldo 
Ribeiro não compareceu à plenária promovida 
pelo PSB com partidos aliados, ontem. Mas o 
DNA dos Ribeiro esteve presente, na figura de 
Lucas Ribeiro, nome indicado pelo PP para ser 
candidato a vice na chapa governista. Hugo 
Motta (Republicanos) foi representado pelo pai, 
Nabor Wanderley, prefeito de Patos.   

“Do dia 5 do próximo mês, não passa”. De San-
dra Marrocos, presidente do PSB de João Pessoa, 
respondendo, de forma bem-humorada, quando 
deverá ser anunciada a formação da chapa 
majoritária a ser encabeçada pelo governador 
João Azevêdo.   A data em questão, obviamente, 
é o da convenção do partido. 

De algum modo, sur-
preendeu o anúncio 
do prefeito de Cajazei-
ras, José Aldemir, e da 
deputada Dra. Paula, 
do PP, sobre o apoio 
à pré-candidatura de 
Bruno Roberto (PL) ao 
Senado. A parlamentar 
ressaltou que essa de-
cisão teve a anuência 
do seu “líder”: “Antes 
foi acordado com o 
deputado Aguinaldo 
Ribeiro, aqui em minha 
casa, para que a gente 
pudesse apoiar Bruno”.  

De acordo com a de-
putada Dra. Paula, 
além de Cajazeiras, o 
apoio à pré-candida-
tura de Bruno Roberto 
foi liberado pelo PP 
também nos municí-
pios de Uiraúna e Joca 
Claudino. No que diz 
respeito à disputa pelo 
Governo do Estado, 
ela ratificou o apoio 
do seu grupo ao pro-
jeto de reeleição de 
João Azevêdo. “Nosso 
compromisso é com o 
governador”, disse.

Seria trágico, se não fosse hilário. O presidente 
Jair Bolsonaro (PL) declarou a jornalistas que 
tem “a solução” para dar um basta à guerra 
entre Ucrânia e Rússia. E prometeu revelar o 
seu plano ao presidente ucraniano Volodymyr 
Zelensky – ele tem ligação telefônica agendada 
com Zelensky para segunda-feira. Há que se 
dizer: até agora, nenhuma ação diplomática 
ou intercessão da ONU foi capaz de acabar o 
conflito.   

deClArAção do governAdor AumentA 
A expeCtAtivA no toCAnte Ao AnúnCio 
dA ChApA: “pode hAver surpresAs” 

O governador João Aze-
vêdo (PSB) adicionou um 
componente que elevou o 
nível de expectativa das 
pessoas no tocante à for-

mação de sua cha-
pa majoritária. 
Em entrevis -
ta a uma rá-
dio de Sousa, 
ele declarou 
que “Pode 
haver sur-
presas”, e 

e x p l i c o u : 
“Porque a polí-

tica parece muito 
com futebol, que 

todo mundo tem uma torcida e pode ser que não seja 
aquele que alguém espera e seja surpresa para ou-
tros”, disse, referindo-se aos nomes que comporão a 
chapa na condição de candidato a vice e a senador. 
Ainda na entrevista, o governador assegurou que os 
nomes serão anunciados antes da convenção do pa-
rido, marcada para o dia 5 de agosto.  “Conhecemos 
a história da Paraíba e sabemos que já houve candi-
datura sem a chapa completa nas convenções. Não 
será nosso caso, teremos anúncio antes da conven-
ção”, garantiu. O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP) 
acredita que o anúncio está próximo: “Estou tendo a 
certeza de que até segunda-feira, o governador ha-
verá de, com todos os partidos, ter um posicionamen-
to muito claro da sua chapa”. 

Geral

Estado aguarda liberação do Ministério da Saúde para iniciar vacinação

CoronaVac pode imunizar 
mais 114 mil crianças na PB

de 3 a 5 anos

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Com a autorização para 
uso emergencial da Corona-
Vac para imunizar crianças 
de 3 a 5 anos de idade contra 
a Covid-19, a Paraíba espera a 
autorização do Ministério da 
Saúde para iniciar a vacina-
ção de aproximadamente 114 
mil crianças. De acordo com 
o secretário executivo de Esta-
do da Saúde, Jhony Bezerra, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) espera a nota técnica da 
pasta e o envio de uma nova re-
messa de vacinas para atender 
o público.

“A Secretaria de Estado da 
Saúde aguarda ainda a nota 
técnica do Ministério da Saú-
de sobre a homologação des-
se imunizante e também do 
envio desses imunizantes. Al-
guns municípios dispõe do 
imunizante. O nosso estoque 
de CoronaVac é de aproxima-
damente mil doses. Aguarda-
mos o posicionamento oficial 
do Ministério da Saúde e o en-
vio para que possamos distri-
buir aos municípios o quanto 
antes”, declarou Jhony Bezerra.

O aguardo da sinalização 
do Ministério da Saúde não é 
exclusivo da Paraíba. Os de-
mais estados também seguem 
o Plano Nacional de Operacio-
nalização, agindo em conjunto 
durante o período pandêmico.

O uso da CoronaVac emer-
gencial foi definido pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) na quarta-feira 
(13). Desse modo, as crianças 
não terão uma formulação es-
pecífica, podendo receber as 
doses que são aplicadas des-
de o início da pandemia pelos 
laboratórios. Será necessária a 
vacinação em duas doses, com 
o intervalo de quatro semanas 
entre a aplicação.

As mais de 114 mil crian-

Com o aumento no núme-
ro de novos casos e óbitos, a 
Paraíba teve a taxa de ocupa-
ção de leitos também acres-
cida. Em comparativo com o 
mesmo período no mês pas-
sado, os hospitais da rede pú-
blica de saúde tiveram um 
crescimento de 119,4% na ocu-
pação de leitos, saindo de 67 
pacientes hospitalizados para 
147. Nos leitos de UTI para 
adultos, estão ocupados 39% 
dos leitos. No dia 17 do mês 
de junho, a taxa era de 8%. De 
acordo com o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, sete 
pacientes foram internados 
nas últimas 24h, entre quar-
ta-feira e ontem. 

Mesmo com o crescimen-
to, os índices estão distantes 
de representar um colapso no 
sistema de saúde. O motivo 
disso é a vacinação. Segundo 
o secretário executivo de Es-
tado da Saúde, Jhony Bezerra, 
o avanço vacinal é importan-
te para manter a menor inci-
dência no desenvolvimento 
de casos graves. Mas a pro-
cura pelos imunizantes pre-

cisa crescer ainda mais. 
“Com o aumento do nú-

mero de novos casos, a taxa 
de ocupação cresceu. Ontem 
mesmo foram 2,5 mil casos. A 
média móvel de óbitos tam-
bém tem aumentado, isso é 
reflexo também das movi-
mentações do mês de junho, 
com as festas tradicionais no 
Nordeste. A maioria dos ca-
sos são leves por impacto da 
vacinação e precisamos am-
pliar a dose de reforço, prin-
cipalmente para o público 
idoso que precisa tomar a se-
gunda dose de reforço”, afir-
mou Jhony Bezerra. 

A população acima de 
18 anos tem apenas 238.946 
segundas doses de reforço 
aplicadas em um cenário de 
1.945.881 pessoas que rece-
beram o primeiro reforço. O 
chamamento da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) é para 
que as pessoas acima de 40 
anos possam retornar às sa-
las de vacinação para aumen-
tar a segurança imunológica.

No total, 1.996.015 pessoas 
se vacinaram com a primeira 
dose de reforço, representan-
do 53,21% da população apta, 
e 239.499 receberam a segun-

da dose de reforço, o equiva-
lente a 42,70% da população. 
Outras 56.412 doses foram 
aplicadas de forma adicional 
para pacientes imunossupri-
midos. 

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, a Paraí-
ba registrou 89,40% da popu-
lação a partir de cinco anos 
vacinada com o ciclo primá-
rio, representando 3.353.417 
pessoas. Destas, 85.922 rece-
beram imunizante de dose 
única. Outras 3.520.431 rece-
beram a primeira dose, repre-
sentando 93,85% da popula-
ção. Cerca de 255.936 pessoas 
não retornaram para as salas 
de vacinação para receber a 
segunda dose dos imunizan-
tes. Ao todo, a Paraíba aplicou 
9.166.315 doses de imunizan-
tes contra a doença.

Ainda segundo dados da 
SES, 390 novos casos de conta-
minação pela Covid-19 foram 
confirmados ontem. Sendo 
377 casos leves e 13 pacientes 
com o desenvolvimento de 
quadros moderados ou gra-
ves, que já se encontram hos-
pitalizados. A maior concen-
tração entre os novos casos 
ocorre em João Pessoa, com 

o registro de 112 casos. Na 
sequência aparecem Bayeux 
(24), Cajazeiras (19), Campina 
Grande (15) e Picuí (15). 

Quatro mortes foram con-
firmadas no boletim diário. 
As vítimas foram duas mu-
lheres e dois homens, com 
idades entre 47 e 85 anos, 
que residiam em João Pessoa 
(duas), Boqueirão e Cacimbas 
(com um caso casa). A SES in-
vestiga outras três mortes.

Com a atualização, o Es-
tado contabiliza um total de 
633.720 casos da doença, sen-
do 457.312 pacientes conside-
rados recuperados e 10.301 
óbitos.

Estado tem aumento de 119% em um mês
ocupação de leitos por covid-19

ças poderão, após mais de dois 
anos de pandemia, se protege-
rem contra o desenvolvimen-
to de quadros graves da doen-
ça. A garantia de saúde para o 
público é, segundo o secretário 
Jhony Bezerra, o fator de maior 
importância na liberação.

“É muito importante a va-
cinação nessa faixa etária, haja 
vista que a vacinação com duas 
doses previne a forma grave da 
doença. Não temos um históri-

co de quadros graves em crian-
ças, mas é necessário proteger 
essa faixa etária pelo fato de es-
sas crianças estarem suscetíveis 
a outras doenças respiratórias 
como Influenza, Adenoví-
rus, vírus sincicial respiratório 
(VSR). Há todo um contexto de 
síndromes gripais e a impor-
tância de proteger da forma 
grave da doença porque tive-
mos óbitos com crianças da fai-
xa etária”, declarou.

A vacina do Instituto Bu-
tantan já estava liberada para 
crianças e adolescentes de 6 a 17 
anos desde janeiro deste ano. Já 
as crianças de cinco anos eram 
contempladas, no mesmo pe-
ríodo, pelo imunizante do tipo 
Pfizer. Dessa forma, a decisão 
da Anvisa beneficia diretamen-
te as crianças de 3 a 4 anos que 
representam, aproximadamen-
te, 57 e 56 mil crianças, respec-
tivamente. Com a ampliação, 
apenas crianças de 0 a 2 anos 
não têm vacina autorizada no 
país até o momento. 

A SES iniciou o alerta para a 
população desde já, antes mes-
mo do início da vacinação para 
que a adesão seja considerá-
vel visando a proteção dos pe-

quenos paraibanos e paraiba-
nas. Além disso, Jhony Bezerra 
aproveitou para alertar os pais 
e responsáveis de crianças de 
5 a 11 anos para retornarem às 
salas de vacinação para o rece-
bimento da segunda dose das 
vacinas.

“Intensificamos o chama-
mento pela vacinação para os 
pais nessa faixa etária de 3 a 
5 anos, e de reforçar a segun-
da dose das crianças de 5 a 11 
anos que ainda não receberam 
os imunizantes”, ressaltou o se-
cretário. 

Até o momento, a adesão do 
público de 5 a 11 anos é a menor 
com relação às demais faixas 
etárias. Da população estima-
da em 391.134 crianças, apenas 
239.932 receberam as primei-
ras doses dos imunizantes, re-
presentando 61,34% da popu-
lação. A adesão cai ainda mais 
quando se observa os dados re-
ferentes ao encerramento do ci-
clo primário de vacinação, com 
a segunda dose, onde apenas 
147.758 da população apta, o 
equivalente a 37,78%, recebe-
ram a segunda dose. Além des-
tes, 71 crianças receberam imu-
nizantes de dose única.

n 

Quatro 
mortes 
foram 
confirmadas, 
sendo duas 
mulheres e 
dois homens, 
com idades 
entre 47 e 85 
anos

Definição
O uso da CoronaVac 

emergencial foi 
definido pela 

Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(Anvisa) na última 
quarta-feira (13)

A vacina do Butantan já estava liberada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos desde janeiro

Foto: Evandro Pereira

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União
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Arquivado pedido de Flávio Bolsonaro para investigar Renan

Informação é da revista britânica Times Higher Education, referência mundial na análise de Educação Superior

Sete das dez melhores uni-
versidades da América Latina 
são brasileiras, segundo ran-
king da revista britânica Ti-
mes Higher Education (THE), 
referência mundial na análise 
de Educação Superior. As três 
faculdades nacionais mais 
bem colocadas estão em São 
Paulo. Na lista divulgada on-
tem, entre 197 instituições, 72 
(36,5%) são do Brasil.

Embora o país desponte 
entre as mais bem qualifica-
das, a Pontifícia Universidade 

Católica do Chile ganhou a li-
derança. Para classificá-las, a 
revista leva em conta cinco as-
pectos: ensino, pesquisa, cita-
ções, impacto internacional e 
receita da indústria (transfe-
rência de conhecimento).

A Universidade de São 
Paulo (USP) se manteve na 
segunda posição do ranking 
e como a melhor entre as bra-
sileiras. A Universidade de 
Campinas (Unicamp) tam-
bém continuou na terceira 
colocação.

A Federal de Santa Catari-
na (UFSC) entrou para o Top 

10, subiu 5 posições e empla-
cou no 6º lugar. Já a Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) saiu da 9ª para a 4ª 
colocação. Outros países que 
também se destacaram fo-
ram Chile (30), Colômbia (29) 
e México (26).

Brasil tem sete universidades no top 10
da américa Latina

cPi da covid

Agência Estado

A vice-procuradora-geral 
da República Lindôra Araújo 
arquivou um pedido de in-
vestigação feito pelo senador 
Flávio Bolsonaro (PL) con-
tra o senador Renan Calhei-
ros (MDB) por sua atuação 
durante a relatoria da CPI da 
Covid. Segundo Lindôra, ‘à 
priori’, não foram constata-
dos abusos de autoridade ou 
delitos atribuídos pelo filho 
1 do presidente Jair Bolsona-

ro a Renan, visto que o sena-
dor ‘atuou dentro dos limites 
e em razão da função pública 
que exerce’.

Para a vice-PGR, os supos-
tos excessos estariam inseri-
dos no ‘jogo político próprio 
do antagonismo de forças do 
Congresso Nacional’. “Ao re-
petir questionamentos, ao 
procedente de forma incisi-
va e insatisfeita com algumas 
respostas prestadas - seja por 
má interpretação dos depoen-
tes, ou por motivos outros - e 
ao buscar convencer os pares 

sobre supostas evasivas nas 
declarações, não é possível 
concluir que o senador Renan 
Calheiros tenha transgredido 
as normas penais, porquanto 
a conduta também estava re-
lacionada com uma atuação 
política”, registra o documen-
to de arquivamento do caso.

A PGR considerou que 
não cabe ao direito penal 
o ‘estabelecimento de bali-
zas rigorosas sobre condu-
tas praticadas na condução 
dos trabalhos da CPI, ainda 
mais quando eles ganham 

contornos mais políticos do 
que propriamente investi-
gativos’. Segundo Lindôra, 
Renan ‘procedeu como cos-
tumam proceder agentes po-
líticos imbuídos do papel’ de 
relatores em CPIs.

A vice-procuradora-ge-
ral da República ainda pon-
derou que, para que se justi-
ficasse uma apuração contra 
Renan seria necessária a pre-
sença de dolo específico de 
‘constranger, coagir, abusar, 
prevaricar, agir arbitraria-
mente’, elementos que, segun-

do a vice-PGR, ‘efetivamente 
não se vislumbram nas situa-
ções descritas’ por Flávio Bol-
sonaro.

O filho 1 do presidente Jair 
Bolsonaro atribuía ao emede-
bista supostos crimes de abu-
so de autoridade e coação no 
curso do processo, questio-
nando a atuação do senador 
durante as oitivas de aliados 
do chefe do Executivo - os ex-
ministros Fábio Wajngarten 
e Eduardo Pazuello; e o em-
presário bolsonarista Lucia-
no Hang.

Pepita Ortega   
Fausto Macêdo 
Agência Estado

A Polícia Civil está checan-
do cerca de 30 procedimentos 
cirúrgicos em que o médico 
Giovanni Quintella Bezer-
ra atuou desde abril, quando 
concluiu sua especialização 
em anestesia. O médico está 
preso desde a madrugada de 
segunda-feira, após ter sido 
flagrado em vídeo estuprando 
uma parturiente na mesa de 
parto, durante uma cesárea.

Os investigadores que-
rem saber o tipo de medica-
ção utilizada pelo anestesista 
em cada uma das cirurgias. A 
partir daí, vão averiguar se ele 
cometeu outros abusos.

“Nós vamos investigar, fa-
zer uma triagem, ver quais fo-

ram os procedimentos, e aí 
vamos aprofundando”, dis-
se ontem, a delegada Bárbara 
Lomba, titular da Delegacia 
de Atendimento à Mulher de 
São João de Meriti e que está 
à frente do caso. “São mais de 
30, já identificados como pos-
síveis (casos).”

A delegada espera ouvir 
outras duas pacientes que fo-
ram atendidas pelo médico no 
domingo. Na quarta, ela tele-
fonou para a vítima que foi fil-
mada sendo estuprada, para 
prestar solidariedade. O de-
poimento dela ainda não foi 
colhido.

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) informou que a 
mulher que sofreu o abuso foi 
atendida por uma equipe mul-
tidisciplinar do próprio Hos-

Marcio Dolzan 
Agência Estado

Agência Estado

O colecionador Gilberto 
Chateaubriand, cuja coleção 
soma mais de 8 mil obras de 
arte por trás do Museu de 
Arte Moderna, o MAM do 
Rio, morreu ontem, aos 97 
anos por causas naturais. Ele 
estava em sua fazenda, no 
interior do Rio de Janeiro, e 
deixa um filho único, Car-
los Alberto Gouvêa Chateau-
briand.

Nascido em Paris, em 
1925, Gilberto era filho do 
empresário de comunicação 
Assis Chateaubriand (1892- 
1968) que, entre as décadas de 
1920 e 1940 criou o primeiro 
grande império da comuni-
cação no país, além de exercer 
forte influência política em 
todas as esferas do governo. 

Ele começou a sua coleção em 
1953, aos 28 anos, com a tela 
Paisagem de Itapuã, de José 
Pancetti. Ao longo dos anos, 
foi montando pequenas co-
leções dentro de sua própria 
coleção. Depois de Pancetti, 
Carlos Scliar foi o segundo ar-
tista que o colecionador sem-
pre acompanhou.

Gilberto Chateaubriand 
só soube que era filho de As-
sis aos 13 anos. Levou outros 
quatro anos para ser legal-
mente reconhecido. Começou 
então uma relação conflituo-
sa que acabou chegando ao 
rompimento em 1961. A par-
tir daí, começaram as acusa-
ções, de ambos os lados.

Como colecionador, mon-
tou um acervo exemplar, com 
cerca de 8 mil obras, no qual 
estão representados grandes 

momentos da arte nacional. 
Ao mesmo tempo, se tornou 
uma espécie de embaixador 
das artes brasileiras. Cons-
ciente de que um patrimô-
nio cultural desta dimensão 
não pode ficar restrito a qua-
tro paredes, cedeu-o, em 1993, 
em comodato ao Museu de 
Arte Moderna (MAM) do Rio 
de Janeiro, potencializando 
de forma impressionante seu 
alcance. Fato que não reduziu 
em nada seu desejo de conti-
nuar buscando as obras que 
estão definindo os rumos da 
arte brasileira.

Para Chateaubriand, cole-
cionar obras de arte era uma 
forma de mecenato. “Isso por-
que envolve necessariamen-
te uma relação pessoal com 
a obra de arte”, disse ao Esta-
dão em 2001.

Gilberto Chateaubriand morre aos 97 anos 

Polícia investiga 30 cirurgias com o anestesista

coLecionador

Preso Por estuPro

Excessos
Para a vice-PGR, os 

supostos excessos es-
tariam inseridos no 

‘jogo político próprio 
do antagonismo de 

forças do Congresso”

n 

Nascido em 
Paris, em 1925, 
Gilberto (foto)
era filho do 
empresário de 
comunicação 
Assis 
Chateaubriand 
(1892- 1968)

A medicina paraibana 
perdeu, ontem, o médico 
radiologista Gilvan Amo-
rim Navarro por complica-
ções em decorrência de um 
câncer, aos 78 anos. Gilvan 
foi secretário de Saúde da 
Paraíba durante a segunda 
gestão de Tarcísio Burity, de 
quem era cunhado. O cor-
po do médico será cremado 
hoje, às 11h, em Cabedelo.

O médico foi diagnosti-
cado com câncer de pele há 
quatro meses e, desde então, 
iniciou o tratamento contra 
a doença. Mais recente, Gil-
van Amorim Navarro rece-
beu o diagnóstico de me-
tástase, quando há invasão 
por células cancerígenas a 
outros órgãos do corpo. Se-
gundo o sobrinho Maurício 
Burity, as células canceríge-
nas atingiam a cabeça e o 
pulmão. Além disso, como 
uma das complicações, ele 
foi acometido por pneumo-
nia, o que dificultou o pro-
cesso de respiração. 

Gilvan foi internado em 
um hospital de João Pes-
soa há aproximadamente 
10 dias. Nos últimos qua-
tro, precisou ser transferi-
do para a UTI, onde passou 
pelo processo de intubação 
e não resistiu, vindo a óbito 
às 14h15 de ontem.

O velório ocorre na Mo-
rada da Paz, no bairro Jagua-
ribe, e o corpo será cremado 
às 11h, no crematório Cami-
nho da Paz. 

Com carinho, Maurício 
Burity lamentou o faleci-
mento do tio. “Foi um câncer 
avassalador. Ele foi diagnos-
ticado há exatamente quatro 

meses e estava em processo 
de tratamento, mas foi aco-
metido por uma pneumo-
nia. Internado, ele lutou pela 
vida, mas Deus, infelizmen-
te, o levou. É um tio muito 
querido, uma pessoa muito 
astral, legal e participativa 
na família. Querido por to-
dos, grande tio, grande pai 
de família, grande esposo e 
uma pessoa totalmente de-
votada ao trabalho e à famí-
lia. No segundo governo do 
meu pai, ele ocupou o cargo 
de secretário de Saúde, com 
relevantes serviços presta-
dos à Paraíba que ele tan-
to amava. Vai deixar sauda-
des em todos os familiares e 
amigos que tiveram a honra 
de conviver com ele ao lon-
go dos anos”, relatou Maurí-
cio Burity.

Em nota, o Conselho Re-
gional de Medicina da Paraí-
ba (CRM-PB) e a Policlínica 
São Lucas, um dos estabe-
lecimentos de saúde onde o 
médico atuou, lamentaram 
o falecimento de Gilvan Na-
varro, prestando solidarie-
dade e condolências aos fa-
miliares e amigos.

Morre Gilvan Navarro, 
médico e ex-secretário

Por comPLicações de câncer

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom “Foi um câncer 

avassalador. 
Ele foi 
diagnosticado 
há exatamente 
quatro meses

Maurício Burity

pital da Mulher Heloneida 
Studart após o estupro.

“Essa conversa aconte-
ceu antes da alta da pacien-
te, da terça-feira, dia 12, e foi 
acompanhada por familia-

res. A paciente recebeu todas 
as informações e medica-
ções que compõem o proto-
colo para vítimas de violên-
cia sexual”, informou a SES 
em nota.

O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra está preso

Foto: Reprodução/Redes sociais

USP se manteve na segunda posição do ranking na América Latina, e na primeira posição no Brasil

n 

Entre as 197 
instituições que 
integram o ranking, 
72 são brasileiras

Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Foto: Reprodução
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Vistorias e 
estudos sobre 
a situação 
dos prédios 
têm sido 
realizados e as 
informações, 
repassadas 
aos seus 
proprietários

Foto: Marcos Russo

Várias construções estão tomadas por árvores; raízes e troncos cobrem as paredes e põe em risco a estrutura

Casario histórico ameaçado em JP
PRÉDIOS TOMBADOS

Ítalo Arruda 

Especial para A União

Fendas em telhados, portas e janelas estão tomadas pela vegetação, cujas sementes são trazidas pelos pássaros e o vento, crescem e ameaçam a estrutura das construções antigas

Construções centenárias no 
Centro de João Pessoa sucum-
bem ao descuido e ao aban-
dono. Vários casarões antigos 
que ilustram tanto a história 
quanto a região central da ca-
pital paraibana estão sendo 
invadidos por árvores, arbus-
tos e outros tipos de vegetação 
que, além de encobrirem as fa-
chadas e os terrenos dos imó-
veis, contribuem para o abri-
go e a proliferação de insetos 
transmissores de doenças, ofe-
recendo risco à saúde e ao bem
-estar da população que reside, 
trabalha ou circula próximo a 
estes locais. 

Na Rua Duque de Caxias, 
por exemplo, pelo menos cin-
co imóveis abandonados estão 
nestas condições. A quantida-
de de árvores no interior das 
estruturas é tão grande que ex-
trapola as portas e janelas dos 
casarões, transformando-os 
em um cenário parecido com 
aqueles vistos nos filmes de 
terror. Também estão à mostra 
fissuras e rachaduras nas pa-
redes dos prédios históricos, 
cujas ruínas colocam em xeque 
a segurança dos transeuntes – 
visto que há risco de desmoro-
namento. 

Alguns deles, inclusive, 
possuem no entorno tapumes 
e instalações de escoramento, a 
fim de impedir o acesso inde-
vido ao interior dos imóveis. 
No entanto, essas estruturas 
comprometem a mobilidade e 
a segurança dos pedestres, que 

acabam desviando da calçada 
pela via pública onde circulam 
os veículos, aumentando, com 
isso, o risco de acidentes. 

Além dos prédios situados 
naquela parte do Centro His-
tórico, também há “invasão” 
de árvores nos casarões loca-
lizados em uma parte da Rua 
das Trincheiras, na Rua João da 
Mata, em Jaguaribe, e na exten-
são do Varadouro. Segundo in-
formações do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
do Estado da Paraíba (Iphaep), 
tratam-se de imóveis privados. 
E o órgão, junto ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan), é respon-
sável pela proteção das áreas 
nas quais os casarões tomba-
dos estão instalados. A repor-
tagem entrou em contato com o 
Iphan para mais esclarecimen-
tos, mas, até o fechamento des-
ta edição, não obteve resposta

A diretora-executiva do 
Iphaep, Tânia Nóbrega,  disse 
que “o instituto não pode obri-
gar o proprietário a recuperar 
determinado imóvel, mas age 
no sentido de orientá-lo a cum-
prir as recomendações de pre-
servação e restauração do lo-
cal, em conjunto com estudos e 
análises da equipe técnica”. Ela 
acrescenta que é feita uma vis-
toria, cumprindo o dever de fis-
calização em relação à manuten-
ção do bem, e uma notificação é 
encaminhada ao proprietário. 
“Porém, muitos dos donos des-
tas casas deterioradas não mo-
ram em João Pessoa ou não têm 
um endereço residencial cadas-
trado, o que dificulta a localiza-
ção destas pessoas para as noti-
ficações”, frisa.

Em nota, a Secretaria de 
Meio Ambiente de João Pessoa 
(Semam), informou  que a Divi-
são de Arborização e Reflores-
tamento fez um estudo das con-
dições dos imóveis. “Telhados e 
paredes que apresentam fendas 
abrem espaço para sementes de 
árvores, transportadas por pás-
saros, pelo vento. Essas sementes 
se alojam e crescem nesses espa-
ços, tornando-se árvores”, diz a 
nota.  O órgão também destacou 
que vem trabalhando em con-
junto com a Secretaria de Desen-
volvimento e Controle Urbano 
(Sedurb), no intuito de resolver a 
questão, inclusive, com a retirada 
da vegetação, em alguns casos. 

Proprietários 
são orientados a 
preservar prédiosSituação

Mesmo tombados pelos 
órgãos de patrimônio 

histórico, o casario 
secular é propriedade 

privada, o que restringe 
a ação de órgãos 

públicos para garantir a 
sua preservação 

Fachadas de prédios históricos tomadas por galhos de árvores, situação que se repete no Centro da capital

Foto: Marcos Russo

A Prefeitura de João Pes-
soa segue proporcionando es-
porte, cultura e lazer durante 
o mês das férias. E neste fim 
de semana, o Projeto Férias no 
Parque está com uma progra-
mação recheada de atrações 
para toda a família. Quem 
passar pelo Parque Solon de 
Lucena, no Centro, amanhã 

e domingo vai ter acesso a 
uma série de opções de la-
zer, realizada pela Secretaria 
de Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb), em parceria com 
a Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope).

No sábado, a partir das 
16h, acontece o Pedal Teachers 
Bike Kids, para incentivar a 

prática esportiva para o pú-
blico infantil. Para quem qui-
ser curtir uma programação 
mais tranquila, também às 
16h, tem contação de histórias 
com Walter Olivério e, às 17h, 
apresentação do grupo Plane-
ta Mágico.

No domingo, a programa-
ção segue com espetáculos in-

Projeto reúne pedal infantil, contação de história e ações culturais
“FÉRIAS nO PARque”

Atividades
A programação do 
projeto, amanhã e 

domingo, tem 
início às 16h

fantis. Às 16h, a Cia Cara Du-
pla apresenta o espetáculo 
“Espantaram o Espantalho”, 
e às 17h, o Mágico Bruno co-
manda o “Magicamente Di-
vertido”. 

Também é possível apro-
veitar parques de diversões, 
tirolesa, gastronomia, além de 
um amplo espaço para pique-

niques, nos dois dias de even-
to. “É gratificante ver que a 
população abraçou com tan-
to carinho o projeto Férias no 
Parque e que a mesma está 
ocupando os nossos espaços 
públicos de maneira saudá-
vel”, destacou Fábio Carnei-
ro, secretário de Desenvolvi-
mento Urbano.
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Reitoria emitiu comunicado, ontem, sobre a medida, que passa a valer nos sete campi para prevenir a Covid-19

UFCG volta a exigir uso de máscara
aumento de casos

Beatriz de Alcântarea 
alcantarabtriz@gmail.com

O uso de máscara de pre-
venção à Covid-19 e a outras 
síndromes gripais voltou a 
ser obrigatório na Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). A Reitoria 
da instituição emitiu um co-
municado ontem, com a me-
dida. A obrigatoriedade vale 
para os sete campi da uni-
versidade. A decisão, toma-
da pelo Colegiado Pleno do 
Conselho Universitário em 
reunião realizada na terça-
feira, dia 12, segue orienta-
ção do Comitê de Crise Co-
vid-19 da UFCG.

“Além de ratificar a de-
cisão do Comitê de Biosse-
gurança, a decisão do Co-
legiado atende ao anseio de 
grande parte da comunida-
de universitária que clamava 
por maior segurança sanitá-
ria neste momento de cresci-
mento dos casos”, comentou 
o reitor, afirmando que tra-
duz a medida como de bom 
senso e extremamente ne-
cessária.

O 107º boletim da pesqui-
sa semanal realizada pelo 
professor Josenildo Brito, da 
Unidade Acadêmica de En-
genharia de Produção, di-
vulgada na segunda-feira, 
dia 11, aponta alta de quase 
30% na taxa de crescimento 
de novos casos no estado da 
Paraíba, considerando-se as 

duas últimas semanas. Hou-
ve também uma alta na taxa 
de crescimento dos novos 
óbitos de 16,67%.

UEPB
Já a Universidade Esta-

dual da Paraíba (UEPB) im-
plantou no dia 1º deste mês a 
atualização do protocolo de 
biossegurança estabelecido 
pelo Comitê de Contingên-
cia e Crise Covid-19 da insti-
tuição aprovado pelo Conse-
lho Universitário (Consuni). 
Com isso, o uso de másca-
ras de proteção voltou a ser 
obrigatório em todos os cam-
pus da universidade, nos am-
bientes abertos e fechados. 

O processo que tratou da 
adequação dos protocolos 
de biossegurança na UEPB 
foi relatado pela conselheira 
Nícia Stellita da Cruz Soares, 

que levou em consideração 
o aumento de casos de Co-
vid-19 e síndromes gripais 
registrados na Paraíba, a 
partir de dados oficiais.  
 
IFPB

O Comitê de Biossegu-
rança do IFPB, responsá-
vel pelo enfrentamento da 
disseminação e combate à 
Covid-19, recomendou no 
mês passado a volta do uso 
de máscaras em todas as 
dependências e ambientes 
do Instituto Federal da Pa-
raíba. A medida entrou em 
vigor no dia 15 de junho.

Com isso, o Conselho 
Superior do IFPB divul-
gou resolução tornando 
obrigatória a utilização de 
máscara facial nas depen-
dências das unidades do 
IFPB, conforme disposi-
ções do Protocolo de Bios-
segurança. A medida  atin-
ge os servidores, agentes 
terceirizados, discentes e 
visitantes a partir da en-
trada e durante toda a per-
manência nas dependên-
cias das unidades do IFPB.

 
UFPB

A reportagem procu-
rou informações junto 
à assessoria de impren-
sa sobre a questão do uso 
de máscara na Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB), mas até o fecha-
mento desta matéria não 
obteve resposta. 

Decisão 
Um estudo feito 
na UFPB mostra 

aumento de quase  
30% na taxa de 

crescimento de novos 
casos de Covid-19 

na Paraíba

Comitês de acompanhamento da Covid-19 ressaltam a importância das máscaras

n 

IFPB e UEPB 
também 
retomaram 
o uso 
obrigatório 
de máscara 
como medida 
de proteção 
contra a 
Covid-19

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

 

A Prefeitura de João Pessoa 
está capacitando as equipes da 
saúde num processo que en-
volve a criação de protocolos 
de atendimento para otimizar 
o serviço prestado aos pacien-
tes. Os profissionais que inte-
gram a Comissão de Pele do 
Complexo Hospitalar de Man-
gabeira (CHM), inaugurada em 
2008, estão entre os que passam 
pela qualificação. Eles atuam no 
combate e prevenção de feridas 
extensas e muito infectadas, es-
pecialmente causadas pelo lon-
go tempo de internação, reali-
zando, em média, 80 curativos 
por dia.

Os integrantes da Comis-
são de Pele trabalham nas áre-
as amarela e vermelha, Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI), 
clínica médica, clínica cirúrgi-
ca, além das alas Arnaldo Ta-
vares e Humberto Nóbrega do 
CHM, realizando procedimen-
tos que exigem conhecimento e 
técnicas adequadas.

Os curativos utilizam mate-
riais de alta tecnologia, que ace-
leram o processo de cicatrização, 
podendo reduzir esse tempo em 
até 59%. A enfermeira estomate-
rapeuta, Iraktania Diniz, explica 
que são utilizados curativos com 
tecnologia de ponta, com gel de 
polihexanida, hidropolímero de 
prata, alginato – que favorecem 
a cicatrização, remoção sem dor, 
além de ser antimicrobiana.

Também são utilizadas a 
sulfadiazina de prata e kolage-
nase - o alginato tem a função 
de absorção de exsudato e pode 

permanecer na lesão até sua sa-
turação. O curativo pode ser tro-
cado, dependendo do caso, após 
três ou mais dias. “Estamos ela-
borando estudos e, a literatura, 
informa a redução no tempo de 
cicatrização em até 59%. Lógi-
co que vários fatores como nu-
trição, repouso e higienização 
são fundamentais para que isso 
ocorra”, ressalta.

De acordo com a enfermei-
ra, a unidade está em fase de im-
plementação para o atendimen-
to aos pacientes egressos. A ideia 
é que eles possam ir ao CHM fa-
zer o procedimento via ambula-
tório. Porém, ainda não há uma 
data definida para ampliar esse 
atendimento à população, sobre-
tudo, para atender aos usuários 
que receberam alta, mas ainda 
necessitam do curativo.

O setor trabalha também 
com a criação de protocolos, es-
pecificamente na osteomielite, 
erisipelas e na lesão por pres-
são, principalmente a preven-
ção desta última, um indicador 
da qualidade do serviço, segun-
do a enfermeira estomaterapeu-
ta, Iraktania Diniz.

Atualmente, são atendidos 
pela Comissão de Pele os pa-
cientes que estão internados. No 
caso dos curativos mais simples, 
são realizados pelas equipes de 
cada setor. A atuação da equipe 
é diária, das 7h às 19h. Os pro-
fissionais têm como foco princi-
pal a excelência na assistência ao 
paciente, com os cuidados apri-
morados a cada dia. “Pensar 
em comissão de pele é pensar 
em resolutividade, em menos 
dias com feridas, menos custos 
e mais cuidados com nossos pa-
cientes”, destacou a enfermeira.

Comissão da Pele: equipes 
passam por capacitação 

saúde

Os moradores da comuni-
dade Jardim Bom Samaritano 
vão poder aproveitar, hoje, a 
roda de serviços ofertada pela 
Prefeitura de João Pessoa, por 
meio da Secretaria de Direi-
tos Humanos e Cidadania (Se-
dhuc), em estrutura montada 
na Rua São Lucas, no Cristo. 
Os serviços são gratuitos e es-
tarão disponíveis das 8h às 12h.

A Caravana do Cuidar é 
um projeto itinerante que leva 
serviços de assistência social, 
com os cadastros e atualiza-
ção de dados no CadÚnico e no 
Programa Criança Feliz. Em-
pregabilidade, por meio do Si-
ne-JP e do Acessuas Trabalho, 
além de direito do consumidor, 
com o Procon-JP, e os serviços 
de beleza, cultura e a Ouvido-
ria Municipal, recebendo as su-

Moradores recebem Caravana do Cuidar
hoje no cristo

Mais um serviço inova-
dor passou a ser ofertado 
pela Prefeitura de João Pes-
soa no Hospital Municipal 
Santa Isabel (HMSI) para os 
pacientes do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). É a re-
alização de histeroscopia 
cirúrgica para polipecto-
mia, ampliando os cuida-
dos com a saúde da mu-
lher na Rede Municipal de 
Saúde. O primeiro proce-
dimento foi realizado com 
sucesso na tarde da quar-
ta-feira.

Realizado com ressec-
toscópio e o uso de ener-
gia bipolar, o procedimen-

Santa Isabel oferece histeroscopia cirúrgica
serviço inovador

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Serviços são gratuitos e serão realizados das 8h às 12h

gestões de melhorias e elogios 
para o bairro e comunidade.

Em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Saúde, a cara-
vana oferece serviços de vaci-
nação contra Covid-19, tétano e 
hepatite B, tríplice viral e ainda 
a imunização antirrábica para 
cães e gatos; aferição de glice-
mia e pressão arterial; atendi-

mentos de auriculoterapia e 
ventosaterapia; e atendimen-
tos odontológicos.

Documentação 
Para ser atendido por al-

guns serviços os moradores 
precisam apresentar alguns 
documentos específicos como 
é o caso dos cadastros no Ca-

dÚnico/Auxílio Brasil, por 
exemplo, é preciso apresentar 
versões originais do RG; CPF; 
Carteira de Trabalho; compro-
vante de residência; Certidão 
de Nascimento/casamento; e 
título de eleitor.

Já para se inscrever no pro-
grama Acessuas Trabalho são 
necessárias as cópias do RG; 
CPF; Carteira de Trabalho 
(pode ser a digital); declara-
ção escolar atualizada; Cartão 
NIS (caso possua), cartão do 
Auxílio Brasil, folha resumo e/
ou comprovante de renda; Car-
tão SUS; comprovante de resi-
dência; e currículo.

Para as vagas de trabalho 
através do Sine-JP, os interes-
sados precisam apresentar RG, 
CPF, comprovante de residên-
cia e Carteira de Trabalho.

to não era, até o momento, 
ofertado na Paraíba na rede 
pública, o que reforça o pio-
neirismo da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

A histeroscopia cirúr-
gica para polipectomia é 

um procedimento mini-
mamente invasivo para re-
tirada de pólipos, onde é 
utilizada a energia bipolar, 
explica a médica cirurgiã 
Carolina Bandeira, que co-
ordena o serviço de Gineco-

logia Endoscópica do Hos-
pital Santa Isabel.

“Essa patologia pode 
causar sangramento, dor, 
por isso a realização da his-
teroscopia cirúrgica, que 
é minimamente invasiva, 
para retirar esse pólipo 
com energia bipolar”, re-
forçou a médica.

A equipe foi composta 
ainda pela ginecologista e 
cirurgiã Ana Cecília Maia 
e pelos residentes de endos-
copia ginecológica Larissa 
Azevêdo e Rafael Figueire-
do. A equipe de enferma-
gem foi chefiada por Karo-
line Eugênio.

Novo exame amplia os cuidados com a saúde da mulher

Foto: Secom-JP
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Um casal foi preso por 
agentes da Delegacia de 
Crimes Contra o Patri-
mônio da capital, suspei-
to de envolvimento com 
arrombamentos de lojas 
na capital e região me-
tropolitana, através da 
modalide “marcha ré”. 
Os policiais apreende-
ram 41 peças de roupas 
furtadas  que estavam 
com a mulher.

H.X.N foi autuado por 
furto qualificado e asso-
ciação criminosa, por 
participação no arrom-
bamento de uma loja de 
vestuário, no bairro de 
Tibiri, na cidade de San-
ta rita, ocorrido na ma-
drugada de segunda-feira 
(11). A mulher, A.C.m.N., 
foi autuada por recepta-
ção qualificada e também 
por associação criminosa. 

O delegado Gustavo 
Carleto informou que a 

mulher é companheira 
de um apenado do siste-
ma penitenciário da Pa-
raíba, que teria planeja-
do o crime. O material foi 
devolvido às vítimas, do-
nos de lojas de João Pes-
soa e Santa rita. 

Carleto revelou que 
o grupo criminoso tem 
como base o bairro do Va-
lentina Figueiredo, na ca-
pital. No arrombamen-
to, realizado pela gang 
da marcha ré, o grupo 
utilizou três automóveis 
e uma moto, que foram 
produtos de assalto. O de-
legado disse ainda que 
as diligências continuam 
para prender os demais 
membros da quadrilha 
“todos já foram identifi-
cados”, disse.

Receptação
Também em Santa 

rita, agentes da DCCPAT 
prenderam T.J.B. suspei-
to do crime de recepta-
ção dolosa. 

De acordo com o de-
legado Gustavo Carle-
to, com o suspeito foi en-
contrado um computador 
modelo Chromebook, re-
centemente furtado do in-
terior de uma escola mu-
nicipal, no bairro Ernesto 
Geisel, em João Pessoa. 

O equipamento eletrô-
nico, segundo o delegado, 
pertence a uma professo-
ra daquela unidade de en-
sino. O suspeito e o ma-
terial apreendido foram 
encaminhados para a De-
legacia de Polícia e o equi-
pamento eletrônico devol-
vido à proprietária.
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Josiel Araújo aproveitava a ausência da mãe e da avó da criança, na época com 7 anos, para praticar o crime

Acusado de estuprar enteada é preso
abuso sexual

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

Uma guarnição da Polí-
cia militar cumpriu manda-
do de prisão, expedido pela 
6ª Vara Criminal da Comarca 
de João Pessoa, contra um ho-
mem de 39 anos, identificado 
como Josiel Farias de Araújo, 
apontado como autor de cri-
me de estupro de vulnerável 
contra a própria enteada, na 
época dos crimes, com apenas 
7 anos. Os crimes ocorreram 
entre 2016 e 2019, no bairro de 
Cruz das Armas, também na 
capital. Atualmente a vítima 
tem 13 anos de idade.

A prisão aconteceu na noi-

te de quarta-feira (13), no re-
sidencial Nice de Oliveira, 
na rua Ana Lúcia de Souza 
Santos, no bairro de Parati-
be, zona Sul de João Pessoa. 
Policiais do 5o BPm, que par-
ticiparam da operação, in-
formaram que foram ao lo-
cal após receber informação 
de que um homem, com um 
mandado de prisão em aber-
to, estava residindo naquele 
residencial. 

Consta do processo que a 
criança revelou ter sido víti-
ma de violência sexual pra-
ticada pelo acusado. “Jo-
quinha” nega o crime, no 
entanto, a Justiça acredita, pe-
los depoimentos, que os abu-

sos tenham praticados quan-
do a criança tinha de 7 a 10 
anos de idade.

A criança revelou que o 
crime acontecia na casa onde 
morava com a mãe, a avó e o 
companheiro de sua mãe, no 
bairro Cruz das Armas, na 
capital. “Joquinha”, segundo 
consta do processo praticava 
os abusos sempre que a mãe 
e avó da criança estavam ocu-
padas com a venda de lan-
ches, em frente à residência. 
Os abusos também eram pra-
ticados quando a criança era 
levada à escola. A vítima rela-
tou sofrer ameaças e chegou a 
sonhar que o acusado matava 
um de seus familiares. “Joquinha” foi preso quando se encontrava no apartamento, no bairro de Paratibe, na capital

Foto: Redes Sociais

José Tiago Lima da Con-
ceição, de 26 anos, esteve na 
Delegacia de Crimes contra a 
Pessoa de Campina Grande e 
confessou ter sido o autor do 
assassinato de raniery dos 
Santos Barbosa, de 26 anos. 
Ele ainda revelou que tam-
bém planejou retornar para lo-
calidade e fazer mais vítimas. 
Tiago disse ter recebido aju-
da de um companheiro, An-
derson Júnior Almeida Silva, 
que ficou com a arma do cri-
me quando de sua apresenta-
ção na delegacia.

Anderson foi preso em 
flagrante por posse de 
arma após diligências po-
liciais, pagou fiança e vai 
responder em liberdade. Os 
investigadores daquela dele-
gacia informaram que o mo-
tivo dos conflitos, onde ocor-
reu o crime, era o comando 

pelo tráfico de drogas.
O assassinato de raniery 

Barbosa aconteceu no final 
da manhã da quarta-feira., no 
bairro do mutirão, em Campi-
na Grande. A vítima foi mor-
ta na presença de um filho de 
7 anos. o pai de raniery, que 
usa um par de muletas tam-
bém foi atingido pelos dispa-
ros, foi socorrido para o hospi-
tal e já recebeu alta.

O delegado Francisco de 
Assis Silva, da Delegacia de 
Homicídios, confirmou que 
Tiago Conceição é ex-presi-
diário, se apresentou na dele-
gacia para tentar desfrutar do 
benefício da apresentação es-
pontânea. “Como não confes-
sou o crime, apenas prejudi-
cou sua situação, sendo preso 
imediatamente em flagrante”, 
disse o delegado.

Francisco de Assis confir-

Suspeito de homicídio se apresenta 
e narra porque assassinou inimigo

na cadeia

n 

Tiago Lima 
narrou para 
o delegado 
que pretendia 
matar outros 
integrantes de 
facção rival, do 
bairro Mutirão, 
em Campina 
Grande

mou que o Tiago também foi 
autor de uma tentativa de as-
sassinato, praticada na noite 
anterior à morte de raniery 
contra o pai da vítima fatal, 
José de Deus Barbosa, que 
apesar de atingido, resistiu 
aos disparos e recebeu alta do 
Hospital de Trauma.

Um homem de 32 anos 
foi preso pela Polícia mili-
tar, em mamanguape, sus-
peito de praticar estelionato 
contra um posto de combus-
tíveis naquela cidade do Li-
toral Norte da Paraíba. A 
prisão aconteceu no final 
da tarde de quarta-feira (13), 
no momento que ele se en-
contrava no estabelecimen-
to e se preparava para dei-
xar o local. 

O tenente-coronel José 
Castor do rego, comandan-
te da 2ª Companhia Inde-

pendente da Pm, disse que 
uma informação havia che-
gado ao Copom da unida-
de militar informando que 
o suspeito, natural de Par-
namirim-rN, teria abasteci-
do um caminhão, gastando 
r$ 7.916,30, e pago suposta-
mente via PIX. Na ocasião, 
ele mostrou o comprovante, 
no entanto, o valor não teria 
sido compensado, ou seja, o 
comprovante era falso.

Ainda no estabelecimen-
to, a gerência constatou que 
o homem, desde o mês pas-

sado, já teria abastecido cer-
ca de r$ 42 mil, que nunca 
chegaram aos cofres da em-
presa. Para os policiais, o 
suspeito confessou o crime e 
disse que o combustível que 
supostamente comprava na-
quele posto, transportava e 
vendia de maneira irregular 
em Parnamirim-rN, mes-
mo sem ter o mOPP (Curso 
para movimentação e Ope-
ração de Produtos Perigo-
sos). O homem foi condu-
zido, com o caminhão para 
delegacia de mamanguape.

Motorista abastece caminhão, passa 
PIX e causa prejuízo de R$ 42 mil 

desonesto

O caminhão já havia sido abastecido outras vezes no mesmo posto, na cidade de Mamanguape

Foto: Redes Sociais

Câmeras de segu-
rança da agência da Cai-
xa Econômica, localiza-
da na Avenida Canal, 
em Campina Grande, 
estão sendo analisadas 
pela Polícia Civil, na 
tentativa de identificar 
os dois homens que fu-
giram após a tentativa 
de assalto, naquela ins-
tituição bancária. Um 
terceiro suspeito foi pre-
so pela Polícia militar 
no momento que tenta-
va fugir.

A tentativa de assal-
to aconteceu na noite 
de quarta-feira (13), na 
rua João Florentino de 
Carvalho, bairro José 
Pinheiro, zona Leste 
de Campina Grande. O 
local foi invadido por 
três homens armados 
que entraram na agên-
cia pela parte de trás do 
estabelecimento e, após 
entrarem no local, ren-
deram o vigilante. 

Além do segurança, 
havia alguns trabalha-
dores que estavam rea-
lizando uma obra no 
local, que chegaram a 
ser feitos reféns e tive-
ram carteiras e celula-
res furtados pelos cri-
minosos. Os pertences 
das vítimas foram re-
cuperados pela polícia.

De acordo com a po-
lícia, o trio de assaltan-
tes chegou ao local em 
um veículo que havia 
sido roubado na ma-
nhã da quarta-feira, 
sendo recuperado pe-
los policiais na área de 
estacionamento da pró-
pria agência. Através 
do aparelho celular do 
suspeito preso, foi loca-
lizado um outro veícu-
lo, usado para dar apoio 
aos que estavam reali-
zando a ação dentro da 
agência. 

No carro, estavam 
cinco pessoas, sendo 
duas crianças. Todos 
os ocupantes foram 
levados para a Cen-
tral de Flagrante. As 
crianças estão sob a 
responsabilidade dos 
avôs maternos. A Polí-
cia Federal está inves-
tigando o caso.

Grupo tenta 
assaltar 
agência da 
Caixa em CG

identificação

Integrante é localizado 
com produtos de furtos

marcha à ré

Crimes
A Polícia Civil está 

investigando a 
prática de vários 
arrombamentos, 

atribuídos à 
quadrilha, que utiliza 

carros roubados

Casal teria roubado lojas na capital e Região Metropolitana

Foto: Polícia Civil
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

João Pessoa I

Matinhas 
A programação da Rota Cultural Caminhos do Frio 2022, do mu-

nicípio de Pilões, será encerrada neste domingo (17) e segue para o 
município de Matinhas, na próxima segunda-feira (18). Em sua 17ª 
edição, o evento homenageia Pinto do Acordeon, cantor e composi-
tor paraibano, falecido em julho de 2020. A Rota Cultural Caminhos 
do Frio inclui os municípios de Areia (4 a 10 de julho), Pilões (11 a 
17 de julho), Matinhas (18 a 24 de julho), Solânea (25 a 31 de julho), 
Serraria (1 a 7 de agosto), Alagoa Nova (8 a 14 de agosto), Remígio 
(15 a 21 de agosto), Bananeiras (22 a 28 de agosto) e Alagoa Gran-
de (29 de agosto a 4 de setembro).

O destino Nordeste tem cha-
mado atenção de estudiosos e 
grandes consultores da gestão de 
luxo, e um dos nomes mais signi-
ficativos do Brasil destacou a ca-
pital paraibana, em recente visita 
a João Pessoa. “Tem sido verda-
deiramente fascinante observar a 
elevação e o nível hoteleiro, gas-
tronômico, o nível dos próprios 

shoppings na Paraíba como um 
todo”, vibrou Carlos Ferreirinha, 
principal nome formador de opi-
nião sobre negócios e mercado 
premium da América Latina e na 
região das Américas. “Eu tenho 
dito que João Pessoa se tornou a 
boutique no Nordeste para mim, 
pelo seu tamanho, pela sua pos-
sibilidade”, completou.

Baía da Traição
Quem quiser conhe-

cer um pouco da cultu-
ra indígena, o lugar cer-
to é a Aldeia do Tambar, 
no município da Baía da 
Traição, no Litoral Nor-
te. É lá que permanece 
vivo o resgate à cultura na 
produção do beiju, tapio-
ca e do cuscuz feito com 
a massa de mandioca no 
fogo a lenha, que tornou-
se um ponto turístico bas-
tante visitado. Tudo isso 
já vem acontecendo há 
sete anos, quando Ange-
lina Fideles da Silva, co-
locou a conhecida Barra-
ca da Angelina, inovando 
a gastronomia indígena 
com novos sabores. Vale 
a pena degustar.

João Pessoa II
A população de João Pessoa poderá conhecer, em breve, o pro-

jeto que deve ser o principal parque público da cidade, localizado 
onde funcionava o antigo Aeroclube da Paraíba. O plano está sen-
do desenvolvido pelo Escritório de Paisagismo Burle Marx e a pri-
meira versão foi apresentada ao prefeito Cícero Lucena, na última 
quarta-feira (13), no Rio de Janeiro. O parque terá sozinho um total 
de 25 hectares, o que corresponde a cerca de 82% do antigo Aero-
clube. A divisão foi feita a partir de Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC) mediado pelo Ministério Público, o que encerrou cerca 
de uma década de disputas em torno da área.

Araruna 
Distante a poucos quilômetros do centro da cidade de Araruna, en-

contramos um lugar belíssimo, de paisagens naturais bonitas e uma 
riqueza cultural surpreendente. É lá, que, além da casa grande e ca-
pela do antigo engenho da Fazenda Maquiné, um verdadeiro tesouro 
de riqueza histórica do município, nos deparamos com um lajedo que 
dá uma belíssima visão geral do município.

Fotos: Teresa Duarte

Objetivo é garantir o acesso dos grupos prioritários às 
vagas especiais em estacionamentos públicos e privados

Semob-JP emite mais 
de 14 mil credenciais 

entre janeiro e junho

De janeiro a junho des-
te ano, a Superintendên-
cia Executiva de Mobili-
dade Urbana (Semob-JP) 
emitiu 14.378 credenciais 
destinadas para o público 
dos grupos prioritários. Fo-
ram emitidas e renovadas 
12.503 credenciais para ido-
sos, 1.670 para pessoas com 
dificuldade de locomoção 
e fibromialgia e 205 para 
pessoas com Transtornos 
do Espectro do Autismo 
(TEA). O objetivo é garan-
tir o acesso às vagas espe-
ciais em estacionamentos 
públicos e privados.

O superintendente da 
Mobilidade Urbana, Expe-
dito Leite Filho, explicou 
que a credencial tem va-
lidade em todo o territó-
rio nacional, com prazo de 
três anos, e deve ser coloca-
da visível no painel do car-
ro para comprovação do 
direito, podendo ser utili-
zado em qualquer veícu-
lo em que o condutor ou o 
conduzido seja do grupo 
prioritário.

n 

Para os 
usuários 
sem acesso 
à internet, 
atendimento 
presencial é 
na sede da 
Semob-JP e  
nas Casas da 
Cidadania

Validade 
A credencial 
vale em todo 
o território 
nacional, 

com prazo de 
três anos

Como obter 
Para adquirir o docu-

mento, o usuário pode so-
licitar pelo site da Semob-
JP, no endereço eletrônico: 
servicos.semobjp.pb.gov.
br abrindo na opção cre-
denciais e preenchendo os 
dados solicitados anexan-
do o documento de identi-
dade, comprovante de re-
sidência da cidade de João 
Pessoa emitido nos últi-
mos 90 dias e laudo médi-
co com até 120 dias expe-
dido, no caso de pessoas 

com deficiência, fibromial-
gia e autistas.

Ou pode entrar no site 
da Prefeitura de João Pes-
soa no endereço: joaopes-
soa.pb.gov.br clicando no 
ícone ‘Atendimento ao Ci-
dadão’, em seguida ‘Pro-
tocolos’ e preencher o que 
está sendo solicitado, ane-
xando documentos.

“A vantagem é que o 
processo de emissão de 
credenciais pela internet 
poderá ser feito com o 
usuário imprimindo o do-
cumento no próprio do-
micílio, não sendo mais 
obrigatório se deslocar à 
sede da Semob-JP para ter 
acesso ao documento, pro-
porcionando mais como-
didade”, destacou Vilmar 
Coqueijo, o coordenador 
do Atendimento ao Públi-
co da Semob-JP.

Caso os usuários não 
tenham acesso à internet, a 
Semob-JP oferta o atendi-
mento presencial na sede 
do órgão, no bairro do 
Cristo Redentor e nas Ca-

sas da Cidadania do Ma-
naíra Shopping e em Ja-
guaribe. 

Foi como fez o senhor 
Carlos Antônio Rodriguez, 
68 anos, que compareceu 
à Semob e solicitou a cre-
dencial, apresentando seus 
documentos pessoais e re-
cebeu de forma imediata. 
“É meu primeiro cartão de 
idoso para as vagas espe-
ciais, um direito que nós te-
mos e que vai facilitar muito 
quando eu precisar estacio-
nar em um supermercado e 
no Centro da cidade”, con-
tou o aposentado.

O que diz o CTB 
O Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB) diz que 
em caso de desobediência 
as vagas para idosos, pes-
soas com deficiência ou 
autistas, o condutor do ve-
ículo estará sujeito a multa 
no valor de R$ 293,47, além 
de sete pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) pela infração gra-
víssima.

O principal objetivo é garantir o respeito para que o público prioritário usufrua do benefício 

A 18ª edição da Feira 
Internacional de Turismo 
Rural do Brasil (Ruraltur) 
acontecerá na cidade de Ba-
naneiras, no Brejo paraiba-
no, entre os dias 8 e 11 de 
setembro, após dois anos 
acontecendo de forma digi-
tal, este ano, terá como tema 
“O poder da governança 
para o turismo rural cria-
tivo e colaborativo”. Sob a 
coordenação do Sebrae Pa-
raíba, em parceria com ou-
tros estados e o Sebrae na-
cional,  o evento funcionará, 
mais uma vez, como uma 
grande vitrine do turismo 
rural para todo o Brasil. As 
inscrições de expositores e 
assinatura de contratos vão 
durar até 31 de julho. 

Além do suporte do Se-
brae, o evento contará com 
a colaboração da Prefeitu-
ra de Bananeiras, do Fórum 

de Turismo do Brejo parai-
bano, da Paróquia de Ba-
naneiras e da Rádio Inte-
gração FM de Bananeiras. 
O objetivo da feira é incen-
tivar, promover e fortale-
cer o desenvolvimento do 
turismo rural, possibilitan-
do uma visibilidade a nível 
mundial para o empreen-
dedorismo camponês.

Para a gestora de turis-
mo do Sebrae PB, Regina 
Amorim, a Ruraltur, en-
quanto estratégia de acesso 
a novos e diferentes merca-
dos e de ampliação da rede 
de turismo rural nacional, 
“contribui também para o 
alinhamento de novos co-
nhecimentos, o fortaleci-
mento da governança e o 
compartilhamento de ca-
sos de sucesso de várias re-
giões do Brasil”, comentou.

Depois de dois anos 
de Ruraltur acontecendo 
de forma digital, a gestora 
espera que o evento des-
te ano volte com força to-

tal no presencial. A expec-
tativa é de que a exposição 
receba em torno de seis mil 
visitantes presencialmen-
te e mais 10 mil através da 
plataforma virtual. Segun-
do Regina, o propósito é de 
que a feira seja referência 
em “turismo rural, promo-
ção e transformação dos 
pequenos negócios. Sem 
perder a ruralidade, mas 
com sustentabilidade eco-
nômica, social, cultural e 
ambiental”.

A escolha do municí-
pio de Bananeiras está ali-
nhada ao fato de que o lo-
cal é bem estruturado para 
receber visitantes, em ter-
mos de hospedagem e gas-
tronomia, sem contar com 
os atrativos naturais e cul-
turais da região. 

Em relação ao turismo 
paraibano, a Ruraltur tem o 
papel de “promover a com-
petitividade dos pequenos 
negócios de turismo rural, 
fomentando o empreende-

dorismo, com sustentabili-
dade e inovação”, lembrou 
Amorim. “A criatividade e 
cultura são pilares estraté-
gicos para o turismo criati-
vo em qualquer modalida-
de e não seria diferente no 
turismo rural, onde a pro-
dução associada, ou seja, o 
artesanato, a produção ar-
tesanal de alimentos e be-
bidas, as manifestações cul-
turais, geram as melhores 
experiências do turismo ru-
ral”, completou.

O evento ganha mais 
força ano após ano, assim 
como o turismo rural, ain-
da mais considerando que 
cerca de 60% dos municí-
pios do Brasil são rurais. 
“Na Paraíba, é visível o de-
senvolvimento do turismo 
rural em Cabaceiras, onde a 
atividade econômica prin-
cipal continua sendo a ca-
prinocultura, mas toda essa 
atividade econômica, tam-
bém ganha com o turismo 
rural”, justificou.

Ruraltur volta a ser de forma presencial 
após dois anos

Foto: Semob-JP

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com
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Em João Pessoa, Vianey Santos apresenta, na 
Usina Energisa, série de aquarelas que integra sua 
primeira coletânea de contos, ‘Ranhuras da Gente’

Músico lança 
exposição e 
livro de contos

Literatura e artes visuais

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

O professor titu-
lar de Música da 
Universidade Fe-
deral da Paraíba 

(UFPB), Vianey Santos, lan-
çará oficialmente seu primei-
ro livro, Ranhuras da Gente, no 
próximo dia 6 de agosto, a 
partir das 19h, na Sala Vladi-
mir Carvalho da Usina Ener-
gisa, localizada na cidade de 
João Pessoa, durante evento 
multicultural que, além de 
literatura, ainda inclui ar-
tes plásticas e música. Publi-
cado pela Editora Arribaçã, 
do município de Cajazeiras 
(PB), a coletânea tem 26 con-
tos, nove ilustrações, 145 pá-
ginas e custa R$ 50. No en-
tanto, quem quiser apreciar 
esses desenhos do próprio 
autor já pode visitar gratui-
tamente a exposição homô-
nima à do livro que ele está 
realizando na Galeria Ale-
xandre Filho da mesma ins-
tituição, composta pelo total 
de 15 imagens e que perma-
necerá aberta, no período de 
segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h, e sábado, das 14h às 
18h, até a data do lançamen-
to da obra.

O evento de lançamen-
to do livro será comandado 
pelo jornalista Jãmarrí No-
gueira e, na ocasião, a pro-
gramação vai incluir um re-
cital exclusivo da soprano 
Maria Carla Pino Cury, que 
é cantora de ópera na Euro-
pa, e o pianista Daniel Sei-
xas; a leitura dramatizada 
pela atriz Melânia Silveira 
de um dos contos da obra, A 
madrinha de fogueira, que fala 
sobre a noite de São João e 
cuja ilustração correspon-
dente feita para o texto inte-
gra a exposição; e a partici-
pação especial da escritora 
Maria Valéria Rezende, que 
assina o texto de apresenta-
ção da obra – em que consi-
dera o livro como algo “que 
se lê como água fresca num 
dia de grande calor” – e irá 

compor a mesa de debates. 
Em seguida, haverá coque-
tel e sessão de autógrafos. Já 
no dia quatro de setembro 
também haverá tarde de 
autógrafos e sarau, a partir 
das 15h, na Livraria do Luiz 
do MAG Shopping, na capi-
tal paraibana.

“Os contos foram escri-
tos durante a pandemia da 
Covid-19, quando eu esta-
va dando aula virtualmente 
para meus alunos, na UFPB, 
e o isolamento social, bem 
como o risco e o perigo que 
se corria, por causa da pan-
demia, me inspiraram a es-
crever os textos baseados em 
algumas memórias e produ-
zir as ilustrações para o livro. 
Depois, com a ideia de reali-
zar a exposição, decidi am-
pliar a quantidade de ilus-
trações e todas são na técnica 
mista aquarela com lápis de 
cor”, afirmou o professor Via-
ney Santos.

Amor, solidão, mitologia, 
conhecimento ancestral, re-
ligião, o cotidiano e a hipo-
crisia das pessoas são alguns 
dos temas abordados pelo 
escritor. “Não é um livro da 
história da minha vida, mas 
uma ficção, a partir de as-
pectos inspirados em algu-
mas das minhas memórias. 
A maioria dos textos é inspi-
rada em fatos que presenciei 
ou em histórias que escutei 
e os contos são autônomos, 
pois cada um tem cenário di-
ferente e abordam aspectos 
humanos e espirituais”, ob-
servou ele.

“Com essa coletânea de 
contos, o que pretendo é re-
tomar aquele caminho da 
infância. Por contingência, 
eu tenho 40 anos de música, 
dos quais 35 anos como pro-
fessor, mas desde pequeno já 
escrevia, pintava e fazia ilus-
trações”, acrescentou Vianey 
Santos, que escreveu o pri-
meiro conto – não publicado 
– aos 13 anos de idade e acre-
dita poder continuar uma 
carreira literária. Mas, caso 
não prossiga, admitiu que 

esse momento já está sendo 
“prazeroso”. 

Referindo-se à exposição, 
cuja abertura ocorreu na úl-
tima segunda-feira (11) e é a 
primeira que realiza, o pro-
fessor disse que o título da 
individual é homônimo ao 
do livro. “Eu me inspirei nos 
fatos da minha memória e 
relacionei com as pinturas 
rupestres da minha cidade, 
pois sou natural de Sumé 
(PB). Escolhi para o livro as 
ilustrações para as quais me 
inspirei rapidamente para 
produzir, mas todas as ilus-
trações do livro e da exposi-
ção são totalmente vincula-
das”, disse Vianey Santos. Ele 
revelou estar satisfeito com 
a receptividade do público 
para com a mostra e está com 
a ideia de que alunos de esco-
las sejam levados para visitar 
a Galeria Alexandre Filho da 
Usina Energisa, onde ainda é 
possível apreciar outras ilus-
trações, a exemplo das intitu-
ladas A prima distante e Sauda-
de em dobrado.

O professor Vianey San-
tos é lotado no Departa-
mento de Música da UFPB, 
Campus de João Pessoa, e 
graduado em Psicologia pela 
Furne, atual Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
e em Música pela UFPB. Ele 
tornou-se professor de Can-
to do Departamento em 1991, 
atuando como professor e te-
nor e se apresentando no Bra-
sil e no exterior. Em 2003, re-
cebeu o título de Doctor of 
Musical Arts – Performance 
Vocal, pela Universidade de 
Shenandoah, EUA. Nos últi-
mos anos, tem se dedicado à 
formação de novas gerações 
de cantores, atuando como 
professor de canto nos cur-
sos de Extensão, Graduação 
e Pós-Graduação em Músi-
ca da UFPB. Ele foi membro 
fundador de vários grupos 
vocais paraibanos e, atual-
mente, realiza pesquisas so-
bre a música vocal de matriz 
africana do compositor pa-
raibano José Siqueira.

Antologia ilustrada 
(ao lado) de Vianey 
Santos (acima) será 
lançado no dia 6 
de agosto e aborda 
temas como amor, 
solidão, mitologia, 
conhecimento 
ancestral, religião, 
o cotidiano e a 
hipocrisia das 
pessoas
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Da esq. para dir.: na exposição gratuita, que permanecerá até o início de agosto, o público poderá conhecer pinturas como ‘A madrinha de fogueira’, ‘A prima distante’ e ‘Saudade em dobrado’
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Colunista colaborador

“Amor é um egoísmo a dois.”
– Madame de Stael

Tenho mais medo de só ser que ser só. 
Como não me perder de vista diante de 
tanta pluralidade? Como me conjugar frente 
a tantos verbos? Ações múltiplas para um 
contexto amplo. E, mesmo tendo essa vastidão, 
corremos o risco de nos aprisionarmos. 
Perdidos em si, porque não soubemos escolher 
bem o outro. Ou por ter feito a escolha de 
só ser para o outro. Não é necessário muito 
tempo. Aos poucos, gestos e palavras podem 
nos desprender de nós, descosturando 
nossos horizontes de sentido até que ficamos 
irreconhecíveis. Assim, caímos na dependência 
afetiva. Relações entre pessoas que se 
dependem são baseadas nas suas utilidades. 
Qual é o significado por trás disso?

A tolerância anteposta ao carinho. Não são 
complementos. Há um retrocesso. Um fio tênue 
está entre o amor e a posse. A partida é curta. 
A volta é longa. Basta perdermos a autoridade. 
Sequências de “sim” quando quisemos dizer 
“não”. E vice-versa. Então passamos a ser o 
vice-de-nós. Sujeitos não afeitos à reflexão 
são os mais vulneráveis. Não analisam as 
relações que vão estabelecendo. Sendo 
domados, evidentemente, perderão o domínio. 
Não sobra espaço para opinião própria. 
Viverão machucados e machucarão. Opressor 
e oprimido no mesmo corpo. O desconforto 
passará a todos em volta o pior. Se não dispõe 
de si, então não terá disposição para o próximo. 
“Amar ao próximo como a si mesmo”. E quando 
não há amor próprio?

Só se é quem se 
reconhece. Martim Buber, 
filósofo personalista, diz 
que no encontro entre 
um eu e um tu nasce nós. 
Percebam: é uma terceira 
pessoa. O eu e o tu não 
se anulam. Saberemos 
se essa terceira pessoa 
foi criada depois de 
respondermos a seguinte 
questão: fui ao encontro 
de mim ou fui de encontro 
a mim? O amor nos 
autentica, nos faz sermos 
melhores, nos condiciona 
a viver. Não é o Amor 
que é cego, é a paixão. 
Nesta última, a gente se 
imagina e acredita que 
todos os mistérios foram 
revelados. Enquanto um 
amadurece, outro fragiliza. 

Um é superfície, outro, profundidade. O amor 
só acontece depois que as ilusões se esvaem. 
Quando percebemos que na relação existem 
virtudes e limites. É travessia. É ponte. E ponte 
se constrói dos dois lados. Ninguém conseguirá 
se doar por completo, porque ninguém se 
conhece completamente. Não somos seres 
limitados, temos limitações, o que é diferente. 
Estamos sendo feitos. Não somos perfeitos. 
Nenhuma obra estará acabada antes da morte. 
O que nós chamamos de pronto é, na verdade, 
um abandono. 

Nós sobrevivemos de desejo. Bem sabia a 
poeta Adélia Prado quando disse “Não quero 
faca nem queijo, quero a fome”. Desejar e esperar 
são verbos que se complementam, porque nossos 
anseios só se concretizam na calmaria. “A espera 
é operante”. Entretanto, não é o tempo que 
consola e, sim, o amor. Sem o movimento deste, 
nada será transformado. É melhor se doar aos 
poucos, porque nessa doação algo se recomporá. 
Não se deve jogar tudo para cima, pode ser que 
ninguém apanhe ou se amonto e impedindo de 
chegarmos uns aos outros.

Quem não leva o amor a sério dificilmente irá 
adiante na vida. Amor é trabalho e não o merece 
quem não luta para alcançá-lo. Amar não é mero 
acontecimento. O amor não é sujeira debaixo do 
tapete. Amor é farol. Ele nos guia no horizonte 
em que acendermos. E, se apaga, nos toma em 
360 graus. Isso só ocorre se desistirmos de nós 
mesmos. É como perder a fé em Deus e no ser 
humano. Quando se ama, para além do Eros, o 
perecível torna-se perene. O amor sobrevive de 
mistérios. Se não há mais nada a ser desvendado, 
então, evidentemente que a curiosidade, o desejo, 
se esvairão. Amor é o de novo, novo.

Leo 
  Barbosa

Amor é o de 
novo, novo

portuguesleobarbosa@gmail.com

Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

Sobre a vida e a morte

Um médico fixa o olhar em seu 
celular enquanto um paciente pre-
cisa da sua atenção. A dor do pa-
ciente e a angústia da família pa-
recem menos importante naquele 
momento. Enquanto a angústia au-
menta, perguntas aleatórias são fei-
tas por alguém que deveria forne-
cer, no mínimo, atenção, já que não 
existe estrutura adequada para um 
atendimento adequado com amplos 
recursos.

Entre receitas, palpites, angús-
tias e um diagnóstico fora da reali-
dade, eis que surge um “vá pra casa” 
que mais parece um “deixe pra lá, 
deve ser bobagem”. O desinteresse 
daquele momento se transforma em 
uma negligência humana impossí-
vel de ser reparada. O celular ven-
ceu. Mereceu mais atenção naquele 
momento do que alguém que pre-
cisava de ajuda, de uma atitude, do 
mínimo de cuidado, já que não se 
sabia de fato o que estaria causan-
do dores tão fortes em uma região 
de diagnóstico comum. 

Na manhã seguinte, após a libe-
ração precipitada e o retorno para 
casa, o quadro se agravava. Entre 
idas e vindas a casas de saúde, a re-
gulação de uma vaga e uma transfe-
rência mais parecia um jogo de sor-
te, comandado por algumas pessoas 
que não demonstram um grande in-
teresse em resolver o problema na-
quele momento ou não entendem a 
gravidade da situação. Nesse caso, 
é melhor mesmo passar a bola para 
outro lugar. Ao chegar em um novo 
ambiente, a peregrinação toma pos-
se de novas angústias.

Existem grandes parceiros alia-
dos nessa batalha. Enfermeiras, ma-
queiros, funcionários em geral, pes-
soas que se preocupam de verdade 
com o bem estar de quem sofre, po-
rém, existem limites que esses pro-

fissionais atenciosos não conseguem 
ultrapassar. Falta empatia por parte 
de alguns com a dor e o sofrimen-
to do outro que está em apuros. O 
outro, nesse caso, tanto é o pacien-
te como a família que espera por di-
versas ocasiões uma informação que 
geralmente não chega.

Às vezes me pergunto se isso é 
uma falha do sistema educacional 
do qual faço parte. Estamos for-
mando pessoas capazes de sentir 
empatia pelo sofrimento do outro? 
Até que ponto os futuros profissio-
nais se preocupam de verdade com 
a dor e o sofrimento do outro? Como 
conseguir separar aquilo que deve-
ria ser vocação da busca pelo status 
social? Em Pedagogia dos Caracóis, o 
educador Rubem Alves se questio-
na sobre as possibilidades e necessi-
dades de ensinar compaixão. Parece 

sem sentido falar nisso em sala aula, 
já que não cai em prova. A compai-
xão está cada vez mais distante dos 
bancos escolares. Rubem Alves diz 
que somente o conhecimento com 
compaixão cria a bondade, alertan-
do que uma sociedade em que não 
existe bondade não é digna de que 
vivamos nela. 

O final dessa história não é feliz. 
Não existe felicidade quando enten-
demos que algo a mais poderia ter 
sido feito. Fernando Pessoa, ao falar 
sobre a morte diz que: E tudo isto a 
morte / Risca por não estar certo 
/ No caderno da sorte / Que Deus 
deixou aberto. A vida é isso. Poei-
ra ao vento e uma impressão forte, 
nesse caso, de que o momento e o 
chegar da hora muitas vezes se ma-
terializa como uma condição abso-
lutamente reversível.

Delzymar Dias

Hoje, nona apresentação será protagonizada por canções de Daniel Pina

OSUFPB convida artista 
paraibano para concerto

Temporada 2022

Em seu nono concerto da 
temporada 2022, a Orques-
tra Sinfônica da Universi-
dade Federal da Paraíba 
(OSUFPB) vai se relacionar 
com a cena cultural parai-
bana. A noite será emba-
lada por canções do cantor 
e compositor Daniel Pina, 
com suas composições au-
torais arranjadas por outros 
artistas do cenário musical 
do Estado. O concerto acon-
tece hoje, às 20h, na Sala de 
Concertos Radegundis Fei-
tosa, no campus da UFPB 
em João Pessoa

Este é o segundo concer-
to que Daniel Pina faz com 
a OSUFPB. Ele é músico ofi-
cial da Orquestra como con-
trabaixista, mas atua como 
compositor popular no ce-
nário musical paraibano. 
Nessa apresentação trará 
suas canções autorais ar-
ranjadas pelos músicos Sér-
gio Galo, Uirá Garcia, Victor 
Mesquita, além dos irmãos 
Rudá e Uaná Barreto.

O concerto contará ain-
da com a participação es-
pecial das cantoras Maria 
Kamila e Nathalia Bellar, 
além dos músicos Helinho 
Medeiros (piano e sanfona), 
Toni Silva (guitarra), Her-

mano Pina (bateria) e Mar-
quinhos da Flauta (piano). 
Haverá também a partici-
pação da bailarina Aretha 
Paiva, de Maria Pietra, re-
citando um poema, e do ar-
tista visual Ax Ag, que pin-
tará um quadro, ao vivo, 
inspirado na ambiência so-
nora das canções.

No repertório, canções 
que já são conhecidas do 
público do artista Daniel 
Pina, mas também muitas 
outras que foram compos-
tas no período da pande-
mia, quando o compositor 
conquistou outras parce-
rias. A apresentação será 
gravada para ser lançado 
posteriormente em plata-
formas de streaming, em 
som e imagem.

Para participar presen-
cialmente, é preciso fazer 
uma inscrição on-line e as-
sim garantir uma vaga na 
Sala Radegndis Feitosa, 
que é limitada a 300 luga-
res. Para efetuar a inscri-
ção, basta acessar o site do 
CCTA (www.ccta.ufpb.br/
lamusi) e terá seu lugar re-
servado para o concerto. A 
vaga permanecerá reser-
vada até 20 minutos após o 
início do concerto. Pina (acima) é músico da OSUFPB (abaixo) e atua na cena popular
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“Estamos formando pessoas capazes de sentir empatia pelo sofrimento do outro?”

n 

Estamos 
sendo feitos. 
Não somos 
perfeitos. 
Nenhuma 
obra estará 
acabada antes 
da morte. 
O que nós 
chamamos de 
pronto é, na 
verdade, um 
abandono
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Sandra 
   Raquew Azevêdo

Jornalista, professora e pesquisadora 

Paulo Afonso, o 
amigo solar

Colunista colaboradora

Paulo Afonso. Durante essa semana de seu 
encontro ao Infinito, ao Eterno, ao Todo 
Amor que te trouxe até aqui, prestava 

atenção numa incessante peleja que acontecia 
acima de nossas cabeças. Foi uma semana em 
que chovia, fazia sol, voltava a chover e voltava 
a fazer sol, tudo isso em pouco minutos. Era 
estranho amigo, assim como é misterioso ainda 
aos nossos olhos o tempo particular de cada 
ser histórico. 

Paulo Afonso sempre foi solar, e se construiu 
ao longo da vida como sujeito histórico, como 
Jesus. Dentro de seu Tempo, de sua conjuntura 
cultural e política. Vivenciar uma utopia 
acreditando na capacidade humana. Ele 
sempre acreditou no humano, e como falava 
Clarice Lispector, no mais amor por tudo. Nosso 
amigo tinha uma fé encarnada no cotidiano. 
Na sua crença numa vida melhor, num ser 
humano melhor, numa cultura de paz, num 
senso de dever profundo, nas transformações 
sociais Paulo se constituiu enquanto ser, e 
segue, segue conosco. 

Paulo, pescador de gente, optou por tocar 
pessoas, não tocar ouro, nem prata. Paulo era 
da gente. Era da parte mais potente de nós 
mesmos. Era em si mesmo uma Revolução. 
A fome de alma e de justiça dele, se traduzia 
para mim em sua capacidade incrível de 
mover-se, deslocar-se, ir. Existia em Paulo um 
chamado, como também uma urgência no 
fazer coletivo. 

Enquanto eu observava o corpo do Paulo 
em descanso, expressando paz e as pessoas 
cantando em seu redor, imaginava nosso 
amigo querido como grão de mostarda 
germinado em cada pessoa. Lembrava 
também da parábola do semeador. Porque ele 
saia a semear em muitos cantos do Nordeste 
brasileiro, da América Latina, do planeta. 
E nos bizacos (bolsas lindas e ecológicas), 
que sempre levou consigo, tinha sementes 
de muita qualidade para lançar em solos 
fecundos, que seguiram se multiplicando. É 
assim que sinto em relação ao amigo, um solo, 
um chão, um florescimento, e um frutificar. E 
uma responsabilidade com a Vida, e a vida em 
abundância para todas, todes e todos. 

Paulo um rapaz latino-americano, inclusive 
muito parecido com o Belchior, e que se 
interessava mais por “amar e mudar as 
coisas”. E quantas coisas pôde, de fato, tocar 
para transformar. 

Quando olho para o Tempo Sagrado das 
nossas vidas entrelaçadas, sinto uma gratidão 
imensa por habitar existencialmente um lugar 
no qual a fé se traduz efetivamente em Amor, 
em Ação, em compromisso com a preservação 
e a dignidade da vida de humanos e de não 
humanos. 

Aceitar a ausência física do Paulo, como 
também sendo uma parte das transformações 
de nossa própria história, é poder sentir o Paulo 
agora transformado em mais sementes a serem 
por nós cultivadas e lançadas, para que brotem 
no “impossível chão”. 

Eu sinto tristeza, mas não sinto uma dor 
desestruturante. Porque mesmo diante do corpo 
de Paulo que descansa, também percebo um 
Paulo que vive, e se transforma. O riso de Paulo 
é maior em meu ser. Eu só consigo ter em mente 
o olhar que sorri. Porque sempre me sorria com 
os olhos. Podia narrar tudo só através do olhar. 
Se a boca do Paulo estivesse bem fechada, 
haveria quem pudesse ler uma tese em seus 
olhos. E dizem aos quatro cantos, que os olhos 
são o espelho da alma. 

E mesmo que sinta que o meu mundo 
começa a “desaparecer” enquanto as pessoas 
mais amadas vão seguindo sua história Infinita 
e Sagrada, me envolve todo o sorriso do Paulo. 
E se Almodóvar tem as suas cores. Nosso 
amigo Paulo Afonso também tem. E são cores 
vivas, cores lindas, cores que traduziam muito 
seu Ser Solar. 

Enquanto no Mistério Paulo ia se 
desnudando dessa vida visível, observava ao 
longo dos dias a peleja do sol, da chuva, da 
chuva com o sol. 

E ia tendo a certeza de que ele não estava 
sozinho, que estávamos junto dele. E acredito 
que Paulo seguirá presente conosco como uma 
semente que sempre brotará. Paulo Afonso, 
presente!

Hoje, a partir das 20h, no Centro 
Histórico de João Pessoa, acontece a 
terceira edição da Festa Jameika – Bai-
le de Cultura Jamaicana. O evento que 
enaltece aspectos da cultura jamaicana 
será realizado no Centro Cultural Espa-
ço Mundo, no último mês de funciona-
mento da casa.

O evento se consolida como um es-
paço de expressão da cultura negra-ja-
maicana em toda sua diversidade, a par-
tir do estilo diferenciado de cada um dos 
DJs da JameikaCrew, equipe que cuida 
da parte musical do baile. Zebb, Radiola 
Jamaicana e BrasilicaDubs passeiam en-
tre o reggae, raggamuffin, dancehall e o dub, 
mostrando ao público que os sons da ilha 
vão muito além de Bob Marley.

O cantor e toaster Juliodu Norte é o 
responsável por intervenções vocais, 

e nesta edição estará lançando o single 
‘Esteja Atento’. 

Centro Cultural Espaço Mundo fica 
na Praça Antenor Navarro, 53, no bairro 
do Varadouro. Os ingressos custam R$ 
10 e podem ser adquiridos antecipada-
mente através do site do Sympla (sym-
pla.com.br/espacomundo).

Hoje, na capital, baile da cultura jamaicana terá DJs e lançamento de ‘single’

Centro Histórico traz 3a 
edição da Festa Jameika

Música

Foto: Divulgação

Radiola Jamaicana será um dos DJs

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

ELVIS (EUA. Dir: Baz Luhrmann. 
Biografia. 12 anos). Décadas da vida 
do artista ícone do rock, Elvis Pres-
ley (Austin Butler) e sua ascensão 
à fama, a partir do relacionamento 
do cantor com seu controlador em-
presário “Colonel” Tom Parker (Tom 
Hanks). A história mergulha na di-
nâmica entre o cantor e seu empre-
sário por mais de 20 anos em par-
ceria, usando a paisagem dos EUA 
em constante evolução e a perda da 
inocência de Elvis ao longo dos anos 
como cantor. No meio de sua jorna-
da e carreira, Elvis encontrará Pris-
cilla (Olivia DeJonge), uma das pes-
soas mais importantes de sua vida. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
15h - 18h15 - 21h45; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h20 - 20h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
14h45 (exceto seg.) - 18h15 (exceto 
seg.) - 21h45 (exceto seg.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3 (dub.): 14h - 17h10 - 
20h15; CINE SERCLA PARTAGE 4 
(dub.): 14h - 17h10 - 20h15.

PRÉ-ESTREIA

O TELEfOnE PRETO (The Black 
Phone. EUA. Dir: Scott Derrickson. 
Suspense. 16 anos). Finney Shaw, 
um garoto de 13 anos, é sequestrado 
por um sádico serial killer (Ethan Ha-
wke) em um porão a prova de som, 
onde os gritos do menino não podem 
ser ouvidos. Na parede do porão, 
Finney encontra um telefone anti-
go. Quando o aparelho toca, o garo-
to consegue ouvir a voz das vítimas 
anteriores do assassino, e elas ten-
tam evitar que o Finney sofra o mes-
mo destino. Enquanto isso, a melhor 
amiga de Finney tem sonhos que in-
dicam o lugar onde ele pode estar e 
corre contra o tempo para resgatar o 
amigo antes que seja tarde demais. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 20h 
- 22h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (dub.); 22h20 (exceto seg. e ter.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h- 
18h15 - 20h30; CINE SERCLA PARTA-
GE 5 (dub.): 16h- 18h15 - 20h30.

COnTInUAÇÃO

fESTIVAL VARILUx dE CInEmA 
fRAnCêS 2022 (Vários). Evento que 
vai até o final do mês com obras iné-
ditas e recentes da filmografia fran-
cesa. Confira a programação com-
pleta (com sinopses, fotos e sessões) 

de João Pessoa no site oficial do fes-
tival (variluxcinefrances.com). No 
CINE BANGÜÊ.

mInIOnS 2: A ORIgEm dE gRU 
(Minions: The Rise of Gru. EUA. Dir: 
Kyle Balda. Animação. Livre). Na 
década de 1970, Gru está crescen-
do no subúrbio. Fã de um grupo 
de supervilões conhecido como Vi-
cious 6, Gru traça um plano para se 
tornar malvado o suficiente para se 
juntar a eles. Felizmente, ele recebe 
apoio de seus leais seguidores, os 
Minions. Juntos, eles exercem suas 
habilidades enquanto constroem 
seu primeiro covil, experimentam 
suas primeiras armas e realizam as 
primeiras missões. Quando os Vi-
cious 6 expulsam seu líder – o len-
dário lutador Wild Knuckles – Gru 
participa de uma entrevista para 
se tornar seu mais novo membro. A 
entrevista não vai bem, e só piora 
depois que Gru os supera e de re-
pente, o garoto se vê como inimigo 
mortal do grupo do mal. Gru se vol-
tará para uma fonte improvável de 
orientação, o próprio Wild Knuckles, 
e descobrirá que até os supervilões 
precisam de uma ajudinha de seus 
amigos. Continuação das aventuras 
dos Minions. CINÉPOLIS MANAÍRA 
1 (dub.): 14h30 - 16h45 - 19h - 21h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 14h 
- 16h15 - 18h30 - 20h45; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 13h30 - 15h45 - 
18h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 13h30 (exceto seg.) - 15h45 
(exceto seg.) - 18h (exceto seg. e 
qua.) - 20h15 (exceto seg. e qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
14h - 16h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 
5 (dub.): 14h20 - 16h10 - 18h - 19h50; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
14h20 - 16h10 - 18h - 19h50.

TOP gUn: mAVERICk (EUA. Dir: 
Joseph Kosinski. Aventura. 12 anos). 
Depois de mais de 30 anos servin-
do a marinha como piloto de caça, 
Pete “Maverick” Mitchell (Tom Crui-
se) continua na ativa. Enquanto ele 
treina um grupo de pilotos em forma-
ção para uma missão especial que 
nenhum “Top Gun” jamais partici-
pou. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 17h45. 

ThOR: AmOR E TROVÃO (Thor: 
Love and Thunder. EUA. Dir: Taika 
Waititi. Aventura. 12 anos). Thor (Ch-
ris Hemsworth) busca pela paz in-
terior, mas sua aposentadoria é 
interrompida por um assassino ga-
láctico conhecido como Gorr (Ch-
ristian Bale), que busca a extinção 
dos deuses. Para combater a amea-
ça, Thor pede a sua ex-namorada, 
Jane Foster (Natalie Portman), que – 
para surpresa de Thor – inexplicavel-
mente empunha seu martelo mági-
co, Mjolnir, revelando-se a Poderosa 
Thor. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 
14h15 - 17h - 19h45 - 22h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 6 (dub., 3D): 13h15 - 
16h - 18h45 - 21h30; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 7 (3D): 14h45 (dub.) - 17h30 
(dub.) - 20h15 (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 - Macro-XE (3D): 13h45 
(dub.) - 16h30 (leg.) - 19h15 (dub.) - 
22h (leg.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 1 (dub., 3D): 13h45 - 16h30 - 19h15 
- 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.): 18h30 - 21h15; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 14h30 - 
17h15 - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 15h - 17h30 - 20h; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h50 (3D) - 
18h20 (3D) - 20h50; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 15h50 (3D) - 18h20 
(3D) - 20h50; CINE SERCLA PARTAGE 
3 (dub.): 15h - 17h30 - 20h.

Foto: Divulgação

Atriz Tessa Thompson retoma o seu papel de Valquíria no longa ‘Thor: Amor e Trovão’

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site oficial 

da Sympla



As implicações da Sema-
na de Arte Moderna nas ar-
tes plásticas são tema do 3º 
Ciclo de Debates promovi-
do pela Fundação Casa de 
José Américo. Com trans-
missão virtual que acontece 
hoje, a partir das 9h30, no ca-
nal FCJA Oficial, no YouTu-
be, o encontro mediado por 
Lúcia Guerra, gerente execu-
tiva do Arquivo da institui-
ção, vai reunir especialistas 
no assunto, como Madalena 

Zaccara (UFPE), Chico Pe-
reira (UEPB) e Robson Xa-
vier (UFPB). Caberá a eles 
responder a uma questão 
fundamental: “Semana de 
Arte Moderna: artes plásti-
cas com uma nova estética?”

O debate vai tratar sobre 
as origens da modernidade 
no Brasil e as várias demons-
trações de independência 
que foram sentidas na arte 
brasileira que incluem não 
só as artes plásticas, mas ou-
tras manifestações que con-
tribuem para uma arte brasi-
leira original. “Não podemos 

falar uma coisa sem outra. 
As manifestações de 22 fo-
ram acontecimentos reais 
não só estéticos, políticos e 
ideológicos, mas manifesta-
ções históricas conectadas, 
mesmo que seus atores não 
estivessem diretamente en-
volvidos”, antecipa Chico Pe-
reira, artista, escritor imortal 
na Academia Paraibana de 
Letras e professor aposenta-
do da UFPB.

Mesmo que há 100 anos 
as repercussões na época 
não tenham sido significan-
tes, o fato é visto como um 

acontecimento singular que 
se impôs no tempo, crescen-
do e se afirmando na his-
toriografia como um mar-
co referencial que repercute 
até hoje. “Abriu caminhos, 
mas não foi o único aconte-
cimento da modernidade. O 
que comemoramos hoje é o 
fato de se poder reconhecer 
a sua originalidade manifes-
ta nas novidades que apre-
sentavam. A Semana de 22 
colocou o Brasil no univer-
so particular das mudanças 
estéticas do pós guerra euro-
peia”, considera Pereira.

Já em terceira edição, o 
evento integra o ‘Ciclo de 
Debates: Diálogos Presen-
tes’, que iniciou em abril e 
prossegue até outubro, com 
encontros online, tendo como 
tema central “22 é 100 (1922-
2022)”, enfatizando centená-
rios comemorados em 2022. 
O evento abriu com o tema 
“Semana de Arte Moderna: 
Modernismos?”. O próximo 
encontro será no dia 26 de 
julho com o tema “Centená-
rio do movimento tenentis-
ta”, e terá a participação de 
Rosa Maria Godoy Silveira 

(UFPB), Monique Cittadino 
(UFPB) e Jivago Correia Bar-
bosa (IFPB).
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Terceiro Ciclo de Debates promovido pela Fundação Casa de José Américo ocorre hoje, com transmissão pelo Youtube

FCJA debate artes na Semana de 22
Virtual

Joel Cavalcanti 

cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code 
acima, acesse o 
canal da FCJA

Da esq. para dir.: encontro vai reunir os especialistas Madalena Zaccara, Robson Xavier e Chico Pereira para responderem: “Semana de Arte Moderna: artes plásticas com uma nova estética?”
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A Cia. Teatro Nu Escuro, 
de Goiás, apresentará pela 
primeira vez na Paraíba a 
peça Plural. A apresentação 
acontece hoje e amanhã (jun-
to com uma oficina de confec-
ção de bonecas Abayomi), em 
João Pessoa, na Sala Roberto 
Cartaxo, no Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em Tam-
bauzinho, sempre às 20h. A 
entrada é gratuita.

Maria é protagonista do es-
petáculo Plural, que faz parte 
do projeto em circulação ‘Den-
tro e Fuera’. A história é con-
tada em um espaço atempo-

ral e lúdico, com um cenário 
que mescla o rural ao urba-
no, o poético ao dramático, o 
trágico ao cômico. Maria nar-
ra acontecimentos vividos e 
sentidos no êxodo rural, com 
seus encantos, medos, violên-
cias, coragens, lamentos e ale-
grias. A peça também recebe 
projeção mapeada para criar 
texturas e efeitos que dialo-
gam com as cenas. Os atores e 
atrizes cantam, dançam e to-
cam cantigas próprias do tea-
tro de animação, como em um 
calidoscópio infantil.

“Nós contamos histórias 
de mulheres que saíram do 
campo e foram para a cidade, 

e nesse percurso acaba acon-
tecendo uma escravidão ve-
lada, uma opressão que exis-
te em cima dessas mulheres. 
E isso é muito forte no Brasil 
como um todo. Fomos buscar 
isso nas mães do grupo, por-
que a maioria delas vieram do 
campo. Nos apropriamos des-
sas histórias para construir a 
trama”, relatou Hélio Fróes, di-
retor e dramaturgo.

O espetáculo tem a dire-
ção de Izabela Nascente. “A 
ideia do espetáculo surgiu 
em show-vídeo que fizemos 
para um recolhimento de his-
tórias para falar sobre identi-
dade. Daí surgiu a vontade de 

montar um novo espetáculo 
e sentimos a vontade de falar 
sobre mulheres. Resgatamos 
essas histórias e colocamos 
todos os elementos que tra-
balhamos há anos, no caso a 
música, a cena, o ator e o bo-
neco tudo no mesmo balaio”, 
explicou a diretora.

Além da apresentação 
da peça, haverá uma ofici-
na gratuita de construção de 
bonecas baseadas na estéti-
ca Abayomi, que são seme-
lhantes as que são utilizadas 
no espetáculo Plural. O even-
to será amanhã, das 10h às 
13h, também na Sala Rober-
to Cartaxo.

Espetáculo fala de mulheres que vivenciaram o êxodo rural
teatro

Marcos Palmeira, intér-
prete do lendário persona-
gem José Leôncio, do remaker 
Pantanal (Rede Globo,) rece-
berá, esse ano, a mais tradi-
cional honraria do Festival de 
Cinema de Gramado que terá 
edição comemorativa de 50 
anos do evento na serra gaú-
cha no período de 12 a 20 de 
agosto. O ator receberá o Tro-
féu Oscarito, concedido des-
de 1990, em nome de mais de 
uma centena de produções 
artísticas no teatro, cinema e 
televisão. Presente à soleni-
dade de anúncio da homena-
gem, ocorrido essa semana, 
no Rio, Palmeira disse que 
tem um “carinho” muito es-
pecial por Gramado.

“É um festival que sim-
boliza muito para quem é do 
setor. Eu tive o prazer de ter 
alguns dos meus trabalhos 
reconhecidos por lá. Pude ho-
menagear meu pai e, agora, 
recebo essa surpresa. Eu es-
tou muito feliz de poder fa-
zer parte dessa história mais 
uma vez”, disse o ator.

Mostra de documentários
Com curadoria do jorna-

lista e crítico Marcos Santuá-
rio e as atrizes Dira Paes e So-
ledad Villamil, uma mudança 
foi operada na mostra com-
petitiva que tradicionalmen-
te integrava filmes ficcionais 
e documentais. Pela primei-
ra vez, o gênero de não ficção 
terá uma mostra exclusiva 
nesta edição do festival. Um 
total de 116 filmes documen-

tais foi inscrito, o que levou a 
um trabalho “complexo”, se-
gundo Dira Paes:

“Foi um trabalho comple-
xo de diálogo e exposição de 
ideias que nos fez culminar 
nessa lista de cinco títulos que 
apresentamos hoje. Em nome 
da curadoria, estamos muito 
felizes de poder anunciar es-
ses filmes potentes e que re-
fletem muito o atual cenário 
político, social e econômico 
do nosso país”, reiterou.

Outra novidade é que os 
cinco filmes selecionados para 
a nova Mostra Competitiva de 
Longas-Metragens Documen-
tais  terá uma janela especial: 
serão exibidos exclusivamen-
te pelo Canal Brasil durante o 
festival e o escolhido pelo Júri 
Oficial será apresentado no 
encerramento do evento.

Gramado faz 50 anos com homenagem a Marcos Palmeira
Cinema

Lúcio Vilar 

Especial para A União Serviço
Confira, abaixo, lista de 
documentários selecionados:

n ‘Ademã - A Vida a as Notas de Ibrahim Sued’ | 
Rio de Janeiro - 106min.
Direção: Isabel Sued Perrin e Paulo Henrique 
Fontenelle
 
n ‘Elton Medeiros - O Sol Nascerá’ | Rio de Janeiro 
- 80’
Direção: Pedro Murad
 
n ‘Eu Nativo’ | Pará - 71min.
Direção: Ulisses Rocha
 
n ‘O Destino Está Na Origem’| Goiás - 61min.
Direção: Pedro de Castro Guimarães
 
n ‘Um Par Para Chamar de Meu’ | São Paulo - 
82min.
Direção: Kelly Cristina Spinelli

Palmeira receberá o Troféu Oscarito, 
em nome de mais de uma centena de 

produções no teatro, cinema e TV

Foto: Divulgação

Da Redação

Haverá, também, oficina de construção de bonecas Abayomi

Foto: Cia. Teatro Nu Escuro/Divulgação
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Erramos
Matéria publicada nesta mesma página 13, na edição 

de ontem (14), trouxe uma informação equivocada 
sobre a comemoração dos 60 anos de implantação do 
décimo-terceiro salário. Erroneamente, publicamos que 
o benefício estaria completando 50 anos. Aos leitores, 
nossas desculpas!

Secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, diz que fará análise das repercussões financeiras após decisão

Congresso derruba veto a Estados
mudança no icms

O secretário de Estado da 
Fazenda do Governo da Paraí-
ba, Marialvo Laureano disse 
que analisará, hoje, junto com 
sua equipe técnica, o impacto 
que a derrubada do veto do 
presidente Bolsonaro, ontem, 
pelo Congresso Nacional. Ele 
se refere  ao trecho da Lei do 
ICMS, que prevê compensa-
ção aos Estados por possível 
perda na arrecadação.

O secretário, no entanto, 
disse que mesmo com a der-
rubada do veto do presiden-
te, o cenário para os estados 
não é nada animador. Mas que 
só uma análise mais profun-
da, que será feita hoje por ele 
e pela sua equipe é que dará 
com precisão um raio “x” da 
situação. 

“Mesmo com a derruba-
da do veto do presidente Bol-
sonaro, pelo Congresso, o ce-
nário para os estados e para a 
Paraíba, óbvio, não é nada ani-
mador. Mas só posso dar uma 
análise mais profunda, após 
realizar um minucioso estudo 
dos impactos desta compen-
sação”, detalhou o secretário. 

 O Congresso derrubou, 
ontem, o veto do presidente 
Jair Bolsonaro ao trecho da lei 
do ICMS que prevê compen-
sação aos Estados por possí-
vel perda na arrecadação. A 
lei estabelece um teto de 18% 
para a cobrança do ICMS so-
bre combustíveis, energia elé-
trica, comunicações e trans-
porte coletivo.

A norma foi publicada em 
edição extra do Diário Oficial 
da União (DOU) dia 23 de ju-
nho. Os parlamentares votam 
neste momento dispositivos 
do veto. Os itens derrubados 
vão à sanção presidencial. Pelo 
texto, os Estados e o Distrito 
Federal serão compensados 
por meio do desconto de par-
celas de dívidas refinanciadas 

pela à União.
Para o presidente Jair Bol-

sonaro (PL), a medida é des-
necessária, uma vez que, nos 
últimos dois anos, “foi obser-
vada melhora significativa na 
situação fiscal de Estados e 
municípios”. “A melhora dos 

resultados primários dos go-
vernos regionais resultou em 
um acelerado acúmulo de ati-
vos financeiros, que alcançou 
o valor de R$ 226 bilhões em 
abril de 2022”, afirmou Bolso-
naro na justificativa ao veto.

No entanto, a Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM), alega que o aumento 
do ativo financeiro registrado 
pelos entes federados se deve 
ao preço internacional do pe-
tróleo. “Nós não tivemos ga-
nho nenhum. O barril do pe-
tróleo subiu lá fora. Subiu a 
base aqui; logicamente, que 
aumentou a arrecadação, mas 
ela é conjuntural, e o que poder 
ser uma reforma estrutural, ou 
seja, hoje ele aumentou, então 
por que aumentou agora, tu fa-
zes a reforma para o resto da 
vida; quando ela abaixar o ano 
que vem, quem é que paga esse 
buraco?”, criticou o presidente 

Os congressistas decidiram derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à compensação por perdas com o ICMS, mas decisão não entusiasmou Marialvo (D)

“Mesmo com 
a derrubada 
do veto, o 
cenário para 
os estados não 
é animador

Marialvo Laureano

da instituição, Paulo Ziulkoski, 
após encontro com o presiden-
te no último dia 5.

Também foi derruba-
do veto ao trecho que prevê 
que as parcelas relativas à alí-
quota-parte do ICMS serão 
transferidas pelos Estados aos 
municípios na proporção da 
dedução dos contratos de dí-
vida com aval da União, bem 
como na proporção da par-
cela de Compensação Finan-
ceira pela Exploração Mine-
ral (CFEM).

Os itens do veto relaciona-
dos ao trecho da lei do ICMS 
que protegeria recursos do 
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb) serão analisados 
em separado. De acordo com 
a emenda, a União deveria 
transferir dinheiro o suficien-

O deputado federal Agui-
naldo Ribeiro (progressis-
tas) confirmou, ontem, em 
entrevista a emissoras de rá-
dio, que a partir de hoje está 
licenciado da Câmara Fede-
ral. Com sua decisão, a cadei-
ra do parlamentar será ocu-
pada pela primeira suplente, 
a vereadora pessoense Eliza 
Virgínia (Progresistas).

Na Câmara Federal, 
Aguinaldo esteve atuando 
com intenso trabalho parla-
mentar em matérias essen-
ciais para o desenvolvimen-
to econômico e social do país. 
Foi relator da Reforma Tribu-
tária, com relatório concluído 
e apresentado, com a propos-
ta de uma ampla reforma da 
tributação no país.

Licenciado dos trabalhos 
legislativos, o parlamentar  
paraibano destacou que seu 
tempo, agora, será dedica-
do quase que exclusivamen-
te ao seu projeto da reelei-
ção a uma vaga na Câmara 
Federal. 

“Estamos cumprindo o 
último dia antes da licença. 
Iremos aprovar e decidir al-
guns vetos e inicio a licença a 
partir desta sexta-feira. Vou, 
agora, me dedicar ao proces-

Aguinaldo confirma licença de 121 dias
eliza assume na câmara

so da minha reeleição”, disse.
Além da vereadora Eli-

za Virgínia, que deverá ficar 
dois meses na vaga deixada 
por Aguinaldo, o advogado 
Hilton Souto Maior (Progres-
sistas), também ficará pelo 
mesmo período, após licen-
ça da vereadora, depois des-
te período. 

Os dois estiveram no ple-
nário da Câmara Federal com 
Aguinaldo, que se licencia 
para cuidar da campanha 
de deputado. Eles puderam 

acompanhar a votação das 
PECs ’Kamicaze’ e do piso 
nacional da enfermagem, 
aprovados em 1º turno. 

“Estou só aguardando, 
agora, Elisa cumprir seus 
dois meses como deputada e 
depois  confirmar sua licen-
ça para que eu possa assumir 
por dois meses o mandato do 
titular  Aguinaldo Ribeiro.”, 
disse a advogado Hilton Sou-
to Maior. 

Elisa Virgínia teve pou-
co mais de 45 mil votos para 

a Câmara Federal em 2018 e 
assumirá à Casa Baixa, em 
Brasília, pela primeira vez. 
A parlamentar também será 
candidata ao mesmo cargo 
nas eleições deste ano. 

O advogado Hiltinho 
Souto Maior, segundo su-
plente, também é debutan-
te no Congresso e será outro 
que buscará uma vaga para o 
Legislativo Federal nas elei-
ções deste ano. Em 2018 ele 
obteve aproximadamente 15 
mil votos. 

Foto: Divulgação

Lira, presidente da Câmara, conversa com Aguinaldo, Hilton Souto Maior e Eliza Virgínia

Reunida em sessão ordi-
nária híbrida, ontem, sob a 
presidência do conselheiro 
Nominando Diniz, a 1ª Câ-
mara do Tribunal de Con-
tas da Paraíba rejeitou o 
recurso interposto pelo ve-
reador Saulo Gustavo Sou-
sa Santos a respeito de gas-
tos irregulares com diárias 
nas contas de 2018 do Le-
gislativo de Santa Rita. Ain-
da acatou denúncia de ne-
potismo contra a prefeita 
de Boa Ventura, Talita Lo-
pes dos Santos.

No recurso, o presiden-
te da Câmara Municipal 
de Santa Rita alega que as 
eivas apontadas pelo TCE 
não foram suficientes para 
macular as contas de 2018, 
no que diz respeito à con-
cessão de gratificações es-
peciais a servidores efeti-
vos, ausência de licitação e 
pagamentos excessivos de 
diárias em viagens, entre 
as quais à cidade de Grama-
do (RS). A Corte entendeu 
que as justificativas apre-
sentadas não foram sufi-
cientes para sanar as irre-
gularidades.

Conforme a decisão 
emitida pela Corte de Con-
tas no julgamento das con-
tas, o valor a ser devolvido 
aos cofres públicos, pelo 
presidente da Câmara, é a 
soma dos pagamentos de 
R$ 397,3 mil em diárias não 
justificadas com o exercício 

da atividade parlamentar e 
de mais outros R$ 200 mil 
em gratificações para ser-
vidores sem comprovação 
de exercício de atividades 
especiais.

Nepotismo
A respeito da denúncia 

de nepotismo contra a pre-
feita de Boa Ventura, o co-
legiado seguiu o voto do 
relator, conselheiro Fábio 
Nogueira, pela procedência 
parcial e aplicação de multa 
a cada um dos gestores no 
valor de R$ 3 mil, em rela-
ção à ilegalidade nas con-
tratações de Maria Leoni-
ce Lopes Vital para o cargo 
de Tesoureira na Secreta-
ria de Finanças, bem como 
pela falta de qualificação 
técnica de Thiago Lopes Vi-
tal Filho, secretário de Pla-
nejamento.

O colegiado decidiu ain-
da representar ao Ministé-
rio Público Estadual para 
as providências cabíveis, à 
luz da Súmula 13 do STF. 
Camila Lopes Vital e Tiago 
Lopes Vital são filhos da ex
-prefeita Maria Lopes Vital, 
que vem a ser tia da atual 
prefeita Talita Lopes dos 
Santos. (proc. nº 06840/21). 
O relator seguiu o parecer 
ministerial e destacou que 
a defesa não anexou prova 
documental de qualifica-
ção técnica para justificar 
as nomeações.

TCE rejeita recurso de 
vereador de Santa Rita

diárias irregulares

te para que os Estados atingis-
sem os porcentuais mínimos 
exigidos para as áreas de edu-
cação e saúde.

O dispositivo vetado pre-
via uma compensação para 

perdas ocorridas em 2022. O 
repasse seria interrompido 
quando as alíquotas do tribu-
to retornassem aos patamares 
vigentes antes da publicação 
da lei complementar.

Foto: ArquivoFoto: Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo
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Presidente do Tribunal de Contas destaca importância do acordo para o fortalecimento do controle externo

TCE e MPPB criam observatório
gestão pública

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB) 
e o Ministério Público do Es-
tado (MPPB) firmaram um 
acordo de parceria e coopera-
ção técnica para implantação 
do Observatório da Gestão 
Pública na Paraíba. O termo 
foi assinado ontem em reu-
nião na sede do TCE-PB pelo 
presidente do Tribunal de 
Contas, conselheiro Fernan-
do Catão e pelo procurador-
geral de Justiça do MPPB, An-
tônio Hortêncio Rocha Neto.

Segundo o conselheiro 
Fernando Catão esse é um 
ato importante para o forta-
lecimento das instituições de 
controle externo. “O acordo 
tem por objetivo a integração 
de metodologias entre os par-
tícipes (e futuros órgãos pú-
blicos aderentes), bem como o 
intercâmbio de experiências, 
dados, informações e tecnolo-
gias, de forma a incrementar 
as ações de prevenção e com-
bate à corrupção, bem como 
de monitoramento das ges-
tões e despesas públicas em 
sentido amplo”, declarou o 
presidente do TCE-PB.

O acordo prevê intercâm-
bio de informações, a arti-
culação conjunta de esforços 
e a formação de parcerias. 
Com a troca de informações, 
o aprimoramento vai moni-
tora as gestões públicas e a 
aplicação de recursos públi-
cos estaduais e municipais, 
repassados e/ou aplicados no 
âmbito da Paraíba. O grupo 

do observatório vai integrar 
as metodologias de atuação 
preventiva e repressiva ado-
tadas pelos partícipes. Além 
de realizar treinamentos em 
conjunto que visem aperfei-
çoar as técnicas de preven-
ção, de combate à corrupção 
e de monitoramento das ges-
tões e despesas públicas em 
sentido amplo.

O procurador-geral de 
Justiça do MPPB, Antônio 
Hortêncio Rocha Neto, res-
saltou a importância do Ob-
servatório. “Essa observação 
dos gastos públicos de algu-
mas situações envolvendo o 
patrimônio público, e que são 
atribuições do Ministério Pú-

blico, e também do TCE, elas 
podem ser mais bem obser-
vadas com a junção de esfor-
ços”, expôs.

Também estiveram pre-
sentes na reunião, o promo-
tor Reynaldo Serpa, do Grupo 
de Atuação Especial Contra o 
Crime Organizado (Gaeco); o 
procurador do Ministério Pú-
blico de Contas, Manoel An-
tônio dos Santos Neto; Károly 
de Tatrai Agra, diretor Exe-
cutivo Geral do TCE; Eduar-
do Ferreira de Albuquerque, 
diretor de Auditoria e Fiscali-
zação e Josedilton Diniz, coor-
denador da gestão da Infor-
mação do Tribunal de Contas 
da Paraíba.

“O acordo tem 
por objetivo a 
integração de 
metodologias 
entre os 
partícipes

Fernando Catão

Reunião definiu parceria para implantação do Observatório de Gestão Pública da Paraíba

Foto: Nome do Fotógrafo

O Tribunal de Contas da 
Paraíba (TCE-PB) reprovou 
as contas do município de  São 
Vicente do Seridó, referentes a 
2019. A ex-prefeita Maria Gra-
ciete do Nascimento Dantas 
terá que repor aos cofres públi-
cos, no prazo de 60 dias, mais 
de R$ 221,5 mil, referente à au-
sência de comprovação de des-
pesas e pagamentos em dupli-
cidade, mais multa no valor de 
R$ 12 mil. 

Na decisão consta ainda re-
presentação à Receita Federal 
devido à falta de recolhimento 
de contribuições previdenciá-
rias, bem como ao Ministério 
Público estadual para análise 
de atos de improbidade admi-
nistrativa.

Além disso, o TCE apro-
vou as contas das prefeituras 
de Santana de Mangueira, São 
José da Lagoa Tapada, Ampa-
ro, Bernardino Batista, Lagoa 
e São José dos Cordeiros, rela-
tivas a 2020, assim como as de 
Salgadinho de 2016. 

O Pleno reprovou ainda as 
contas da Secretaria de Estado 
da Educação, relativas a 2017, 
sob a responsabilidade do ex-
secretário Aléssio Trindade 
de Barros (proc. nº 05628/18). 
A Corte também julgou pro-
cedente denúncia formulada 
contra a prefeita de Pedro Ré-
gis, Michele Ribeiro de Olivei-

ra, e determinou à gestora pro-
vidências para retirar as cores 
de campanha partidária nos 
prédios públicos e carros loca-
dos do município, assim como 
do brasão oficial, em respeito 
ao princípio constitucional da 
Impessoalidade.

O TCE ainda deu provi-
mento parcial ao recurso de 
apelação interposto pela ex-
secretária de Educação de João 
Pessoa, Ariane Norma de Me-
nezes, para reduzir o débito 
imputado. Já o recurso de revi-
são manuseado pelo ex-prefei-
to de Cacimbas, Geraldo Terto 
da Silva, não foi reconhecido 
em face de decisão referente ao 
julgamento de denúncia (proc. 
nº 16564/19).

O TCE realizou sua 2361ª 
sessão ordinária híbrida do 
Tribunal Pleno, no último dia 
13 de julho, sob a presidência 
do conselheiro Fernando Ro-
drigues Catão. Presentes na 
formação do quorum os con-
selheiros, Arnóbio Alves Via-
na, Nominando Diniz, André 
Carlo Torres Pontes e Antônio 
Gomes Vieira Filho. Também 
os conselheiros substitutos 
Oscar Mamede Santiago (na 
titularidade do cargo) e Rena-
to Sérgio Santiago Melo. Pelo 
Ministério Público de Contas 
atuou o procurador Manoel 
Antônio dos Santos.

Município tem contas 
de 2019 rejeitadas

Prefeitos e secretários 
de municípios se reuni-
ram com a empresária Lui-
za Helena Trajano, proprie-
tária da Magazine Luiza e 
líder do Movimento Vaci-

na Para Todos. Os gestores 
são beneficiados pela ação 
que coleta insumos, equi-
pamentos e presta supor-
te para a vacinação contra 
a Covid-19. 

O Movimento já colabo-
rou com quase dois milhões 
de itens doados para mais 
de quatro mil cidades e pre-
tende ainda ajudar para que 
mais brasileiros sejam imu-
nizados. Segundo o presi-
dente das Associações de 
Municípios da Paraíba (Fa-
mup), George Coelho, a ini-
ciativa tem forte impacto 
nos pequenos municípios. 
“O Movimento tem facili-
tado o acesso às vacinas e 
ajudado principalmente as 
cidades pequenas, que so-
frem com a falta de estrutu-

ra e insumos básicos. É um 
trabalho incrível que tem 
nosso apoio”, pontuou.

 No encontro estive-
ram presentes os prefeitos 
de Alagoinha (Maria Ro-
drigues), Damião (Simo-
ne), Marcação (Eliselma 
Silva), Itapororoca (Elis-
sandra Brito), Casseren-
gue (Judivan de Sousa), Ta-
peroá (George Farias), de 
Lucena (Léo Bandeira) e 
a vice-prefeita da Caapo-
rã, Isabele. 

Também estiveram pre-
sentes a secretária de Estado 
da Saúde, Renata Nóbrega, 
a presidente da Associação 
Comercial da Paraíba, Mel-
ca Farias e representantes 
das empresas Energisa e Ci-
mento Nacional.

Gestores públicos participam 
de encontro com Luiza Trajano

vacina para todos

Ajuda
Movimento já 
colaborou com 
dois milhões de 

itens doados para 
mais de quatro 

mil cidades

Foto: Divulgação

Prefeitos paraibanos foram recebidos pela empresária Luíza Trajano em movimento nacional

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por intermédio do 
Instituto de Acesso à Educa-
ção, Capacitação Profissional 
e Desenvolvimento Huma-
no (Access), tornou público os 
resultados preliminares das 
provas objetivas para o encar-
go de juiz leigo, do Poder Ju-
diciário estadual. As provas 
foram realizadas no dia 3 de 
junho, conforme o cronogra-
ma das atividades do Proces-
so Seletivo, previsto no Edital 
de Retificação nº 02/2022.

Segundo o Edital, são ofe-
recidas 60 vagas, sendo 42 
para ampla concorrência; 12 

para as pessoas que se auto-
declararam pretas ou pardas; 
e seis reservadas às pessoas 
com deficiência. A Comissão 
do Processo Seletivo é com-
posta pela vice-presidente do 
Poder Judiciário estadual, de-
sembargadora Maria de Gra-
ças Morais Guedes, pela juíza 
auxiliar da vice-presidência, 
Michelini Jatobá, e pela juíza-
corregedora Maria Aparecida 
Sarmento Gadelha.

De acordo com Michelini 
Jatobá, além do resultado das 
provas objetivas, “também fo-
ram divulgados os editais de 
convocação para comprova-

ção da exigência do requisito 
de prática jurídica; de convo-
cação para as provas de títulos; 
de convocação da heteroidenti-
ficação, este destinado aos can-
didatos autodeclarados negros, 
além do currículo dos avalia-
dores que comporão a banca 
de heteroidentificação”. 

Todo o processo seletivo é 
de responsabilidade do Ins-
tituto de Acesso à Educação, 
Capacitação Profissional e De-
senvolvimento Humano (Ins-
tituto Access). De acordo com 
as informações do Instituto, 
compareceram 912 dos 1033 
inscritos.

O Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de So-
lução de Conflitos (Nupemec), 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, e o Procon Estadual, 
firmaram uma parceria para 
atender e resolver as questões 
das pessoas superendivida-
das. A reunião foi realizada, 
com representantes da Coor-
denação do Nupemec-TJPB e 
com a Direção do Procon Es-
tadual. Durante o encontro, fo-
ram discutidas diversas provi-
dências voltadas aos cidadãos 
e cidadãs em situação de supe-
rendividamento.

O coordenador-geral do 
Nupemec do Poder Judiciá-
rio estadual, desembargador 

Tribunal de Justiça da PB divulga 
lista com o resultado preliminar

Parceria entre instituições tentará 
resolver questões de endividados

juiz leigo

contas em dia

José Ricardo Porto, foi repre-
sentado, durante a reunião, 
por um dos coordenadores 
adjuntos do Núcleo, juiz An-
tônio Carneiro. “A ideia é dar 
ampla divulgação a esse ser-
viço, onde os planos de paga-
mentos sejam viabilizados por 
uma equipe especializada do 
Procon e os acordos contem 
com a homologação do Poder 
Judiciário”, comentou o ma-
gistrado. 

Quem também represen-
tou o TJ/Paraíba, no encontro 

de trabalho, foi a juíza Flávia 
Costa Lins, coordenadora do 
Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania Fa-
zendário (Cejusc), da Comar-
ca de João Pessoa. Ainda com-
põem o Nupemec-TJPB, como 
coordenadores adjuntos, a juí-
za Ana Amélia Andrade Ale-
crim Câmara, e o juiz Jailson 
Shizue Suassuna.

Na mesa de reunião tam-
bém estava a superintende do 
Procon Estadual, Késsia Lilia-
na Dantas Bezerra Cavalcanti.
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Sem previsão de fonte orçamentária, o Governo Federal não poderá impor gastos para estados e municípios

PEC proíbe União de criar despesas
controle de gastos

Agência Cãmara

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou em dois turnos a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição 122/15, do Senado, 
que proíbe a União de criar 
despesas para estados, Distri-
to Federal e municípios sem 
definição de fontes orçamen-
tárias.

O placar foi de 383 votos 
favoráveis e 27 contrários, no 
primeiro turno, e 379 contra 
22 no segundo turno. A ma-
téria vai a promulgação.

Segundo o texto aprovado, 
a legislação federal não pode 
impor despesas sem previ-
são de fonte orçamentária e 
financeira ou transferência 
de recursos necessários para 
a prestação de serviço públi-
co, incluindo despesas de pes-
soal e seus encargos, para a 
União, os estados, o Distrito 
Federal e municípios. As úni-
cas despesas ressalvadas são 
as decorrentes da fixação do 
salário mínimo e as obriga-
ções assumidas espontanea-
mente pelos entes federados.

O texto foi aprovado a par-
tir de acordo entre as lideran-
ças do governo e da minoria. 
Com o acordo, foi suprimido 
trecho que impedia a apro-
vação de leis que criam ou 
aumentam despesa que não 
conste na lei orçamentária 
anual ou do projeto de lei or-
çamentária anual enviado 
pelo Poder Executivo.

Pisos
Já a deputada Alice Portu-

gal (PCdoB-BA) reclamou que 
a proposta pode limitar a de-
limitação de pisos nacionais 
de categorias. “O piso do far-

macêutico foi aprovado on-
tem na Comissão de Seguri-
dade Social”, lembrou.

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), lembrou 
que ainda não há fonte para 
pagar o piso da enfermagem, 
aprovado recentemente. “Isso 
é um problemas que nós te-
mos que resolver. Essa PEC 
não proíbe a aprovação de pi-
sos. Não tem nenhuma retalia-
ção contra nenhuma categoria, 
só cria uma regra para que o 
Congresso tenha o cuidado de 
prever as matérias que nós va-
mos votar com antecedência, 
colocando no Orçamento as 
previsões para arcar com essas 
despesas”, afirmou. “Essa PEC 
visa garantir que municípios e 
estados e União não sejam pe-
nalizados por decisões toma-
das nesta Casa sem prever do-
tação orçamentária”.

Programas sociais
O vice-líder da minoria, 

Afonso Florence (PT-BA), afir-
mou que a Lei de Responsa-

bilidade Fiscal já prevê essa 
restrição. “Essa constituicio-
nalização não pode amarrar 
o que já é muito restrito para 
gestores criarem programas 
sociais. Se a PEC for aprova-
da do jeito que está, retira o 
propósito que tem, de permi-
tir municípios e estados, ao 
criar programa de natureza 
federativa, terem compensa-
ção do governo central”, disse. 
“Isso restringiria a prerroga-
tiva de mandatos dos prefei-
tos eleitos.”

O líder do governo, Ricar-
do Barros (PP-PR), comemo-
rou o acordo para a aprova-
ção da proposta. “Com isso, 
pacificaremos várias deman-
das na Casa com a respectiva 
fonte de orçamento. A PEC re-
força o pacto federativo. Ações 

de criação de despesas que in-
vadem o orçamento de outros 
entes só podem ser feitas com 
acordo do ente que participa”, 
declarou.

Conta
O deputado Marcel Van 

Hattem (Novo-RS) defendeu a 
aprovação da proposta. “Não 
se pode passar a conta adian-
te sem dizer de onde vem o di-
nheiro quando se aprova algo 
aqui no Parlamento. Essa de-
veria ser a regra sempre”, de-
fendeu. “É fácil ser deputado. 
Vem aqui, vota, e passa a con-
ta para os prefeitos”, acres-
centou.

O líder do PT, Reginaldo 
Lopes (MG), observou que, 
sem a participação do municí-
pio, o programa não pode ser 

implementado. “Não precisa 
ter o repasse do estado para 
o município. Mesmo hoje, se 
o município ou estado não fi-
zer a pactuação, ele não imple-
menta o programa”.

O deputado Eduardo Cury 
(PSDB-SP) afirmou que os de-
putados não podem impor 
despesas aos municípios que 
podem levar ao aumento de 
impostos municipais. “A PEC 
dá competência aos municí-
pios”, afirmou.

A líder do Psol, Sâmia 
Bomfim (SP), criticou a pro-
posta por acreditar que vai li-
mitar a criação de novas des-
pesas para políticas públicas. 
A deputada Jandira Fegha-
li (PCdoB-RJ) também teme 
que a PEC inviabilize novas 
demandas da população.

Placar
O placar foi de 383 
votos favoráveis e 
27 contrários, no 

primeiro turno, e 379 
contra 22 no segundo 
turno. A matéria vai a 

promulgação
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Segundo o texto 
aprovado, a 
legislação não 
pode impor 
despesas sem 
previsão de 
fonte orçamentária
e financeira ou 
transferência de 
recursos para a 
prestação de 
serviço público

O Congresso promulgou 
ontem a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que visa dar 
segurança jurídica ao piso sala-
rial de R$ 4.750 para enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, 
auxiliares de enfermagem e par-
teiras. O texto, que já havia pas-
sado no Senado, foi aprovado on-
tem na Câmara.

A emenda constitucional es-
tabelece que o piso salarial da ca-
tegoria será instituído por lei fe-
deral. Também determina que a 

União, os estados, Distrito Fede-
ral e municípios devem adequar 
a remuneração dos cargos ou dos 
respectivos planos de carreira até 
o final do exercício financeiro em 
que for publicada a lei do piso sa-
larial da enfermagem.

O piso para a categoria já ti-
nha sido aprovado pelo Senado, 
em novembro do ano passado, 
e pela Câmara, em maio des-
te ano, na forma de um projeto 
de lei, mas ainda não foi sancio-
nado pelo presidente Jair Bolso-
naro (PL). 

Estado de emergencia 
O Congresso promulgou 

ontem a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) que 
decreta estado de emergên-
cia no país para permitir ao 
Palácio do Planalto conceder 
e ampliar benefícios sociais 
às vésperas da eleição. O tex-
to, que já havia passado no Se-
nado, foi aprovado ontem na 
Câmara após ter a tramitação 
acelerada por meio de mano-
bras regimentais.

O governo tem pressa para 
pagar as benesses, que são vis-
tas pela campanha do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) à 
reeleição como uma forma de 
alavancar sua popularidade. 

A cerimônia contou com 
a presença de Bolsonaro, do 
presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), do presi-
dente do Senado, Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG), do líder do 
governo no Senado, Carlos 
Portinho (PL-RJ), do líder no 
Congresso, Eduardo Gomes 
(PL-TO), do presidente da Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), Davi Alcolumbre 
(União Brasil-AP), e dos mi-
nistros Ciro Nogueira (Casa 
Civil), Augusto Heleno (Gabi-
nete de Segurança Institucio-
nal) e Bruno Bianco (Advoca-
cia-Geral da União).

Congresso promulga PEC da Enfermagem
piso salarial

Agencia Estado

Iander Porcella e 
Eduardo Gayer

A vice-presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Rosa 
Weber, encaminhou à Procu-
radoria-Geral da República a 
notícia-crime em que o sena-
dor Alessandro Vieira (PS-
DB-SE) pede a abertura de 
investigação sobre a condu-
ta do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

o ex-presidente da Casa Davi 
Alcolumbre (União-AP) e o 
senador Marcos do Val (Po-
de-ES) com a distribuição de 
uma ‘emenda gratidão’ do or-
çamento secreto.

A petição que atribui su-
postos crimes de corrupção 
ativa e passiva a Pacheco, Al-
columbre e Marcos do Val 
foi distribuída para o gabi-
nete do ministro Kassio Nu-

nes Marques. Em razão do 
recesso Judiciário, Rosa We-
ber, em exercício como presi-
dente da Corte, abriu vista do 
caso à PGR.

O envio da notícia-crime 
ao Ministério Público Federal 
é um procedimento de praxe, 
uma vez que o órgão é o cha-
mado ‘titular da ação penal’ - 
responsável por pedir a aber-
tura de investigações ou ações 

junto ao STF. No caso de au-
toridades com foro junto ao 
Supremo, cabe à PGR dar os 
pareceres.

O pedido de investiga-
ção tem como base entrevista 
concedida por Marcos do Val 
ao Estadão na qual o parla-
mentar disse que recebeu R$ 
50 milhões em emendas por 
ter apoiado Pacheco na elei-
ção à presidência do Senado.

STF quer investigar Pacheco e Alcolumbre
emenda gratidão

Agência Estado

Agência Senado

Em votação ontem, o Con-
gresso Nacional derrubou o 
Veto 9/2022, do presidente 
Jair Bolsonaro, que foi apli-
cado a dois dispositivos do 
marco regulatório da mini-
geração de energia elétrica 
(Lei 14.300, de 2022). A maté-
ria será encaminhada à pro-
mulgação.

Após acordo entre as li-
deranças partidárias, foi der-
rubado o veto à inclusão dos 
projetos de mini e microge-
ração de energia distribuí-
da no Regime Especial de In-
centivos ao Desenvolvimento 
da Infraestrutura (Reidi). Ou 
seja: agora esses projetos po-
derão receber recursos do 
Reidi. Também foi derrubado 
o veto à permissão de classifi-
car como mini ou microgera-
dores as unidades flutuantes 
de geração fotovoltaica insta-
ladas sobre lâminas d’água.

Ao encaminhar a votação, 
o líder do governo no Con-

gresso, senador Eduardo Go-
mes (PL-TO), citou o acordo 
de líderes para a derrubada 
dos dois dispositivos vetados 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro. Ele adiantou que o Exe-
cutivo deverá editar medida 
provisória sobre o tema.

O acordo de líderes pre-
vê a votação de outros ve-
tos que continuam na pau-
ta, em sessão do Congresso 
a ser realizada no segundo 
semestre. Diante do acordo, 
os líderes do MDB e Repu-
blicanos anunciaram a reti-
rada dos destaques que ha-
viam apresentado à matéria, 
como forma de dar agilidade 
à votação.

Os dois dispositivos ve-
tados estavam contidos no 
PL 5.829/2019, projeto de lei 
que havia sido aprovado nas 
duas Casas do Congresso Na-
cional. Esse projeto instituiu 
o marco legal da microgera-
ção e minigeração distribuí-
da e deu origem à Lei 14.300, 
de 2022.

Derrubado veto ao marco 
da minigeração de energia 

para promulgação

Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados

O texto foi aprovado em dois turnos na Câmara dos Deputados, a partir de acordo firmado entre as lideranças do governo e da minoria 
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Segundo as autoridades ucranianas, ataque de ontem deixou pelo menos 12 mortos, além de dezenas de feridos

Mísseis russos atingem Vinnytsia
guerra na ucrânia

Agência Brasil

Mísseis russos atingiram a 
cidade ucraniana de Vinnyt-
sia ontem, em um ataque que 
autoridades ucranianas disse-
ram ter deixado pelo menos 12 
mortos, incluindo uma crian-
ça pequena, além de dezenas 
de feridos.

O ataque ocorreu um dia 
após avanço nas negociações 
entre Moscou e Kiev para des-
bloquear as exportações de 
grãos ucranianos e deixa cla-
ro o quanto os dois países per-
manecem longe de qualquer 
tipo de acordo de paz.

“Há feridos e mortos, entre 
eles, uma criança pequena”, 
escreveu o presidente ucra-
niano, Volodymyr Zelensky, 
no aplicativo de mensagens 
Telegram. “O que é isso senão 
um ato aberto de terrorismo?”

O Ministério da Defesa 
russo, que nega atacar civis, 
ainda não comentou o ataque. 
A Rússia, que lançou o que 
chamou de “operação mili-
tar especial” contra a Ucrânia 
em 24 de fevereiro, diz que 
seu objetivo é degradar a in-
fraestrutura militar da Ucrâ-
nia para proteger sua própria 
segurança.

A cidade de Vinnytsia fica 
a cerca de 200 quilômetros a 
sudoeste da capital ucrania-
na e está longe das principais 
linhas de frente no leste e sul 
em um conflito que o Ocidente 
e a própria Ucrânia chamam 
de guerra de agressão não pro-
vocada.

O ataque russo atingiu o 
estacionamento de um prédio 
de escritórios de nove anda-
res por volta das 10h50 (4h50 
no horário de Brasília), infor-
mou o Serviço de Emergência 

do Estado da Ucrânia.
O órgão postou fotos mos-

trando fumaça cinza subindo 
dos restos retorcidos de carros 
queimados e escombros fume-
gantes nas proximidades.

Frente leste
Na linha de frente da guer-

ra, centenas de quilômetros 
para leste, a Ucrânia disse que 
repeliu tentativas de ataques 
terrestres russos depois que 
Moscou concentrou os ataques 
a duas cidades que vê como 
trampolins para assumir o 
controle de cidades maiores.

Depois que suas primeiras 
tentativas de guerra-relâmpa-
go falharam, a Rússia passou 
a buscar uma campanha pro-
jetada para desgastar as for-
ças ucranianas e minimizar 
as baixas do seu lado, enquan-
to bombardeia cidades que de-
seja capturar. Já a Ucrânia, com 
a ajuda dos sistemas de fogue-
tes móveis Himars recente-
mente obtidos junto aos Esta-
dos Unidos, começou a atacar 
alvos no interior do território 
controlado pela Rússia e diz 
que está destruindo depósitos 
de munição.

“Há feridos e 
mortos, entre 
eles, uma criança 
pequena. O que 
é isso senão um 
ato aberto de 
terrorismo?

Volodymyr Zelensky

O presidente francês, 
Emmanuel Macron, alertou o 
povo de seu país ontem para 
se preparar para um corte to-
tal do gás natural russo. Ele 
destacou medidas como apoio 
a fontes alternativas de ener-
gia, desligar as luzes públicas 
à noite e engajar-se para um 
período de “sobriedade” ener-
gética nacional.

A invasão russa da Ucrânia 
e as sanções que se seguiram 
agravaram outros fatores que 
elevaram os preços da energia 
e outros bens. Sem fim à vista 
para a guerra na Ucrânia, dis-
se Macron, os franceses devem 
se preparar para que os custos 
permaneçam altos.

“Esta guerra vai continu-
ar”, disse ele em uma entre-
vista televisionada que marca 
o feriado nacional da Fran-
ça, o Dia da Bastilha. “O ve-
rão e o início do outono serão 
muito difíceis”. “A Rússia está 
usando energia, como está 
usando comida, como arma 
de guerra”, afirmou Macron. 
“Devemos nos preparar para 
o cenário em que teremos que 
ficar sem todo o gás russo”. Ele 
disse que o governo prepara-
ria um “plano de sobriedade” 

para economizar energia, que 
começaria com o desligamen-
to das luzes públicas à noite 
quando estas não forem úteis.

A França continuará pro-
curando diversificar as fon-
tes de gás, disse Macron, pe-
dindo uma mudança mais 
rápida para parques eólicos 
e mais cooperação energética 
na fronteira para enfrentar a 
crise atual.

Os oponentes políticos de 
Macron na extrema direita e 
na extrema esquerda culpa-
ram as sanções da União Eu-
ropeia por reduzir o poder 
de compra dos consumido-
res franceses, ao mesmo tem-
po em que não conseguiram 
persuadir o presidente russo, 
Vladimir Putin, a retirar tro-
pas da Ucrânia. 

O presidente da França não 
deu nenhuma indicação du-
rante a entrevista de mudança 
de política em relação à Ucrâ-
nia. “O que você quer que fa-
çamos?” ele perguntou. “Que-
remos parar esta guerra sem 
nos envolvermos nesta guerra. 
Ao mesmo tempo, queremos 
fazer tudo para que a Rússia 
não vença, para que a Ucrâ-
nia possa defender seu territó-
rio. Não queremos uma guer-
ra mundial.”
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A visita de 
Biden foi 
recebida 
com profundo 
ceticismo 
por palestinos

Foto: Haim Zach/GPO/Fotos Públicas

O presidenete dos Estados Unidos, Joe Biden, é recebido em Israel pelo primeiro-ministro Yair Lapid

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, rea-
firmou ontem o apoio norte
-americano a uma solução 
de dois Estados para o con-
flito entre Israel e Palestina 
de décadas, um dia antes 
de uma reunião agendada 
com o presidente palesti-
no, Mahmoud Abbas, em 
Belém.

A visita de Biden foi re-
cebida com profundo ceti-
cismo por palestinos que di-

zem que suas preocupações 
sobre questões como auto-
determinação e construção 
de assentamentos na Cisjor-
dânia ocupada foram postas 
de lado por uma tentativa de 
ajustar Israel em acordos de 
segurança regional com pa-
íses árabes.

Eles também dizem que 
Washington não cumpriu 
as promessas de reabrir o 
consulado para palestinos 
em Jerusalém, fechado pelo 
ex-presidente dos EUA, Do-
nald Trump, em 2019.

Em declaração após uma 

reunião com o primeiro-mi-
nistro israelense, Yair La-
pid, Biden disse que os Esta-
dos Unidos querem ver uma 
“paz negociada duradoura 
entre o Estado de Israel e o 
povo palestino.”

“Israel precisa perma-
necer um Estado judeu de-
mocrático e independente”, 
afirmou ele.

“A melhor maneira de 
conseguir isso continua sen-
do uma solução de dois Es-
tados, para dois povos, am-
bos com raízes profundas e 
antigas nesta terra, viven-

do lado a lado em paz e se-
gurança.”

No entanto, ele não deu 
detalhes e não falou sobre 
retomar o processo parado 
para chegar a um acordo en-
tre os dois lados.

Uma solução de dois Es-
tados com um Estado pales-
tino independente junto ao 
atual Estado de Israel tem 
sido a solução preferida da 
comunidade internacional, 
mas parece uma perspecti-
va cada vez mais distante, 
com oposição de amplos se-
tores da política israelense.

Joe Biden repete o apoio dos EUA a uma 
solução de dois Estados para o conflito

israel e palestina

Quarenta e quatro pessoas 
foram registradas como de-
saparecidas por seus fami-
liares depois que enchentes 
varreram uma comunidade 
ribeirinha no sudoeste do es-
tado norte-americano da Vir-
gínia, informaram autorida-
des locais.

Cerca de 18 equipes de 
busca e resgate, incluindo 
equipes de resgate aquático, 
foram enviadas para a região 

em torno de Whitewood, dis-
se o vice-chefe do escritório 
do xerife do condado de Bu-
chanan, Eric Breeding.

Mais de 100 casas na área 
foram danificadas e muitas es-
tradas e pontes foram atingi-
das por deslizamentos de ter-
ra e por água alta. Breeding 
disse que não há mortes con-
firmadas ou feridos graves 
até o momento. O governa-
dor Glenn Youngkin declarou 
estado de emergência no su-
doeste da Virgínia para acele-
rar a assistência a desastres na 

Inundação deixa 44 pessoas desaparecidas
nos estados unidos

O presidente da Itália, 
Sergio Mattarella, não acei-
tou o pedido de demissão 
pelo primeiro-ministro do 
país, Mario Draghi, ontem.

De acordo com comuni-
cado oficial da presidência 
italiana, Mattarella convi-
dou Draghi a se apresentar 
no Parlamento para que se 
estabeleça uma comunica-
ção e seja feita em sua pró-
pria sede uma avaliação da 
“situação determinada na 

sequência dos resultados da 
sessão realizada mais cedo 
no Senado”.

A oferta de demissão por 
Draghi se deu após o parti-
do populista Movimento 5 
Estrelas (M5S), que integra a 
coalizão do governo, boico-
tar votação de um projeto de 

lei, depois do premiê ter con-
seguido voto de confiança no 
Parlamento. O futuro de seu 
governo de unidade pandê-
mica estava em dúvida de-
pois que o partido populista 
Movimento 5 Estrelas boico-
tou a votação, jogando sua 
coalizão em crise.

Presidente Sergio Mattarella rejeita pedido 
de renúncia do primeiro-ministro Draghi

itália

Agência Estado

Agência Brasil

Agência Brasil

Socorro
Cerca de 18 equipes 
de busca e resgate, 

incluindo equipes de 
resgate aquático, foram 
enviadas para a região 
em torno de Whitewood

área atingida pelas enchentes.
As chuvas que provoca-

ram as inundações faziam 
parte de um sistema de tem-
pestades maior que atingiu a 
região do meio do Atlântico 
na noite da última terça-fei-
ra e no início de quarta-feira.

“As fortes chuvas causa-
ram inundações repentinas 
no condado de Buchanan, jun-
tamente com quedas de ener-
gia, impactos nas estradas e 
outras infraestruturas e de-
safios operacionais”, disse o 
governador.

Emmanuel Macron alerta  
para corte total de gás

Ilana Cardial 

Agência Estado
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 0,51%

R$ 5,433
-1,80%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

0,13%

R$ 5,443

Libra  Esterlina

0,16%
R$ 6,423

Ibovespa

96.120 pts

Selic

Fixado em 15 de 
junho de 2022

13,25%

A Paraíba abriu 26.399 no-
vas empresas no primeiro se-
mestre deste ano. O estado é o 
quarto do Nordeste que mais re-
gistrou a criação de novos negó-
cios, atrás apenas de Bahia, Cea-
rá e Pernambuco. Conforme o 
Painel Mapa de Empresas, pro-
duzido pelo Ministério da Eco-
nomia, no período, o saldo foi 
de 15.541 empresas, consideran-
do o fechamento de 10.058 em-
preendimentos. 

Atualmente, a Paraíba pos-
sui 250.515 empresas ativas. 
Isto é, nos seis primeiros me-
ses do ano, o número de empre-
sas abertas corresponde a 10,5% 
do total de empresas do estado. 
Para o secretário de Estado da 
Fazenda, Marialvo Laureano, 
os números demonstram que 
a política de prospecção de em-
presas executada pelo Governo 
do Estado está gerando resulta-
dos positivos.

“Os números são nominais, 
portanto, não poderíamos supe-
rar os maiores estados da região 
Nordeste. O desenvolvimento 
da atividade empresarial evi-
dencia um estado propício aos 
empresários, com gestão fiscal 
em dia e com as melhores ava-
liações no que se refere ao risco. 
Mais empresas correspondem a 
mais empregos, e o Governo do 
Estado vai continuar trabalhan-
do para atrair mais empreen-

dimentos, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida 
das pessoas”, destaca Marialvo.

De acordo com o secretá-
rio, o Estado tem a avaliação 
de Capacidade de Pagamento 
A, a melhor avaliação da Secre-
taria do Tesouro Nacional. Na 
agência de classificação de ris-
co, S&P Global Ratings, a ava-
liação é AA+. 

Ao considerar o momento 
propício economicamente, o 
empresário Flávio Tenório de-
cidiu empreender e abrir uma 
nova loja de roupas, criando 
sua terceira empresa. Ele já tinha 
duas unidades em João Pessoa, 
com perfis distintos de público.

“Pensei expandir os negó-
cios para Campina Grande por-
que eu já fazia entregas para 
cidades da Região Metropolita-
na de João Pessoa. Então, se eu 
abrisse mais uma empresa aqui, 
eu poderia dividir os clientes. 
Como em Campina Grande há 
duas grandes datas para o co-
mércio, que são o Natal e o São 
João, eu apostei lá e até agora o 
desempenho está muito bom”, 
explica Flávio Tenório.

MEI é maioria
No que se refere à natureza 

jurídica das empresas, predo-
mina na Paraíba a figura do mi-
croempreendedor individual. 
Há mais de 196 mil registros, 
sendo que quase 23 mil foram 
realizados nos primeiros seis 
meses do ano. 

Com 26,3 mil  novos negócios criados, Paraíba ocupa quarta posição no Nordeste

PB fica entre os estados que 
mais registraram empresas

primeiro semestre

Na reta final da Multifeira 
Brasil Mostra Brasil, os expo-
sitores exibem preços ainda 
mais atrativos para o público 
visitantes e muitas pessoas 
aproveitam esse momento 
para as compras. A 26a feira 
termina neste domingo (17), 
no Centro de Convenções de 
João Pessoa.

Um exemplo das promo-

ções é o estande da Zyan Mo-
das, com roupas de tricot. No 
local, é possível comprar bo-
leros de linha por R$ 59,90, 
além de Cardigans longos por 
R$ 99,99.

Bolsas e Calçados do es-
tande da G Store também es-
tão em promoção e a loja Mãe 
do Amor está dando 20% de 
desconto em todos os pro-

dutos para compras com di-
nheiro ou pagamento em 
pix. Quem gosta de decora-
ção também pode adquirir 
muitos produtos em paletes 
de madeira pinus. 

Estratégia de vendas
“A tendência é que mais 

estandes façam suas promo-
ções em reta final de feira”, 

comenta o diretor-geral do 
evento Wilson Martinez, lem-
brando que essa é uma estra-
tégia já utilizada em anos an-
teriores e que costuma atrair 
uma segunda ida à BMB por 
parte de muitos visitantes. 

A multifeira é realizada 
das 16h às 22h e vem atraindo 
um grande público desde que 
foi iniciada no último dia 8.

Nesse retorno à coluna, após um pouco 
mais de um mês afastado, escolhi falar 
de confiança, para procurarmos entender 

a cabeça do empreendedor nesse momento 
de  acentuada crise econômica, como também 
em relação às possíveis mudanças no cenário 
político nacional.

Num estudo que acaba de sair do forno, 
os números mostram que seis em cada 10 
empreendedores estão confiantes com o 
futuro. Os números até parecem bons, mas ao 
aproximarmos um pouco a lupa sobre eles, 
veremos que não é bem assim. Em primeiro lugar 
já podemos perceber que esses 60% de prováveis 
otimistas não estão exatamente com esse 
sentimento, os que se dizem conformados com a 
crise somam 24%, ou seja, já puseram na conta o 
impacto causado pela crise, o que não representa 
com certeza um sentimento de otimismo. Outros 
19% dos entrevistados se sentem aliviados e 
mantém a esperança para o futuro e apenas 
16% dos 60 estão realmente animados para os 
próximos meses.

Esses dados são extraídos da 14a Pesquisa 
de Impacto da Pandemia de Coronavírus nos 
Pequenos Negócios, feita pelo Sebrae e pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) com mais de 13 
mil donos de pequenos negócios no Brasil. Eles 
mostram ainda que apesar de os confiantes serem 
maioria, o número de donos de negócio que estão 
preocupados com o futuro somam 41% enquanto 
que no ano passado eles representavam 39%.

Acreditava-se que com o arrefecimento da 
pandemia essa expectativa seria crescente ao 
longo do tempo, como seria natural, porém outras 
preocupações acabaram por substituir o temor 
causado pela Covid, desta vez os vilões declarados 
pelos entrevistados  passaram a ser o aumento dos 
custos e a falta de clientes.

Os constantes reajustes dos combustíveis e 
energia impactam diretamente na economia de 
todos os cidadãos, porém para quem empreende 
esse impacto é dobrado e reflete diretamente 
nas duas preocupações apresentadas. Se por 
um lado o custo de manter um empreendimento 
aumenta diretamente através das contas de luz 
por exemplo, por outro lado, o encarecimento e a 
perda de poder de compra da população, corroída 
pela inflação,  desestimula o consumo, atingindo a 
outra ponta do problema.

Dos setores estudados, os mais aflitos são os 
empresários dos ramos de serviço de alimentação, 
comércio varejista da moda e logística e transporte, 
justamente por serem esses os que mais sentem os 
aumentos de combustíveis e energia. 

Aparentemente, o empreendedor não tem tido 
sossego nesses últimos anos, não bastasse uma 
pandemia completamente imprevisível que fez 
com que apenas os empreendedores mais fortes 
(ou mais corajosos) sobrevivessem, o cenário 
de calmaria após a tempestade não veio, o 
que torna ainda mais desafiadora a missão de 
sobreviver nesses novos tempos. Essa resiliência 
está bem representada nos números da pesquisa 
relacionadas ao faturamento dos negócios, em 
média, 59% das empresas ainda sofrem com 
a redução do faturamento, sendo que entre os 
microempreendedores individuais (MEI) essa 
porcentagem atinge 62%, contra 53% entre as 
micro e pequenas empresas (MPE).

Recentes atitudes tomadas pelo Governo 
Federal podem ajudar a diminuir esse impacto, 
mesmo que momentaneamente, com a iminente 
aprovação da PEC dos Benefícios para uns, ou 
PEC Kamikaze para outros, a injeção de recursos 
na camada mais pobre da sociedade levanta uma 
expectativa de melhora no consumo nos próximos 
meses, através de medidas que, mesmo em período 
eleitoral, turbinam benefícios sociais e prometem 
fazer a roda da economia girar. Infelizmente 
essa é uma medida temporária, e não há como o 
empreendedor absorver com boas expectativas de 
longo prazo diante dessa realidade.

No fim das contas, o caminho de quem 
empreende no Brasil permanece incerto. Não 
há perspectiva de melhora real por enquanto e 
cabe ao empreendedor ir sobrevivendo, entre 
ajustes e apostas, aguardando tempos de águas 
mais tranquilas para os navegadores do mar do 
empreendedorismo.

Confiança

Produtos entram em promoção na multifeira
Brasil mostra Brasil

O número de novas inscri-
ções de empresas estaduais 
chegou a 172.042 empresas 
ativas em junho deste ano, o 
que corresponde a um cres-
cimento de 3,78% no primei-
ro semestre, em comparação 
com mesmo período de 2021 
(165.772). Dados do Núcleo de 
Manutenção Cadastral da Se-
cretaria de Estado da Fazen-
da (Sefaz-PB) mostram que 
nos seis primeiros meses des-
te ano foram acrescidas 6.270 
novas inscrições. 

Conforme a Sefaz, a dife-
rença com os dados do Painel 
Mapa de Empresas é porque 

neste levantamento estão in-
cluídas as empresas com ins-
crição estadual, que recolhem 
Imposto Sobre Comércio de 
Bens e Serviços (ICMS), e as 
empresas com inscrições mu-
nicipais, que recolhem Im-
posto Sobre Serviços (ISS). O 
levantamento da Sefaz é re-
ferente apenas às inscrições 
estaduais.

 As empresas do Simples 
Nacional, que incluem a fi-
gura do microempreendedor 
individual (MEI) e as micro e 
pequenas empresas, concen-
tram 91,48% do total das ins-
crições (157.381), enquanto o 

de regime Normal encerrou 
o ano com 9.924 estabeleci-
mentos (5,77% do total). Subs-
tituição Tributária, Produtor 
Rural e Outros completam 
os regimes na Sefaz-PB, com 
participação de 3%.

 Quanto às atividades eco-
nômicas, o setor de comér-
cio representa 64,12% do total 
das inscrições estaduais, com 
110.314 empresas inscritas no 
Estado. Os setores de serviços 
(25.613) e de indústria (25.720) 
estão quase empatados em 
números de inscrições e em 
participações (em torno de 
15%). Já o segmento atacadista 

(2.623) fica em quarta posição 
no número de inscrições, com 
1,52% de participação.

Núcleos
Na distribuição dos estabe-

lecimentos nos cinco núcleos 
da Sefaz-PB, a 1a Região, que 
tem como sede João Pessoa, 
registrou 82.038 empresas ati-
vas em junho, o que represen-
ta 48,25% do número de con-
tribuintes de ICMS do Estado; 
seguida pela 3a Região (38.979) 
em Campina Grande; pela 2ª 
Região (16.286) em Guarabira; 
5º núcleo (17.154) em Sousa; e 
o 4o núcleo (15.552) em Patos.

Número de inscrições estaduais cresce 3,78%

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Foto: Edson Matos

Estado possui 250.515 empresas ativas, segundo o Governo Federal



O Senado aprovou a Medi-
da Provisória (MP) que amplia 
o prazo máximo para emprés-
timos imobiliários do Casa 
Verde e Amarela, financiados 
pelo Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), dos 
atuais 30 anos para 35 anos. A 
medida, votada na quarta-fei-
ra (13), também autoriza o uso 
de R$ 3 bilhões do FGTS para 

garantir operações de micro-
crédito e muda as normas so-
bre as infrações por falta de 
recolhimento de valores ao 
fundo pelas empresas.

Quando as infrações forem 
identificadas por falta de reco-
lhimento de valores ao FGTS 
pelas empresas, apurado pelo 
fiscal do Trabalho, confessado 
pelo empregador ou lançado 
de ofício, haverá multa esti-
pulada de 30% sobre o débito 
atualizado.

Regras
Entre outros pontos, a MP 

prevê que o montante trans-
ferido pelo FGTS ao Fundo 
Garantidor de Microfinan-
ças (FGM) e ao Fundo Garan-
tidor da Habitação Popular 
(FGHab) não contará com cor-
reção monetária igual à da 
conta vinculada, com taxas 
de juros média de 3% ao ano e 
com rentabilidade necessária 
para cobrir os custos e formar 
reserva técnica.
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MP que amplia de 30 para 35 anos o tempo de empréstimo para compra da casa própria foi aprovada no Senado

Crédito imobiliário ganha mais prazo
recursos do fgts

Izael Pereira 

Agência Estado

A MP também cria o 
Programa de Simplifica-
ção do Microcrédito Digi-
tal para Empreendedores 
(SIM Digital). A expectati-
va do governo é que o SIM 
Digital beneficie um to-
tal de 4,5 milhões de em-
preendedores. A medida 
vai à sanção presidencial.

Com taxas de juros re-
duzidas, o programa tem 
como objetivo facilitar o 
acesso ao crédito para em-
preendedores excluídos 
do sistema financeiro e in-
centivar a formalização de 
pequenos negócios. As li-
nhas de créditos são vol-
tadas para pessoas que 
exerçam alguma ativida-
de produtiva ou de pres-
tação de serviços, urbanas 
ou rurais, de forma indi-
vidual ou coletiva, ou mi-
croempreendedores indi-
viduais (MEIs).

Pelo texto aprovado, o 
valor dos empréstimos po-
derá ser de R$ 1,5 mil, no 
caso de pessoas físicas, ou 
R$ 4,5 mil, para microem-
preendedores individuais 
(MEI). Na proposta origi-
nal, os valores eram de R$ 
1 mil e R$ 3 mil. O progra-
ma foi lançado no dia 28 
de março deste ano, por 
meio de Medida Provisó-
ria. No Senado foi inseri-
do, ainda, um mecanis-
mo para dar prioridade à 
concessão de microcrédi-
tos para mulheres, até que 
se atinja a proporção de no 
mínimo 50%.

Os empréstimos se-
rão garantidos pelo FGM, 
criado pela Caixa Econô-
mica Federal. Qualquer 
banco poderá emprestar 
seus recursos com a ga-
rantia do FGM com taxas 
de 3,6% ao mês e prazo 

Medida cria programa para 
estimular pequenos negócios

n 

Programa tem 
o objetivo 
de facilitar 
o acesso ao 
crédito para 
as pessoas 
excluídas 
do sistema 
financeiro

Programa Casa Verde e Amarela beneficia a população de renda mais baixa na compra de um imóvel

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Energisa conquistou pelo 
segundo ano consecutivo o 
selo do Instituto Great Pla-
ce to Work (GPTW) como 
uma das Melhores Empre-
sas para Trabalhar na Pa-
raíba, um dos mais impor-
tantes reconhecimentos do 
mundo empresarial. A pre-
miação aconteceu na tarde 
de quarta-feira (13), em ceri-
mônia on-line.

A empresa foi reconheci-
da como a 2a melhor empresa 
para se trabalhar no estado, 
na categoria média e grandes 
empresas. “É um momento 
único onde se vê a evolução 
da nossa empresa com um 
time feliz que entrega resul-
tado. Proximidade e preocu-
pação com o desenvolvimen-
to de todos são a chave para 
nosso crescimento”, afirma o 
diretor-presidente da compa-
nhia, Márcio Zidan.

O selo GPTW é dado às 
empresas que alcançam ín-
dice de satisfação superior 

a 70% na Pesquisa de Clima 
GPTW, aplicada pela insti-
tuição Great Place To Work, 
entidade global de pesqui-
sa, consultoria e capacitação. 
O levantamento parte da ne-
cessidade de os colaborado-
res confiarem nos seus times, 
sentirem orgulho do que fa-
zem e apreciarem as pessoas 
com quem trabalham. A ideia 
é que o colaborador esteja no 
centro de todos os relaciona-
mentos e que a credibilidade, 
o respeito e a imparcialidade 
formem a base da confiança 
entre gestores e equipes.

Equipe
Atualmente, a Energisa 

Paraíba conta com cerca de 
2,1 mil colaboradores e é uma 
das principais empresas em 
geração de emprego e renda 
no estado. No setor elétrico, a 
Energisa se destaca pela ino-
vação, com foco na sustenta-
bilidade, qualidade dos ser-
viços prestados e segurança.

O consumo nos lares bra-
sileiros subiu 0,39% em maio 
deste ano em relação ao mes-
mo período de 2021. Na com-
paração com o mês imediata-
mente anterior, abril, houve 
queda de 3,47%, influencia-
da pela sazonalidade. Os da-
dos, divulgados ontem são 
da pesquisa Consumo nos 
Lares Brasileiros da Associa-
ção Brasileira de Supermerca-
dos (Abras).

O vice-presidente institu-
cional da associação, Marcio 
Milan, afirma que, até o mo-
mento, a projeção de cres-
cimento de 2,8% no ano de 
2022 permanece, mas pode 

ser revisada em junho ou ju-
lho. Até o momento, o setor 
acumula alta de 2,02% de ja-
neiro a maio.

A cesta Abrasmercado, 
com 35 produtos de largo con-
sumo, teve alta de 17,2% nos 
últimos 12 meses. Na compa-
ração de maio com abril deste 
ano, a alta de foi de 0,94%. No 
ano de 2022, a alta é de 9,32%. 
“Estamos confiantes na sina-
lização dos analistas de mer-
cado para uma inflação em 
menor patamar para o pró-
ximo mês, o que pode dimi-
nuir o preço da cesta de ali-
mentos”, disse Milan.

Auxílios
Milan afirmou também 

que o setor ainda estuda 

os possíveis impactos nas 
vendas da PEC dos Auxí-
lios aprovada da Câmara 
dos Deputados na quarta-
feira. A estimativa é de que 
cerca de 50% dos recursos 
sejam destinados para gas-
tos nos supermercados. Du-
rante a fase mais aguda da 
pandemia, 70% do Auxílio 
Emergencial teve esse des-
tino. Milan pontua, porém, 
que agora serviços como ba-
res e restaurantes estão aber-
tos, o que deve redirecionar 
o dinheiro dado à população 
mais vulnerável.

A Abras manteve a proje-
ção de crescimento de 2,8% 
em 2022. Essa expectativa, 
no entanto, não leva em con-
ta o impacto positivo dos 

auxílios. Nos últimos cinco 
meses, o setor acumula alta 
de 2,02%.

Questionado sobre a pos-
sibilidade da maior injeção 
de dinheiro na economia 
levar a uma alta de inflação 
pelo lado da demanda, Mi-
lan afirmou que não acredi-
ta nessa possibilidade. “Não 
vejo que auxílios trarão de-
manda excessiva ou que le-
varão a aumento da infla-
ção”, disse.

Ele citou medidas de re-
dução de impostos nos com-
bustíveis e outros segmentos 
como maneiras de equalizar 
os preços, bem como a res-
ponsabilidade da população 
em pesquisar preços e dos 
supermercados manterem 

as negociações mais intensas 
com a indústria. 

Regiões
A Região Sul apresentou 

a maior variação no preço 
médio da cesta, com alta de 
2,10%, passando de R$ 842,49 
em abril para R$ 860,15 em 
maio. Em 12 meses, a varia-
ção é 21,22%, a maior dentre 
as cinco regiões do país.

Já a região Sudeste teve re-
cuo de 0,10%. O preço médio da 
cesta caiu de R$ 748,05 em abril 
para R$ 747,31 em maio. Nos 
últimos 12 meses, a variação 
é de 19%. Nas outras regiões, 
as variações no acumulado 
dos 12 meses foram: Nordeste 
(18,17%), Centro-Oeste (15,35%) 
e Norte (12,03%).

Consumo nos lares sobe 0,39% em maio na comparação anual
dados da abras

Talita Nascimento 

Agência Estado“Estamos 
confiantes na 
sinalização dos 
analistas de 
mercado para 
uma inflação em 
menor patamar 
no próximo mês

Marcio Milan

Empresa é eleita uma das 
melhores para se trabalhar

energisa

O preço da gasolina co-
mum em João Pessoa está os-
cilando entre R$ 5,690 (Bair-
ro dos Estados) e R$ 6,970 
(Ernani Sátiro) para paga-
mento à vista ou no cartão, 
registra pesquisa compara-
tiva para preços de combus-

tíveis da Secretaria Munici-
pal de Proteção e Defesa do 
Consumidor realizada na 
quarta-feira (13) em 108 pos-
tos, uma redução de R$ 0,28 
no menor preço em relação 
ao encontrado no último dia 
7, quando estava sendo pra-
ticado a R$ 5,970.

O levantamento do Pro-
con-JP registra que a gaso-
lina está com média de R$ 
5,976, diferença de R$ 1,28 e 
variação de 22,5%. Constata, 
ainda, que em relação à se-
mana passada, um estabele-
cimento aumentou o preço, 
16 mantiveram e 90 reduzi-
ram o valor. O produto aditi-
vado está oscilando entre R$ 
5,890 (Bairro dos Estados e 
Mangabeira) e R$ 7,190 (Tor-
re), com média de R$ 1,65.

Álcool
O litro do álcool também 

mostra redução se compara-
do ao menor preço do último 
dia 7, caindo de R$ 5,390 para 

R$ 5,290 (Mangabeira), com 
o maior se mantendo em R$ 
5,990 (Alto do Mateus), com 
média de R$ 5,423, diferen-
ça de R$ 0,70 e variação de 
13,2%. Em relação à sema-
na passada, o etanol aumen-
tou o preço em um posto, 
reduziu em 70 e se mante-
ve em 34.

Diesel
A pesquisa também en-

controu leve queda no me-
nor preço do diesel S10 em 
comparação ao levanta-
mento anterior, saindo de 
R$ 7,290 para R$ 7,270 (Tor-
re), com o maior se manten-
do em R$ 7,960 (Jardim Cida-
de Universitária), com média 
de R$ 7,585, variação de 9,5% 
e diferença de R$ 0,69. Já o 
Gás Natural Veicular (GNV) 
vem mantendo a mesma os-
cilação desde o mês de ju-
nho, e está sendo praticado 
entre R$ 4,960 (Oitizeiro) e 
R$ 5,660 (Bancários).

Preço do litro da gasolina reduz 
R$ 0,28 nos postos de João Pessoa

em uma semana

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou ontem 
que não vai comparecer 
à reunião do Mercosul, 
marcada para a semana 
que vem em Assunção, 
Paraguai. “Pode mudar, 
mas até agora a decisão é 
não ir”, afirmou a jorna-
listas em Vitória do Mea-
rim (MA).

Com a negativa do 
presidente em compa-
racer ao evento, o Brasil 
deve ser representado 
no encontro pelo mi-
nistro de Relações Ex-
teriores, Carlos França. 
A eventual participação 
do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, ain-
da é uma incógnita, já 
que ainda não há con-
firmações.

Bolsonaro 
deve faltar à 
reunião do 
Mercosul 

no paraguai

máximo de 24 meses para 
pagar. Inicialmente ape-
nas a Caixa poderia ofe-
recer a linha de crédito. 
Porém, se o tomador do 
empréstimo tornar-se de-
vedor e o FGM honrar o 
empréstimo, ele não po-
derá tomar novo emprés-
timo garantido com re-
cursos do FGTS.

Pesquisa
Procon Municipal 
visitou 108 postos 

localizados na capital 
paraibana e verificou 

oscilação entre 
R$ 5,690 e R$ 6,970 

no valor cobrado pelo 
combustível

Eduardo Gayer 

Agência Estado
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Ação ocorreu na Bica e contou com muitas brincadeiras educativas para ensinar os pequenos sobre os cuidados básicos

Semob realiza atividade com crianças
Educação dE trânsito

Nalim Tavares 

Especial para A União

Educadores de trânsito 
e outros membros associa-
dos à Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urba-
na (Semob-JP) estiveram no 
Parque Zoobotânico Arruda 
Câmara, popularmente co-
nhecido como Bica, a fim de 
ensinar a importância das leis 
e do respeito no trânsito para 
crianças, através de jogos e 
atividades lúdicas. A ação foi 
realizada nas  tardes dos dias 
13 e 14 de julho.

A ideia do projeto era 
aproveitar as férias escolares, 
quando o público infantil cos-
tuma ser maior na Bica, para 
alcançar mais crianças atra-
vés da iniciativa. Foram três 
tipos de brincadeiras educa-
tivas — dominó, dados e jogo 
da memória — distribuídas 
perto da entrada do Parque, 
após as aves de rapina e jun-
to ao viveiro dos leões. Além 
dos jogos, a equipe da Se-
mob disponibilizou pintura 
de rosto e uma cartilha para 
crianças, no formato de uma 
revista com atividades como 
colorir e  ligar os pontos, tudo 
com tema de trânsito.

De acordo com a chefe da 
Seção de capacitação Técni-
ca de Operadores do Trân-
sito, Sheila Teotônio, “nas 
férias, nós trazemos a educa-
ção para o trânsito. As crian-
ças estão aqui a passeio, e aí 
a gente aproveita e organi-
za essas atividades lúdicas, 
para já ir introduzindo esse 
ensinamento na vida delas. 
Elas amam.”

O educador de trânsito 
Claudenilson Gomes, que es-
tava na sessão de jogo da me-
mória, conta que “o intuito é 
ensinar as crianças, de um jei-
to lúdico e educativo mesmo. 
É uma forma de conscientiza-
ção das crianças, e elas já vão 
aprendendo a atravessar na 
faixa de pedestres, a usar ca-
pacete e cinto de segurança. 
Tudo isso é importante, elas 
levam para a vida delas.”

Silvania Cavalcante, que 
mora no estado vizinho, Per-
nambuco, aproveitou o reces-
so escolar dos filhos peque-
nos, Lorena e Samuel, para 
uma viagem. Ela diz: “Achei 
super interessante essa inicia-
tiva, onde as crianças podem 
brincar e aprender. Espero vir 
mais vezes e encontrar outras 
novidades. Achei ótimo.”

Foto: Marcos Russo

A proposta é aproveitar as férias escolares, quando o público infantil costuma ser maior nas dependências do parque

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), por meio 
da Pró-reitoria de Extensão 
(Proex), selecionou 90 propos-
tas de ações de extensão para 
serem desenvolvidas ainda 
em 2022, no âmbito do Progra-
ma UFPB no seu Município.

O resultado foi publicado 
no último dia 11 e congrega 
projetos a serem realizados 
em municípios paraibanos 
com até 150 mil habitantes, 
para realização de ações iden-
tificadas com as necessidades 
e as demandas de cada local, 
para promoção de desenvol-
vimento a partir de um traba-
lho conjunto com as comuni-
dades e grupos envolvidos.

Eixos temáticos
Para a edição 2022 as pro-

postas seguiram cinco eixos 
temáticos: Cultura e Desen-
volvimento Regional; Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o 

Desenvolvimento Regional 
Sustentável; Internacionali-
zação para o Desenvolvimen-
to Regional; Desenvolvimen-
to regional sustentável – meio 
ambiente, saneamento inte-
grado e acesso à água; Gera-
ção de Trabalho e Renda por 
meio do Apoio e Fortaleci-
mento de Empreendimentos 
Econômicos Solidários.

No resultado final cons-
tam como aprovadas, por 
exemplo, ações ligadas ao 
monitoramento da qualida-
de de água de poços, turis-
mo cultural, cultura e dança 
para apenados, mandiocul-
tura e valorização cultural, 
prevenção de acidentes com 
plantas tóxicas, capacitação 
de mulheres em ciência da 
computação, educação fi-
nanceira, construção de bio-
digestores, cunicultura, in-
cursões literárias em espaço 
escolar, dentre outras.

Contemplados
Receberão as ações mu-

nicípios como Mari, Conde, 
Alagoinha, Areia, Teixeira, 
Santo André, Cabedelo, Re-
mígio, Bananeiras, Maman-
guape, Sapé, Cuité e outros.

Bolsistas
O processo de seleção de 

discentes bolsistas e voluntá-
rios é coordenado pelas As-
sessorias de Extensão dos 
Centros de Ensino, seguin-
do as orientações do Edital 
PROEX Nº 07/2020, item 7. 
Cada discente pode partici-
par de até três ações de exten-
são, contudo, apenas em um 
deles pode ser bolsista. Para 
informações complementares 
sobre as etapas do Edital os 
extensionistas podem entrar 
em contato pelo e-mail ufpb-
noseumunicipio@proex.ufpb.
br, ou procurar atendimento 
presencial na PROEX.

Programa UFPB no seu Município 
seleciona 90 propostas de extensão

trabalho com comunidadEs

A Pró-Reitoria de Ensi-
no Médio, Técnico e Educa-
ção a Distância (PROEAD) 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) infor-
ma que já estão disponí-
veis no site da Comissão 

Permanente de Concur-
sos (CPCon) as relações 
preliminares com as ins-
crições deferidas e inde-
feridas para os processos 
seletivos aos cursos de Li-
cenciatura em Geografia, 
Licenciatura em História 
e Licenciatura em Letras 
Português Espanhol (Du-
pla Habilitação), na moda-
lidade a distância.

Os candidatos que não 
tiveram suas inscrições ho-
mologadas têm até o dia 15 
de julho para enviar seus 
recursos, conforme retifi-
cação do cronograma do 
Edital Normativo de Pro-

cesso Seletivo nº 001/2022. 
A relação dos candidatos 
com inscrições deferidas 
e indeferidas após análise 
dos requerimentos será di-
vulgada no dia 20 de julho, 
assim como a concorrência 
aos cursos.

Os participantes devem 
ficar atentos para a divul-
gação do local das provas 
objetivas no dia 25 de ju-
lho. O edital e demais in-
formações podem ser con-
sultadas em https://cpcon.
uepb.edu.br/vestublar
-ead-2022/. A realização da 
prova em Campina Gran-
de será no dia 31 de julho.

UEPB divulga relação preliminar com 
inscrições deferidas para três cursos 

Ensino a distância

Seleção de alunos bolsistas é coordenada pelas assessorias de extensão dos centros de ensino

Foto: Angéilca Gouveia/UFPB

Assinado na manhã dessa 
quarta-feira (13), o acordo All
-Atlantic Declaration, que en-
volve os Estados Unidos, Ca-
nadá, União Europeia, África 
do Sul e Brasil na proteção e 
exploração econômica sus-
tentável das águas do Oceano 
Atlântico, já começa a mos-
trar resultados.

A partir da iniciativa, o 
Brasil lançará um sistema 
inovador de monitoramento 
das águas em uma ação con-
junta com a Administração 
Oceânica e Atmosférica Na-
cional dos Estados Unidos, 
(NOAA, na sigla em inglês), 
informou  o secretário de Pes-
quisa e Formação Científica 
do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI), 
Marcelo Morales.

“(A declaração) coloca to-

dos juntos para trabalhar pela 
pesquisa e inovação de for-
ma sustentável, com explo-
ração sustentável do Oceano 
Atlântico, para que ele seja 
mais resiliente. E também tra-
balhar para a mitigação da 
poluição. Temos que traba-
lhar com a melhor ciência dis-
ponível”, disse Morales. por 
vídeoconferênciario a partir 
da embaixada brasileira em 
Washington, onde aconteceu 
a assinatura do acordo.

Entre vários objetivos, re-
duzir a quantidade de plásti-
co e detritos em águas inter-
nacionais, além de regular a 
mineração oceânica e fixar 
metas e objetivos para que as 
atividades econômicas reali-
zadas no Atlântico sejam efe-
tuadas de forma sustentável.

“Algas, microrganismos e 
elementos da biodiversidade 
marítima podem representar 

Brasil vai fazer monitoramento do 
Oceano Atlântico com parcerias 

Eua, canadÁ, uE E ÁFrica do sul

Agência Brasil

n 

Candidatos que 
não tiveram 
suas inscrições 
homologadas têm 
até o dia 15 de 
julho para enviar 
seus recursos

“(A declaração) 
coloca todos 
juntos para 
trabalhar 
pela pesquisa 
e inovação 
de forma 
sustentável”

Marcelo Morales

ativos importantes para no-
vas moléculas para o trata-
mento de doenças que ainda 
são incuráveis”.
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Objetivo é criar uma “revistoteca” e fazer com que estudantes conheçam as obras de autores paraibanos

Correio das Artes inspira projeto 
em escola estadual de belém

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Um projeto está sendo im-
plantado na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio 
Felinto Elísio, na cidade de Be-
lém, no Brejo paraibano, tendo 
como base o conteúdo da revis-
ta Correio das Artes, suplemen-
to mensal do Jornal A União. 
A ideia é fazer com que os es-
tudantes tenham contato com 
a obra de autores e autoras pa-
raibanos, tendo, como material 
didático, reportagens, entrevis-
tas, resenhas, artigos, poemas, 
contos e crônicas publicados no 
Correio das Artes, que circula 
há 73 anos.

A autoria do projeto é do 
poeta e professor paraibano 
Johniere Alves Ribeiro. Em en-
trevista ao Jornal A União, ele 
explicou que a ideia é formar 
uma “revistoteca” na bibliote-
ca da escola com exemplares 
do Correio das Artes. “E, assim, 
fazer com eles tenham acesso 
a autores contemporâneos. A 
partir disso, serão promovidos 
debates e incentivo à produção 
de conteúdo”, explicou.

O professor revelou que a 
escolha do Correios das Artes, 
para dar início ao projeto, justi-
fica-se pela qualidade da obra e 
por ser uma revista quase que 
exclusivamente de crítica lite-
rária. “É o mais antigo do Bra-
sil. É a oportunidade de apro-
ximar os alunos dessa revista 
e assim fazer a conexão com os 
autores e autoras contemporâ-
neos da Paraíba que estão pro-
duzindo ou que já produzi-
ram”, pontuou.

Inicialmente, cerca de 130 
estudantes terão contato com 
o projeto. A ideia de Johniere 
Alves de implantar a “revis-
toteca” surgiu também com o 
propósito de fazer com que os 
adolescentes compreendam 
que a literatura não é algo do 
passado, e que não existe so-
mente a literatura clássica com 

uma linguagem pouco com-
preendida por quem não tem 
tanto contato com o gênero. “O 
jovem não lê, mas por que isso 
acontece? Para tentar mudar 
isso, estou utilizando a literatu-
ra contemporânea, para que te-
nham acesso à linguagem mais 
próxima deles, compreender 
uma produção literária, cultu-
ral e forte”, argumentou.

A proposta do professor, 
em levar o Correio das Artes 
para o interior da escola, é de, 
ainda, mostrar que a Paraíba 
tem uma literatura consisten-
te. “Pretendo desenvolver neles 
o prazer de ler, de se reconhe-
cerem na literatura paraibana 
e compreender a importância 
de um veículo como o Correio 
das Artes”, frisou.

Conforme explicou ainda 
Johniere, a escolha do Correio 
das Artes encontra respaldo na 
planilha de autores e autoras de 
qualidade, como Augusto dos 
Anjos, José Lins do Rego, Aria-
no Suassuna, Marília Arnaud, 
Manoel Monteiro e Bráulio Ta-
vares, entre outros nomes que 
fazem ou fizeram a história da 
literatura paraibana.

O diretor de Mídia Impressa da EPC, jornalista e escritor William Costa (E), elogiou a iniciativa do professor Johniere Alves (D)

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) aprovou a realização do 
primeiro ensaio clínico para 
desenvolvimento nacional 
de produto de terapia gêni-
ca à base de células CAR-T 
para o tratamento do cân-
cer. A tecnologia, que repro-
grama geneticamente célu-
las do sistema de defesa do 
próprio indivíduo para reco-
nhecer e combater o tumor, é 
utilizada em pacientes com 

linfomas de células B, em 
casos de reaparecimento da 
doença ou de resistência ao 
tratamento padrão.

A pesquisa clínica, se-
gundo a agência, será reali-
zada pelo Hospital Israelita 
Albert Einstein, com finan-
ciamento do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

Ainda de acordo com a 
Anvisa, num primeiro mo-
mento, poucos pacientes de-
verão participar do estudo. 
“O ensaio clínico se encon-
tra em fase inicial de de-

senvolvimento e deverá ser 
rigorosamente controlado 
para avaliação dos riscos e 
benefícios”, informou.

Entenda
As pesquisas ou ensaios 

clínicos são estudos realiza-
dos com humanos e que têm 
como objetivo descobrir ou 
confirmar  efeitos clínicos 
e terapêuticos, identificar 
eventos adversos e analisar 
características e mecanis-
mos de ação, metabolismo e 
excreção de produto ou me-

dicamento, a fim de verifi-
car sua segurança, eficácia 
e qualidade.

Os ensaios são divididos 
em diversas fases de desen-
volvimento, de acordo com a 
quantidade de participantes 
e os objetivos específicos de 
cada etapa. 

No Brasil, os ensaios clí-
nicos com produtos de te-
rapia avançada (categoria 
especial de medicamentos 
inovadores) devem ser auto-
rizados e monitorados pela 
agência.

Anvisa autoriza uma pesquisa nacional 
com células CAR-T para tratar câncer

terapia genética

Agência Brasil

Foto: Giovannia Brito

O diretor de Mídia Im-
pressa da Empresa Paraiba-
na de Comunicação (EPC), 
jornalista e escritor William 
Costa, elogiou a iniciativa de 
Johniere Alves, por entender 
que incentivar estudantes a 
ler mais e a conhecer melhor 
a literatura produzida na Pa-
raíba é uma atitude que de-
monstra o compromisso de 
um profissional da educação 
com a formação cultural de 
seus alunos. 

“Johniere dignifica a pro-
fissão de professor com este 
esforço de capacitar melhor 
seus alunos, no que diz res-
peito à cultura literária pa-
raibana. Além do mais, a ‘re-
vistoteca’ por ele idealizada 
certamente também trans-
mitirá aos estudantes infor-
mações relevantes acerca da 
imprensa paraibana”, subli-
nhou o diretor.

William reportou-se, ain-
da, ao poeta Johniere, cuja 
obra, segundo o diretor, não 
se limita a expressar senti-
mentalismos baratos ou in-
terpretações maniqueístas 
da realidade social. “Johnie-
re tem compromisso com a 
linguagem poética; com uma 
expressão literária que aceita 
a presença da tradição como 
referência, mas nunca como 
reprodução de padrões esté-
ticos ultrapassados pelo uso 
exaustivo, mesmo de poetas 
ditos contemporâneos”, sa-
lientou.

Atual editor do Correio 
das Artes, e jornalista e crítico 
André Cananéa também lou-
vou a ideia. Para ele, o conteú-
do do Correio das Artes é pla-
nejado sobre três alicerces: 1) 
reportagens de fôlego sobre 
assuntos e nomes ligados à li-
teratura, assim como às artes, 

em geral; 2) resenhas e artigos 
sobre obras literárias; e 3) pu-
blicação de contos, crônicas 
e poesias de autores e poetas 
das mais diversas vertentes, e 
de diversas gerações.

“Essa pluralidade é algo 
inerente ao conteúdo edi-
torial”, comenta André Ca-
nanéa, antes de prosseguir: 
“E procuramos, mesmo ago-
ra, em 2022, dar continuida-
de a esse legado através da 
curadoria sempre rigorosa 
dos textos e dos convites aos 
escritores para que frequen-
tem as páginas do Correio 
das Artes. É dessa forma que 
publicamos autores premia-
dos, como também abrimos 
espaço para novos talentos, a 
partir do olhar seletivo para 
poetas e autores que possam 
vir a fazer história na litera-
tura paraibana e, quem sabe, 
nacional”.

André Cananéa reforça 
que autores de alcance nacio-
nal, acadêmicos e professo-
res são os colaboradores fre-
quentes do Correio das Artes, 
publicado sempre no último 
domingo de cada mês, encar-
tado do jornal dominical de 
A União (com venda avulsa 
em bancas), e que o profes-
sor Johniere Alves foi extre-
mamente feliz na ideia de le-
var o conteúdo da revista às 
novas gerações. 

“É da natureza do Correio 
das Artes ser uma porta de 
entrada para a literatura, ao 
mesmo tempo que é uma óti-
ma fonte para pesquisas, se-
jam elas acadêmicas, históri-
cas, culturais ou sociais. O que 
se tem no Correio das Artes é 
a memória e a história das ar-
tes e da literatura paraibana – 
e, por abrangência, do Brasil -, 
dos últimos 73 anos”, finaliza.

Publicação reúne crônicas, contos e poesias

Cerca de 200 agentes de 
viagens ligados à Operado-
ra de Turismo Masterop, uma 
das principais do Nordes-
te, participarão de mais um 
roadshow promovido pelo Go-
verno do Estado da Paraíba, 
por meio da Empresa Parai-
bana de Turismo (PBTur), em 
parceria com a Associação Bra-
sileira da Indústria Hoteleira, 
seccional Paraíba (ABIH-PB).

 A partir de segunda-fei-
ra (18), o grupo de trabalho 
passará por Salvador (BA), 
Aracaju (SE), Maceió (AL) e 
Caruaru (PE), divulgando os 
principais roteiros do esta-
do e promovendo rodadas 
de negócios. Também esta-
rão presentes representantes 
das prefeituras de João Pes-
soa, Campina Grande, Con-
de, Baía da Traição, Lucena e 
Cabaceiras.  

 De acordo com o dire-
tor de Marketing da PBTur, 
Luciano Lapa, o Roadshow 
nesses quatro mercados é de 
suma importância para in-
tensificar a presença da Pa-
raíba no turismo regional, que 
ficou muito forte durante a 
pandemia da Covid-19. Após 

a reabertura do turismo, as 
viagens de curtas distâncias 
tiveram um importante in-
cremento. “O turismo regio-
nal, em especial no Nordes-
te, está muito forte e essa ação 
irá posicionar de forma deci-
siva a Paraíba nesse merca-
do, que é bastante competiti-
vo”, afirmou.

 Durante os eventos nas 
quatro cidades, haverá a 
apresentação do Destino Pa-
raíba, pela coordenadora de 
Marketing da PBTur, Débora 
Luna, mostrando os diversos 
diferenciais dos roteiros do 
Litoral e das outras regiões 
do Estado. Em seguida, será 
promovida uma rodada de 
negócios com os executivos 
dos hotéis e os representan-
tes das prefeituras. A presi-
dente da PBTur, Ruth Aveli-
no, reforça que essas ações 
são essenciais para colocar 
a Paraíba nas prateleiras das 
principais operadoras de tu-
rismo e agências de viagens 
do país. “Quanto mais eles 
conhecerem a Paraíba, maior 
o poder de convencimento 
para fechar as vendas para 
nosso destino”, pontuou.

PBTur promove roadshow 
em quatro cidades do NE

turismo

A partir de 1o de setembro 
deste ano, os dados de CPF, 
CNPJ ou passaporte (no caso 
de estrangeiros) do remeten-
te serão obrigatórios nos paco-
tes de encomendas nacionais. 
Caso essa informação não seja 
repassada, haverá a recusa da 

postagem no ato do atendi-
mento. A iniciativa pretende 
dar maior segurança ao pro-
cesso, possibilitando o rastrea-
mento das encomendas pelo 
CPF e permitindo a utilização 
de outras funcionalidades de 
interatividade na entrega. A 

exigência valerá para todas as 
postagens, à v ista ou a faturar.

Nas postagens de enco-
mendas destinadas aos Loc-
kers dos Correios e Clique e 
Retire, além das informações 
do remetente, serão necessá-
rias as seguintes informações 

do destinatário:  CPF, CNPJ 
ou passaporte (no caso de es-
trangeiros) e do telefone ce-
lular ou e-mail. Uma das for-
mas de trazer mais agilidade 
ao processo é realizar a anteci-
pação desses dados pelos sis-
temas de pré-postagem.

CPF ou CNPJ do remetente deverá constar 
nas encomendas enviadas pelos Correios

a partir de 1o de setembro

“É a oportunidade 
de aproximar 
os alunos dessa 
revista e assim 
fazer a conexão 
com os autores 
e autoras 
contemporâneos 
da Paraíba

Johniere Alves
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Jogador segue no Botafogo, apesar do assédio de outros clubes, e tem presença confirmada contra o Ypiranga/RS

Atacante no top 1o dos artilheiros
gustavo coutinho

O artilheiro Gustavo Couti-
nho, do Botafogo, virou man-
chete esta semana nos princi-
pais meios de comunicação do 
estado, não apenas pelo gol que 
marcou contra o Floresta no fi-
nal de semana, mas principal-
mente pelo assédio de vários 
times da Série B. O jogador de 
23 anos, pertence ao Fortaleza 
e está emprestado ao Botafogo. 
Ponte Preta, CSA e Brusque são 
alguns dos times que estariam 
negociando com o time cearense 
tentando contratar o atleta, que 
em 30 jogos disputados este ano 
com a camisa do Belo, fez 17 gols. 
Está no top 10 dos maiores arti-
lheiros do Brasil na temporada.

Gustavo chegou ao Botafogo 
no início do ano, justamente no 
momento em que o clube se res-
sentia de um homem gol, com 
presença de área, coisa que não 
tinha no elenco de 2021. Logo ele 
caiu nas graças dos torcedores, 
marcando quatro gols na Copa 
do Nordeste. No Campeonato 
Paraibano, ele balançou as redes 
oito vezes e no atual Campeona-
to Brasileiro da Série C, já mar-
cou oito gols.

A cada jogo com a camisa 
do Botafogo parece ser o últi-
mo e sempre quando é pergun-
tado sobre a sua saída do Belo, 
ele desconversa e responde. “Eu 
não me ligo nessas notícias. No 
momento, estou concentrado 
apenas aqui no Botafogo, traba-
lhando para ajudar o clube a che-
gar ao acesso à Série B”. Esta foi a 
resposta dele após o jogo do úl-
timo sábado, após marcar o gol 
de empate do Botafogo contra 
o Floresta, quando os boatos de 
sua saída cresceram bastante e 
parecia ser realmente a sua des-
pedida do clube.

Porém, Gustavo Coutinho já 
viajou com o clube ontem para o 
Rio Grande do Sul, e deverá ser 
titular contra o Ypiranga, ama-
nhã, em Erechim. O time nun-
ca precisou tanto do seu arti-
lheiro, já que apesar de estar na 

quinta colocação, tem o pior ata-
que entre os 11 primeiros coloca-
dos da competição, com apenas 
13 gols marcados. A equipe pre-
cisa vencer alguns jogos para se 
manter na zona de classificação 
e a grande esperança está no ata-
cante, que seja de cabeça ou com 
os pés, está sempre balançando 
as redes adversárias.

Indagado sobre a falta de gols 
do ataque do time e a dependên-
cia de Gustavo Coutinho, dian-
te da iminente saída do artilhei-
ro, Itamar elogiou o jogador, mas 
fez questão de ressaltar mais o 
grupo.

“Trata-se de um grande jo-
gador e fico triste se o clube ti-
ver de perder o atleta, mas por 
outro lado, fico feliz porque sur-
girá uma nova oportunidade 
para outro jogador. No futebol, 
eu sempre digo aos jogadores, 
que temos que estar preparados 
para quando surgir uma opor-
tunidade agarrar com unhas e 
dentes. Por trás do Gustavo Cou-
tinho, tem também todo um tra-
balho de equipe que faz com que 
ele consiga marcar os seus gols. 
Nós temos treinado muito fina-
lizações e fundamentos ofensi-
vos, tentando melhorar a eficiên-
cia ofensiva da equipe, para que 
quando as oportunidades apa-
reçam sejam concluídas com su-
cesso”, disse o treinador.

Se por um lado o ataque, com 
exceção de Gustavo Coutinho, 
tem deixado a desejar, o mes-
mo não se pode dizer da defesa, 
que tem sido a principal respon-
sável por a equipe ainda estar na 
zona de classificação. Nos 13 jo-
gos disputados, o Botafogo só le-
vou 9 gols, sendo a segunda me-
lhor defesa de todos os 20 clubes 
da Série C.

O jogo contra o Ypiranga 
será amanhã, às 18h, no Está-
dio Colosso da Lagoa, em Ere-
chim e será válido pela 15ª roda-
da da Série C. O clube tem um 
jogo a menos do que todas as 
outras equipes, com exceção do 
líder Mirassol, justamente o ad-
versário dele em um jogo adia-
do da 12a rodada.

Foto: Cristiano Santos/Botafogo

O Campeonato Paraibano 
de Futebol Sub-20 conhece-
rá, amanhã, os dois finalistas 
da edição de 2022. Botafogo x 
Confiança, CSP x Treze são os 
jogos dos confrontos de volta 
que definiram os finalistas. As 
duas partidas acontecerão em 
João Pessoa.

No Centro de Treinamen-
tos da Maravilha do Contor-
no, o Botafogo recebe o Con-
fiança, a partir das 15h,  os dois 
clubes com o objetivo de avan-
çar à final para voltar a dispu-
tar as principais competições 
regionais e nacionais da cate-
goria, representando o futebol 
paraibano. No entanto, o ad-
versário do Botafogo prome-
te dar trabalho. O Confiança 
chega para tentar a sua tercei-
ra final consecutiva e buscar o 
bicampeonato da competição.

“Já nos consolidamos como 
uma das grandes equipes do 

futebol de base da Paraíba e 
devido ao trabalho apresen-
tado nas últimas três tempo-
radas somos detentores de tí-
tulos de todas as categorias. 
Sempre respeitamos os adver-
sários, entendendo o potencial 
de cada equipe, mas temos de 
demonstrar superioridade na 
partida para buscarmos o bi-
campeonato da competição”, 
pontuou Wilson Nascimento, 
presidente do Confiança.

Outro finalista sairá do 
confronto entre CSP e Treze, 
as equipes se enfrentam no 
Campo da Unipê, às 15h. O 
Galo tenta voltar ao cenário 
das principais competições da 
categoria, pela primeira vez, 
desde a sua última participa-
ção em 2005, quando represen-
tou a Paraíba na Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior.

Atual comandante do sub 
20 do Galo, David Costa, foi 
atleta da base do time que dis-
putou a Copinha, em 2005. 
Agora no comando do “Gali-

nho” ele quer cravar sua histó-
ria no clube levando o alvine-
gro à final da competição para 
garantir presença nas prin-
cipais disputas da categoria, 
após 18 anos.

“O Treze tem feito um belo 
trabalho nas categorias de base 
desde o início da temporada, 
ficamos com o vice-campeo-
nato no Sub-17. No paraibano 
Sub-20, montamos um proje-
to para chegarmos à final, es-
tamos apenas a um passo, tra-
balhamos durante a semana, 
focados com o objetivo de con-
seguir levar a melhor contra o 
CSP, mesmo jogando como vi-
sitante”, disse.

Com empates nos dois jo-
gos de ida, os confrontos dos 
jogos da volta estão em aberto. 
Confiança e Botafogo empata-
ram, por 1 a 1, enquanto. Tre-
ze e CSP ficaram no 2 a 2, com 
isso, caso uma das partidas ter-
mine novamente empatada, a 
decisão do finalista será defi-
nida em cobranças de pênaltis.

Dois jogos definem, amanhã, os finalistas do Paraibano
sub-20

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

No último domingo, o Treze empatou em 2 a 2 com o CSP, no Estádio Presidente Vargas
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Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Gustavo Coutinho 
já marcou 17 
gols na atual 
temporada, 
figurando entre 
os 10 maiores 
artilheiros do Brasil 
nesta temporada
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As Seleções Brasileiras de 
Goalball Feminino e Masculi-
no estão na Turquia onde dis-
putam a partir de hoje e até o 
dia 19 a Copa Ancara, com-
petição que servirá de pre-
paração para o Campeona-
to Mundial 2022. Ao todo 10 
equipes, sendo quatro femini-
nas e seis masculinas, partici-
pam do torneio que se encerra 
no dia próximo dia 19. Emer-

son, Sharley e Giovana, que jo-
gam em equipes paraibanas, 
estão entre os convocados.

Egito, Turquia, Japão, Ira-
que e Cazaquistão se enfren-
tam em sistema de disputa, 
onde todos jogam em turno 
e returno. Os dois melhores 
times fazem a final, o ter-
ceiro e o quarto jogam pelo 
bronze. O treinador da Sele-
ção Brasileira Masculina de 
Goalball, Jônatas Castro, fa-
lou sobre a competição que re-
presenta mais uma etapa na 

caminhada rumo a Portugal.
“Expectativa muito boa. 

A gente trouxe uma equipe 
pra fazer testes, mas a expec-
tativa é de sermos campeão”. 
Sobre os adversários, o pa-
raibano que é ciente do favo-
ritismo do Brasil, chamou a 
atenção para dois. “O maior 
desafio a gente imagina que 
sejam Japão e Turquia, com 
essa segunda equipe levan-
do uma ligeira vantagem em 
competitividade”.

O entrevistado disse ain-

da que o martelo do elenco do 
Mundial será batido a partir 
do desempenho dos atletas na 
Copa Ancara e que apesar de 
amistoso a vitória no torneio 
pode deixar a seleção mascu-
lina em situação ainda mais 
confortável. “Conta pontos pro 
ranking onde o Brasil mascu-
lino é líder e tenta manter essa 
liderança”. Já a seleção femini-
na deve enfrentar Japão, Egito 
e Turquia. As duas melhores 
fazem a final e as outras duas 
disputam o terceiro lugar.

Times masculino e feminino contam com a presença de atletas paraibanos na competição, que acontece na Turquia

Seleções disputam a Copa Ancara
goalball

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

A sonhada parábola perfeita havia sido 
alcançada em uma partida oficial. 
Com o vértice atingido exatamente na 

posição em que estava o sol, a bola formava 
momentaneamente um eclipse, obrigando 
todas as jogadoras na pequena área a dilatar 
e contrair novamente suas pupilas quando 
a trajetória começava a seguir seu curso de 
queda. Janaína não se encandeou, sequer 
piscou. A jogada ensaiada centenas de 
vezes permitia que ela conseguisse executar 
o arremate até de olhos fechados. A curva 
impecável entre a subida e a descida da bola 
era uma habilidade peculiar de sua parceira 
de time. Só o sol que não estava nos planos, 
mas veio a calhar como uma sorte de campeã 
para aquela final. Ela dá as costas para o gol 
pouco preocupada com quem está atrás a 
defender, salta, pedala no momento exato e 
desfere o chute da bicicleta, mandando a bola 
no ângulo superior da goleira, indefensável, 
impossível, incontestável…

- Manhêêêêê, faz minha vitamina! - grita sua 
menina mais nova, da cozinha.

Janaína levanta em sobressalto ao perceber 
que não acordou com o toque do despertador. 
Ainda na cama está o tablet que ela usa para 
assistir aos jogos de craques da Seleção e 
tomar como inspiração. A filha mais velha sai 
do banho, pois já consegue se virar sozinha 
até certo ponto, enquanto a pequena revira a 
cozinha ameaçando ligar o liquidificador, num 
ímpeto que mistura desobediência, provocação 
e a tentativa de descobrir o quanto pode ser 
independente.

“Mãe” é o nome mais doce na boca das 
pequenas. Se Janaína recebesse um centavo 
a cada vez que a palavra fosse pronunciada, 
nem precisaria mais trabalhar. Viveria de 
renda e poderia usar todo o seu tempo livre 
para jogar futebol de areia. 

É verdade que em algum momento da 
adolescência ela sonhou em ser atleta 
profissional. A vida lhe deu outros rumos. 
Hoje encontra a plenitude quando consegue 
terminar todas as demandas do dia e chegar 
inteira ao treino na quadra de areia da 
praça em frente à sua casa. Na teoria, basta 
atravessar a rua, mas nem sempre funciona. 
A lida de cuidar sozinha das crianças muitas 
vezes a coloca a assistir aos treinos da 
varanda, com as mãos na tela de proteção. 

Enquanto colocava duas bananas, leite, 
achocolatado e gelo no copo do liquidificador, 
Janaína planejava milimetricamente seu dia 
para chegar à noite com tudo tranquilo, ainda 
considerando o tempo de trânsito em todos 
os trajetos: deixar as filhas na escola às 7h, ir 
trabalhar, buscar ao meio-dia, descongelar o 
almoço, arrumar para sair novamente, deixar 
na natação, depois levar para brincar na 
praça, cansá-las bastante, torcer para dar 
tudo certo, voltar pra casa, trocar de roupa e, 
por fim, atravessar a rua novamente, com as 
meninas a tiracolo, sendo elas as melhores 
parceiras de treino. 

Tudo parecia se encaixar naquela quinta-
feira para uma noite de paz. Nem problema 
de trânsito, querela com vizinho fofoqueiro, 
menina com febre, arenga no carro, nada 
atrapalhava. Na hora da partida amistosa, 
as crianças se comportavam quase como 
torcedoras da mãe que estava com a gana de 
desequilibrar a disputa. Enquanto brincavam 
na beira da quadra, as pequenas assistiam 
como podiam.

A bola então subiu. A cena era um déjà vu 
do sonho que tivera mais cedo. Na parábola 
perfeita, o vértice fora alcançado quando a 
bola encobriu a lâmpada do poste. Janaína 
deu as costas às adversárias, pulou no tempo 
certo, preparou-se para pedalar e parou no 
ar quando ouviu o grito misturado com choro, 
atiçado por um puxão de cabelo, que quase lhe 
tirou a concentração do gol. 

- Manhêêêêêêê!

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com

Bicicleta

Colunista colaborador

Foto: Renan Cacioli/CBDV

O técnico da seleção masculina, o paraibano Jônatas Castro (E), vai fazer novas observações no torneio que começa hoje

A Prefeitura de João Pes-
soa, através da Secretaria de 
Juventude, Esporte e Recrea-
ção, começou há pouco mais 
de quatro meses um projeto 
gratuito de canoagem oceâ-
nica, na Praia do Cabo Bran-
co. Em parceria com o Sesc, as 
aulas vêm atraindo até alunos 
de outros estados do Brasil. 
Na última quarta-feira (13), o 
secretário de Esportes de João 
Pessoa, Kaio Márcio, visitou 
o projeto. O gestor da pasta 
municipal destacou que a ca-
noagem oceânica é uma ini-
ciativa pioneira da Prefeitu-
ra da capital. “Tivemos muita 
sorte de ter um parceiro como 
o Sesc. Essa parceria está ge-
rando frutos. O projeto é mui-

to bonito e inovador. Nunca 
tinha sido feito pela Prefeitu-
ra de João Pessoa. Bem dife-
rente do convencional. Apos-
tamos, o Sesc comprou a ideia 
e hoje estamos todos os dias, 
sendo de segunda a sexta. 
As turmas estão cheias e fico 
muito feliz em fazer essa ini-
ciação esportiva. Alunos até 
de outros estados passam por 
aqui e se apaixonam pelo es-
porte”, afirmou.

O aposentado Cláudio 
Puríssimo é de Ponta Gros-

sa, no interior do Pa-
raná, mas veio mo-
rar em João Pessoa 
em 2018. Para ele, a 
atividade ajuda a 
trabalhar em equi-

pe e também no condiciona-
mento físico.“Isso é o mais 
importante. Melhorar nossa 
saúde. Não temos ainda o es-
pírito da competição, mas dá 
para ver que estamos agin-
do todos como time, né? Te-
nho gostado muito. Desco-
bri aqui meio que por acaso 
caminhando na praia e en-
contrei tudo aqui montado e 
busquei informações. Fui in-
formado da existência do pro-
grama gratuito e me inscrevi”, 
comentou Cláudio Puríssimo.

O professor Juliano Coio-
te, responsável pelo treino, ex-
plicou o passo da aula. “A aula 
inicia com um trabalho de 
mobilidade de ombro, que é o 
que trabalhamos mais. Faze-

mos um aquecimento funda-
mental antes de qualquer prá-
tica esportiva. Depois, a gente 
vai para o caiaque em terra 
com algumas informações 
básicas a respeito de postura, 
como que encaixa o pé e como 
segurar o remo. Quando en-
cerra isso, vai um por um para 
a água e a gente começa o trei-
namento”, observou. 

As aulas são de segunda a 
sexta-feira em duas turmas, 
sendo uma de 15h às 16h e 
outra de 16h às 17h. Os trei-
nos são em frente ao Sesc, na 
Praia do Cabo Branco. A ins-
crição pode ser feita no local 
apresentando um documen-
to oficial com foto e compro-
vante de residência.

Projeto faz sucesso na Praia do Cabo Branco
canoagem

O professor Juliano Coiote, responsável pelos treinos, afirma que um bom aquecimento é importante antes da prática esportiva

Foto: Divulgação/Sejer



No embalo da festa da 
classificação na Copa do 
Brasil, o Flamengo enfim 
oficializou a contratação 
do chileno Arturo Vidal. 
O veterano acertou vínculo 
até dezembro de 2023, mas 
ainda não tem data para a 
estreia.

“O volante chileno, con-
siderado um dos maiores 
jogadores da história do seu 
país, nunca escondeu sua 
admiração pelo Mais Que-
rido. O sonho virou reali-
dade e Vidal vai jogar pelo 
Flamengo O reforço já se 
junta ao elenco nesta sema-
na”, anunciou o rubro-ne-
gro em seu site oficial.

O jogador, que vesti-
rá a camisa número 32, foi 
anunciado em vídeo com 
referências à última tem-
porada da série Stranger 
Things, da Netflix. “Que 
você tenha muito sucesso 
com o Manto Sagrado, Vi-
dal!”, disse o clube.

O chileno desembarcou 
no Rio de Janeiro na quar-
ta-feira da semana passa-
da e já falava como reforço 
rubro-negro mesmo antes 

de assinar o contrato. Des-
de então, ele acompanhou 
jogos do Flamengo no Ma-
racanã, como fez na noite 
de quarta, na vitória por 2 a 
0 sobre o Atlético-MG, pe-
las oitavas de final da Copa 
do Brasil.

Pelas redes sociais, o chi-
leno também celebrou a ofi-
cialização do acerto. “Hoje 
se torna realidade um so-
nho que tive por toda a mi-
nha vida. Agora sou Men-

gão”, comentou o jogador 
de 35 anos.

No Flamengo, Vidal 
será reforço técnico e mo-
ral, pela grande experiên-
cia no futebol europeu e 
pelas conquistas da se-
leção chilena. Além dis-
so, o badalado volante vai 
preencher o vácuo dei-
xado por Willian Arão e 
Andreas Pereira, que dei-
xaram o clube brasileiro 
recentemente.

O chileno foi revelado 
pelo tradicional Colo-Colo, 
mas fez sua carreira na Eu-
ropa, onde defendeu gigan-
tes como Juventus, Bayern 
de Munique, Barcelona e 
Inter de Milão. Também 
passou pelo Bayer Lever-
kusen. Por onde passou, le-
vantou troféus de nível na-
cional. Só não comemorou 
a Liga dos Campeões - foi 
vice com a Juventus na tem-
porada 2014-15.
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Curtas
Seleção feminina volta a
jogar no próximo dia 18

Após a vitória por 3x0 sobre o Uruguai, a 
Seleção Brasileira retornou ao treinamento para 
o próximo desafio na Copa América. De folga 
na terceira rodada, a Canarinho volta a campo 
somente na próxima segunda-feira (18), contra a 
Venezuela, às 18h (horário de Brasília). A atacan-
te Geyse, recuperada da Covid-19, reintegrou-se 
ao grupo.

O foco da atividade desta quarta-feira foram 
os exercícios táticos de manutenção de posse de 
bola. A treinadora Pia Sundhage fez um trabalho 
de apoio e suporte e, em seguida, aplicou um 
treinamento de posse e marcação. A Canarinho 
também treinou finalização com dois tipos de 
apoio e suporte: um entre atacantes e volantes e 
outro voltado ao passe final. Por fim, as atletas 
trabalharam em 4x4 com coringa. O Brasil está 
na liderança isolada do grupo B, com duas vitó-
rias, sete gols marcados e nenhum sofrido. 

Dembélé renova contrato
com o Barcelona até 2024

Após uma longa negociação, que parecia 
indicar sua saída, Ousmane Dembélé acertou sua 
renovação com o Barcelona, ontem. O atacante, 
cujo contrato se finalizava nestas férias do futebol 
europeu, estendeu seu vínculo até junho de 2024. 
O clube não revelou se o jogador ganhou um 
aumento salarial. A renovação de Dembélé encer-
rou uma "novela" que se estendia desde janeiro, 
quando as negociações tiveram início. Na oca-
sião, o jogador não gostou da proposta do Barce-
lona e indicou que procuraria um outro clube, com 
o qual poderia fechar sem custos para o eventual 
novo time. Apesar da indicação de saída, Dem-
bélé foi mantido no time e seguiu como titular do 
técnico Xavi Hernández. Enquanto exibia boa 
sequência de jogos na equipe catalã, o atacante 
era especulado em diversos clubes, como o Paris 
Saint-Germain e times da Inglaterra. A "novela" 
chegou ao fim nesta semana.

Polícia confirma detenção
de torcedores após jogo

A Secretaria de Segurança Pública informou, 
ontem, que cinco pessoas foram detidas após a 
confusão ocorrida no fim do jogo entre Santos e 
Corinthians, quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, 
pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa 
do Brasil. O goleiro corintiano Cássio chegou a 
ser agredido no gramado por um torcedor san-
tista. "Cinco homens, com idades entre 20 e 33 
anos, foram detidos após uma confusão no cam-
po de um estádio de futebol, por volta das 23h09, 
de quarta-feira (13), no bairro Vila Belmiro, em 
Santos, litoral paulista. Os autores foram condu-
zidos ao plantão judiciário da 6ª Delegacia de 
Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância 
Esportiva (DRADE), onde foi registrado um Termo 
Circunstanciado como promover tumulto. O caso 
e os autores foram encaminhados ao Juizado Es-
pecial Criminal (JECRIM)", disse o comunicado. 
Os torcedores, na sequência, foram liberados.

Filipinho é eliminado em
etapa do Mundial de Surfe

Líder do Circuito Mundial de Surfe e forte 
candidato ao título da temporada, Filipe To-
ledo se despediu da etapa de Jeffreys Bay, na 
África do Sul, ontem. O surfista foi eliminado 
nas oitavas de final, enquanto o compatriota 
Italo Ferreira cresceu nas poderosas direi-
tas da praia africana e avançou às quartas 
de final. Vindo de título na etapa do Rio de 
Janeiro, no fim do mês passado, Filipinho 
liderava a bateria contra o compatriota Yago 
Dora até que levou a virada a cinco minutos 
do fim. Dora levou a melhor por 15,17 a 12,83. 
Apesar da queda, o líder do campeonato já 
está garantido na grande final, a ser dispu-
tada em Trestles, na Califórnia. Dora, por 
sua vez, não tem mais chances de alcançar a 
etapa decisiva da temporada. Italo, por sua 
vez, obteve uma das melhores performances 
da etapa até agora. 

Após a brilhante vitória sobre o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, clube confirma o acerto com o chileno

Flamengo oficializa contratação
arturo vidal

“Hoje se torna 
realidade um 
sonho que 
tive por toda 
a minha vida. 
Agora sou 
Mengão

Arturo Vidal

Agência Estado
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Vidal ainda não tem data para estrear no Flamengo, mas se junta ao elenco ainda esta semana

Róger Guedes viveu mo-
mentos de tensão no início 
do trabalho de Vítor Pereira 
no comando técnico do Co-
rinthians. O português não 
via no atacante o comprome-
timento necessário para ser 

a referência do ataque alvi-
negro e tampouco se confor-
mava com as mensagens pú-
blicas de insatisfação pelo 
posicionamento exercido 
em campo. "Mostrei onde eu 
quero jogar", afirmou o atleta 
após um hat-trick em vitória 
sobre o Avaí.

"O Róger, que já teve mo-
mento bom, fez gols, hoje é 
um jogador que está com al-
guma dificuldade de res-
ponder mesmo em termos 
de treino, em termos de lutar 
para dar a volta. Tomara que 
ele me transmita a confian-
ça para contar com ele para 
alterar um jogo ou começar 
uma partida. Mas eu não es-
tou sentindo esta confiança", 
disse Vítor Pereira após clás-
sico com o São Paulo no mês 
de maio pelo Brasileirão.

Róger Guedes não gosta 
de jogar como centroavan-
te, prefere ser ponta. Mas, 
aos poucos, ele e Vítor Perei-
ra passaram a falar o mesmo 

português. O atleta tem de 
entender as necessidades 
do Corinthians e jogar 
onde for melhor para o 
time. Assim, a confian-
ça foi resgatada. Nos úl-

timos 13 jogos, Róger Guedes 
foi titular em 11.

O atacante do Corinthians 
só não atuou no empate sem 
gols com o Santos pelo Bra-
sileirão e entrou no segun-
do tempo da goleada sofrida 
diante do Fluminense, por 4 a 
0. Mesmo assim, algumas ve-
zes, sobram ruídos na comu-
nicação entre Róger Guedes e 
a comissão técnica portugue-
sa. Nesta quarta-feira, pela 
Copa do Brasil, não ficou mui-
to satisfeito com a substitui-
ção no início da etapa comple-
mentar. Esperava ficar mais 
dez minutos em campo pelo 
menos.

A vontade de ficar em 
campo, no entanto, pode sim-
bolizar algo positivo para o 
Corinthians. Melhor um atle-
ta com vontade de jogar do 
que um que não se importe 
em ficar no banco de reser-
vas A abertura da janela de 
transferências internacionais 
pode simbolizar o início de 
uma nova era para o ataque 
corintiano.

Desafio
O Corinthians não balan-

ça as redes com as próprias 

forças há seis jogos. Diante 
do Flamengo, gol contra de 
Rodinei deu vitória ao clu-
be paulista. A goleada sobre 
o Santos no jogo de ida das 
oitavas de final da Copa do 
Brasil foi a última vez em que 
foi às redes. A contratação de 
Yuri Alberto, que poderá jo-
gar a partir da próxima se-
mana renova as esperanças 
por uma mudança.

Desde o início do ano, o 
ataque é apontado com um 
setor carente na equipe alvi-
negra. Jô saiu do clube após 
caso de indisciplina. Junior 
Moraes chegou do futebol 
ucraniano, mas não con-
seguiu corresponder. Sem 
Mantuan, emprestado ao Ze-
nit, as opções ficam ainda 
mais escassas.

Desenha-se um novo de-
safio no Corinthians para 
Róger Guedes. O atacante 
deverá ter mais chances de 
jogar na posição que gos-
ta, mas terá de se entrosar o 
mais rapidamente possível 
com Yuri Alberto. No setor 
ofensivo, Vítor Pereira terá 
um escape para rejuvenes-
cer o time titular e encerrar 
a seca de gols.

Vítor Pereira espera mais entrega do jogador
rÓger guedes

Marcos Antomil 

Agência Estado

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
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Um dos principais nomes da indústria da moda, o estilista italiano foi baleado e morto em frente à sua mansão

Versace: morte completa 25 anos
SUCESSO INTERROMPIDO

Há 25 anos, no dia 15 de 
julho de 1997, morria de for-
ma trágica o italiano Giovan-
ni Maria “Gianni” Versace, 
considerado um dos princi-
pais nomes da indústria da 
moda no planeta. Naquele 
fatídico dia, Versace, aos 50 
anos, era baleado e morto por 
Andrew Cunanan, em frente 
à sua mansão, em Miami Bea-
ch, nos Estados Unidos.

Nascido em 2 de dezem-
bro de 1946, o designer de 
moda italiano foi o fundador 
da Versace, marca famosa até 
hoje, que produz acessórios, 
fragrâncias, maquiagem, ar-
tigos de decoração e roupas. 
Ele também projetou roupas 
para teatro e filmes.

Como amigo de Eric Clap-
ton, princesa Diana, Naomi 
Campbell, Duran Duran, 
Kate Moss, Madonna, Elton 

Bancários. Bancários. Bancários. É, 
certamente, um bairro mágico. Não acha, 
Jéssica Queiroz?

Aconteceu nos Bancários. Era maio de 2000 
e... Eu ia lançar a antologia bilíngue (português 
e alemão) dos poemas de Joaquim de Sousa 
Andrade, ou, “como ele mesmo preferia chamar-
se, Sousândrade”, numa pequena livraria 
daquele bairro.

Quase cinco horas da tarde e apenas três 
pessoas estavam lá. Entre elas, um imortal 
da Academia Paraibana de Letras, eu e um 
homenzinho de óculos de aro de ouro. Figura 
muito estranha, poderia ser um daqueles 
personagens de Dostoievski.

Todos nós estávamos preocupados com a 
hora do lançamento. Livraria vazia, sem público 
nenhum, para um lançamento tão importante.

O imortal estava inquieto, nervoso, olhava os 
livros nas estantes com impaciência. Deixou cair 
alguns no chão.

O homenzinho de óculos de aro de ouro disse 
baixinho:

– Desastrado!
Apanhei-os e os coloquei novamente no lugar. 

O imortal me agradeceu pela gentileza.
– Não há de quê – eu disse.
Nisso, entrou na livraria uma senhora toda 

vestida de vermelho. Parecia a Dama do 
Lotação.

– Estou atrasada. Mas vocês ainda não 
começaram o lançamento! Então?... – disse ela.

O homenzinho de óculos de aro de ouro olhou 
para a mulher com desdém. Por que, hein? Leitor, 
nunca se sabe dos meandros secretos da alma 
humana. Diria o Bruxo do Cosme Velho, o nosso 
Machado de Assis.

Tossi, tosse nervosa, incômoda.
Lá vinha o homenzinho de óculos de aro de 

ouro em minha direção. Aproximou-se de mim, 
como se fosse um felino manhoso e disse:

– Permita-me uma apresentação. Sou 
Leopoldo dos Santos Alves, filólogo e tradutor. 
No momento, estou traduzindo o poeta Leonel 
Coelho para o esperanto.

– Quem? – indaguei.
– Leonel Coelho – respondeu aborrecido.
E continuou:
– É por isso que estou aqui. Tenho, também, 

interesse pela poesia de Sousândrade. Foi o 
senhor que o traduziu para o alemão?

– Não. Foi uma aluna minha!
A mulher de vestido vermelho olhou para mim 

e perguntou:
– Sousândrade vem para o lançamento? Vim 

só para pegar o autógrafo dele.
Neblinei. Neblinei. Neblinei, João Guimarães 

Rosa! Neblinei sim, leitor! Em certas e 
determinadas situações absurdas, a gente 
neblina mesmo. Fica completamente obnubilado.

– Não, minha senhora, Sousândrade não vem. 
Ele está muito gripado – respondi.

O imortal saiu às pressas da livraria. Foi rir lá 
fora.

Ora, ora, leitor, Sousândrade faleceu em 
1902...

Mas nos Bancários tudo é possível de 
acontecer... Só falta mesmo uma vaca cair numa 
piscina.

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Sousândrade 
nos Bancários

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

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

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Obituário

Aforismo
“Vivi sempre pregando e 

lutando, como um cruzado, 
pelas causas que me 

comovem (...) Na verdade, 
somei mais fracassos que 
vitórias em minhas lutas, 

mas isso não importa. 
Horrível seria ter ficado ao 
lado dos que nos venceram 

nessas batalhas.”

Darcy Ribeiro
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Raniere dos Santos Barbosa
13/7/2022 – Aos 26 anos, em 
Campina Grande (PB), vítima de 
homicídio. Foi morto a tiros no bairro 
do Mutirão. Ele já estava, segundo a 
polícia, sendo perseguido pelo autor 
dos disparos, por disputa entre 
facções do tráfico.

Foto: Reprodução

Tatti Moreno
(Octávio de Castro Moreno Filho)
13/7/2022 – Aos 77 anos, em 
Salvador (BA), de causa não 
informada. Artista plástico e escultor 
que criou as esculturas dos orixás 
flutuantes do Dique do Tororó, 
na capital baiana, além de ser responsável por 
diversas obras ao redor do país, como no Lago 
Paranoá, em Brasília, e nos jardins da Estação 
Tucuruvi, em São Paulo.

Foto: Uran Rodrigues

Luiz Carlos Pires de Queiroz (Cao)
13/7/2022 – Aos 76 anos, em 
decorrência de um aneurisma. 
Ex-goleiro do Botafogo (RJ), onde 
conquistou o Campeonato Carioca 
e a Taça Brasil de 1968, o primeiro 
título brasileiro do clube. Após breve 
passagem pelo Grêmio (RS), voltou ao Botafogo, 
onde foi vice-campeão brasileiro em 72, perdendo o 
título para o Palmeiras.

Foto: Reprodução

Mortes na História
1921 — Alphonsus de Guimaraens, 
poeta brasileiro
1966 — Zé de Moura, 
místico e líder comunitário (PB)
1997 — Gianni Versace, estilista italiano
2013 — Sebastião Vasconcelos, ator (PB)

Gilberto Amaral
12/7/2022 – Aos 87 anos, em Brasília 
(DF), em decorrência de uma 
queda em casa ocorrida há alguns 
dias. Nascido em São Sebastião 
do Paraíso, em Minas Gerais, fez 
carreira no rádio e na televisão. 
Circulou nos eventos mais prestigiados da capital 
federal e se tornou amigo de vários presidentes da 
República, desde 1959.

Foto: Jaqueline Lisboa
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Gianni 
Versace foi 
fortemente 
influenciado 
pela antiga 
história grega, 
que domina 
a paisagem 
histórica de 
sua terra natal

John, Cher, Sting, Tupac, The 
Notorious B.I.G. e muitas ou-
tras celebridades, ele foi um 
dos primeiros estilistas a ligar 
a moda ao mundo da música.

Versace nasceu na cida-
de de Reggio Calabria e cres-
ceu com seu irmão mais ve-
lho, Santo Versace, e sua irmã 
mais nova, Donatella Versace, 

junto com seu pai e mãe cos-
tureira, Francesca. Sua irmã 
mais velha, Tina, morreu aos 
12 anos por causa de uma in-
fecção por tétano tratada in-
devidamente.

Ele foi fortemente influen-
ciado pela antiga história gre-
ga, que domina a paisagem 
histórica de sua terra natal. 
Frequentou o Liceo Classico 
Tommaso Campanella, onde 
estudou latim e grego antigo, 
sem completar o curso. Ele 
também foi influenciado por 
Andy Warhol.

Começou sua aprendiza-
gem com poucos anos de ida-
de, no negócio de costura de 
sua mãe, que empregava até 
uma dúzia de costureiras. Em 
1973, ele se tornou o designer 
da Byblos, uma linha juvenil 
bem sucedida da Genny, e, 
em 1977, ele projetou Compli-
ce, outra linha, mais experi-
mental, para a mesma Genny.

Algum tempo depois, en-
corajado por seu sucesso, Ver-
sace apresentou sua primeira 
coleção de firma para mulhe-
res no Museo della Permanen-
te de Milão. Seu primeiro des-
file seguiu em setembro do 
mesmo ano. Sua primeira buti-
que foi inaugurada na Via del-
la Spiga, em Milão, em 1978.

Rapidamente se tornou 
uma sensação no cenário da 
moda internacional. Seus de-
signs usavam cores vivas, es-
tampas arrojadas e cortes sen-
suais, que eram um contraste 
refrescante com o gosto pre-
dominante pelas cores sua-
ves e simplicidade. Sua esté-
tica “combinou o classicismo 
luxuoso com a sexualidade 
aberta” e atraiu muitas críti-
cas, além de elogios. Na épo-
ca de sua morte, o império de 
Versace foi avaliado em US$ 
807 milhões e incluía 130 bou-
tiques em todo o mundo.

Sayonara Medeiros Rodrigues
13/7/2022 – Aos 39 anos, em Patos 
(PB), em decorrência de um acidente 
vascular hemorrágico. Auxiliar 
de serviços residia no bairro Belo 
Horizonte. Deixa duas filhas.

Foto: Folha Patoense

Busisiwe Lurayi
10/7/2022 – Aos 36 anos, de 
causa ainda indeterminada. 
Atriz sul-africana foi encontrada 
morta na segunda-feira (11) em 
sua residência. Seu trabalho 
mais recente foi na minissérie 
‘Como Acabar com o Natal’ (2020), da Netflix, 
em que interpretou Tumi Sello. Ainda trabalhou 
nas séries ‘Plantão Médico’ (2006) e ‘Coração 
Selvagem’ (2007).

Foto: Instagram

Breves & Curtas
# Adiamento da execução para doar rim
Um homem de 39 anos, condenado à morte no 
Texas, nos Estados Unidos, pediu o adiamento 
de sua execução, que estava marcada para 13 
de julho, para que ele possa doar um rim. Os 
advogados de Ramiro Gonzales enviaram uma 
carta ao governador do estado, Greg Abbott, 
pedindo o prazo de um mês para que ele possa ser 
considerado um doador vivo para pacientes que 
“precisam urgentemente de um transplante”.

# Elefante mata idosa e volta para o funeral
Uma idosa de 70 anos foi morta recentemente após 
ser pisoteada por um elefante enquanto coletava 
água em uma vila no leste da Índia. O caso 
aconteceu quando Maya Murmu foi surpreendida 
pelo animal e acabou tendo seu corpo esmagado 
pelo elefante. Ela chegou a ser socorrida, mas 
morreu a caminho do hospital. Na mesma noite, o 
elefante apareceu novamente, derrubou o corpo 
da mulher de sua pira funerária e o pisoteou 
novamente. Em seguida, desapareceu na noite.
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Prorrogado prazo para atualização 
dados do Cadastro ÚniCo

O Ministério da Cida-
dania prorrogou os prazos 
para a atualização de da-
dos das famílias inscritas 
no cadastro único, benefi-
ciárias do Auxílio Brasil. É 
o que consta da Instrução 
Normativa nº 17, publicada 
no Diário Oficial da União 
de ontem.

Devido aos impactos da 
pandemia, o ministério es-
calonou o processo de re-
visão cadastral. Com isso, 
apenas as famílias com ca-
dastros atualizados pela 
última vez em 2016 ou 2017 
foram convocadas para 
atualizar os dados no Ca-
dastro Único. Famílias que 
atualizaram dados pela úl-
tima vez em 2018 ou 2019 
serão convocadas nos pró-
ximos anos.

A resolução publicada 
ontem prevê que os bene-
ficiários do Auxílio Bra-
sil que estão em revisão 
cadastral terão até 14 de 
outubro para atualizar 
as informações. “O pra-
zo venceria originalmente 

hoje. Já as famílias em ave-
riguação cadastral, cujo 
prazo para atualizar in-
formações terminou em 10 
de junho, ganharam prazo 
extra até 12 de agosto”, in-
formou o ministério.

De acordo com a pasta, 
os processos estão em an-
damento desde fevereiro e 
englobam oito milhões de 
famílias.

A revisão cadastral 
consiste na solicitação à 
família para atualizar os 
registros do Cadastro Úni-
co, “caso esteja há mais de 
dois anos sem nenhuma 
alteração ou apresente da-
dos novos na renda, situa-
ção de trabalho, endereço 
ou composição familiar”.

Já a averiguação cadas-
tral verifica as informa-
ções do CadÚnico, tendo 
por base informações con-
tidas em outros registros 
administrativos federais. 
“Se forem identificadas in-
consistências após o cru-
zamento de dados, a fa-
mília deve comprovar que 
cumpre os critérios de ele-
gibilidade ao Auxílio Bra-
sil”, explica o ministério.

O edifício de 10 anda-
res que pegou fogo na re-
gião da Rua 25 de Março, 
no Centro de São Paulo, 
será demolido a partir de 
amanhã. A informação foi 
confirmada pela Prefeitura 
da capital paulista ontem. 
Ainda existe risco de desa-
bamento do prédio locali-
zado no número 78 da Rua 
Comendador Abdo Schahin, 
rua paralela à 25 de Março. 
Outros oito empreendimen-
tos da região estão interdi-
tados. Uma assembleia de 
condôminos também autori-
zou a demolição do imóvel.

O poder municipal ain-
da não divulgou detalhes 
do processo, como o prazo 
para a obra e as áreas que 
serão interditadas. Ontem, 
estavam bloqueados um 
quarteirão da Rua 25 de 
Março e toda a Rua Abdo 

Schahin. “À tarde, foi feita 
uma avaliação dos dados 
colhidos da estrutura por 
meio de drones. No final 
da tarde, foi concluído 
todo o plano de trabalho. A 
empresa já está sendo con-
tratada para começar o tra-
balho no sábado”, afirmou 
Marcos Monteiro, secretá-
rio de Infraestrutura Urba-
na e Obras de São Paulo.

A partir dessas infor-
mações complementares 
é possível determinar se o 
edifício terá de ser demo-
lido parcialmente ou em 
sua totalidade. A implosão 
do prédio está descartada. 
“Temos um edifício con-
tido. Não há condições de 
implosão. Vai ser uma de-
molição mais delicada, com 
equipamentos externos no 
primeiro momento. Depen-
dendo das condições que 
formos encontrando, va-
mos avaliar se há condições 
de entrada no edifício”, 

completou o secretário.
Diante do risco de desa-

bamento, a Prefeitura ace-
lerou o processo burocráti-
co para a autorização para 
demolição. Uma assem-
bleia de condôminos auto-
rizou a destruição do edifí-
cio de 10 andares, chamado 
“Comércio e Indústria” na 
noite da quarta-feira, 14. 
Com isso, a Prefeitura não 
vai precisar de autorização 
judicial. O problema pode-
rá ser resolvido de forma 
mais rápida.

A autorização dos mo-
radores permite que a Pre-
feitura inicie os trabalhos 
de forma emergencial. Os 
valores serão apurados du-
rante a realização dos tra-
balhos e serão restituídos 
pelos condôminos para o 
poder municipal. Ontem, 
um dia depois de o Corpo 
de Bombeiros apagar o in-
cêndio, pequenas chamas 
surgiram pela manhã.

A Escola Livre de Circo 
Djalma Buranhêm, da Fun-
dação Espaço Cultural da 
Paraíba, em João Pessoa, 
inicia, amanhã, o prazo de 
inscrições para o retorno 
do curso regular de circo 
da temporada de 2022. O 
formulário de inscrição 
está disponível no site da 
Funesc (funesc.pb.gov.br). 
As turmas terão início no 
dia 25 com uma aula inau-
gural.

Serão abertas duas tur-

mas para jovens e adultos, 
com idade a partir de 16 
anos. A oferta é de 20 va-
gas para iniciante e mais 20 
para nível intermediário. 
O programa inclui técni-
cas circenses de equilíbrio, 
solo, manipulação e aéreo. 

O responsável pela ins-
crição deverá comprovar 
idade mínima de 18 anos 
através do envio do do-
cumento de identificação 
com foto e deverá concor-
dar com a autorização de 

imagem e com termo de 
risco aplicado à atividade.  
As mensalidades custam 
R$ 50 e os boletos serão en-
tregues nos primeiros dias 
de aulas. Do total de vagas, 
15% são destinadas a alu-
nos que estejam matricu-
lados em escolas públicas 
de Ensino Fundamental ou 
Médio da rede pública ou 
pessoas inscritas em algum 
programa social do gover-
no. Esses alunos terão aces-
so gratuito aos cursos.

Prédio que pegou fogo perto da 25 
de Março, em São Paulo, será demolido

Escola de Circo da Funesc abre 
inscrições para cursos regulares

a partir de awmanhã temporada 2022

Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Famílias inscritas no 
Cadastro Único devem 
atualizar os dados a cada 
dois anos ou no caso de 
haver alguma alteração. 
Aqueles que forem convo-
cados para averiguação e 
revisão de dados devem 
comparecer a um Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social (Cras) ou a um 
posto de atendimento do 
Cadastro Único do muni-
cípio.

“A atualização cadas-
tral é fundamental para 
assegurar a qualidade dos 
dados e garantir que as in-
formações registradas na 
base do Cadastro Único 
estejam sempre de acor-
do com a realidade das 
famílias. Programas so-
ciais como o Auxílio Bra-
sil, o Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC), a 
Tarifa Social de Energia 
Elétrica (TSEE) e a ID Jo-

vem exigem que o cadas-
tro esteja atualizado para 
que as famílias possam re-
ceber os benefícios”, infor-
mou, em nota, o Ministério 
da Cidadania.   

Por meio do aplicativo 
do Cadastro Único, é pos-
sível às famílias cadastra-
das conferir se os dados es-
tão atualizados. Também 
possibilita saber se as fa-
mílias estão sob averigua-
ção ou revisão cadastral. A 

ferramenta informa, tam-
bém, o que deve ser feito 
para a regularização dos 
registros.

“A falta de atualização 
dos dados do Cadastro 
Único pode levar à suspen-
são do benefício e posterior 
cancelamento. Se os regis-
tros não forem regulari-
zados, as famílias podem 
ser excluídas do Cadastro 
Único a partir de julho de 
2023”, alerta o ministério.

Público
Processos de 

atualização de dados 
estão em andamento 

desde fevereiro e 
englobam oito milhões 

de famílias

O promotor de Justiça do 
Patrimônio Público e Social Ri-
cardo de Barros Leonel decidiu 
ontem, arquivar pedidos de in-
vestigação sobre o pagamen-
to, com recursos públicos, do 
show da cantora Daniela Mer-
cury em evento que contou 
com a participação do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
no dia 1º de maio em São Pau-

lo. A decisão foi proferida no 
âmbito do procedimento ins-
taurado de ofício - por inicia-
tiva própria - pela Promotoria 
e será submetida ao Conselho 
Superior do Ministério Públi-
co, para homologação.

No despacho, o promo-
tor considerou que não exis-
te ‘justa causa’ para a abertu-
ra de um inquérito civil para 
apurar suposta improbidade 
no caso. Segundo Leonel, não 
há notícia de que a contrata-

ção da cantora tenha ocorri-
do irregularmente.

“Não há indicação, neste ce-
nário, de prática de possível ato 
de improbidade administrati-
va, com enriquecimento ilíci-
to, danos ao erário ou mesmo 
violação de princípios da ad-
ministração pública, por par-
te de qualquer agente públi-
co”, ponderou. Por outro lado, o 
promotor entendeu que a artis-
ta ‘aparentemente descumpriu 
cláusula contratual efetuando 

manifestação de conteúdo polí-
tico em apoio ao pré-candidato 
Luiz Inácio Lula da Silva, que 
compareceu à apresentação’.

Leonel entendeu que os fa-
tos comportam análise e even-
tual apuração ‘sob a perspecti-
va da legislação eleitoral, tendo 
em vista a possibilidade de se 
cogitar a concorrência de ato de 
campanha ou propaganda elei-
toral praticado de modo irre-
gular’, cuja atribuição é do Mi-
nistério Público Eleitoral.

Promotor não vê improbidade em show de Daniela no 1o de maio 
investigação arquivada

EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Andrey Câmara

Resolução prevê que os beneficiários do Auxílio Brasil terão até 14 de outubro para a revisão cadastral

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A.-EPC 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELhO 

DE ADMINISTRAÇÃO Nº 004/2022
Ficam convocados os senhores conselheiros do Conselho de Administração da Empresa 

Paraibana Comunicação S.A.-EPC, à comparecerem para a Reunião do Conselho de Admi-
nistração nº 004/2022, a se realizar as 09h30min do dia 26 de julho de 2022, de forma remota, 
na plataforma Google Meet, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I- Informes sobre o processo de importação direta da impressora 4 cores para a 
Gráfica A União;

II- Alteração do Código de Conduta e Integridade da empresa;
III- Informes sobre a contratação da empresa que realizará concurso público para 

investidura nos cargos da empresa;
IV- Outros assuntos de interesse da empresa.

João Pessoa-PB, 14 de julho de 2022.

LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA 
Presidente do Conselho de Administração

Lúcio Landim Batista da Costa – Membro Titular
Naná Garcez de Castro Dória – Membro Titular

Gonçalo Junior 

Agência Estado

Serviço
n Escola Livre de Circo Djalma Buranhêm
n Inscrições abertas: 16/07 a 25/07 
n www.funesc.pb.gov.br
n Início das aulas: 25/07
n Turmas de Circo para Adultos 
n Ministrante: Isis Fernandes
n Circo Iniciante (a partir de 16 anos): terça e 
quinta, 19h às 21h30 | 20 vagas**
n Mensalidade R$ 50*
n Circo Intermediário (a partir de 16 anos): se-
gunda, quarta e sexta, 19h às 21h30 | 20 vagas**

n Mensalidade R$ 50*
n O pagamento será feito através de boleto 
bancário que será entregue nos primeiros dias de 
aula.
n 15% das vagas são destinadas a alunos do En-
sino Fundamental e Médio ou que sejam inscritos 
em algum programa social do governo, com isen-
ção das mensalidades
n Informações: (83) 3255-8710 ou 
pelo e-mail: circo.funesc@gmail.com

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil

Agência Estado

Por meio do aplicativo do Cadastro Único, é possível às famílias conferirem se dados estão atualizados



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE hOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento Pregão Presencial n° 00012/2022, para aquisição de um veiculo ambulância zero km, 
destinado a Secretaria de Saúde do Município de Aguiar-PB, atendendo ao convênio nº 0154/2021, 
e ADJUDICO o seu objeto à empresa COPAUTO COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMORES LTDA, 
cadastrada no CNPJ nº 10.754.828/0001-99, vencedora  do item 01, com o valor de R$ 125.000,00 
(cento e vinte e cinco mil reais).

Aguiar - PB, 14 de Julho de 202
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para perfuração de 
02 (dois) poços nas comunidades de Canafistinha e Riachão, localizada neste Município. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento e da Articulação Municipal referente ao Termo de Convênio nº 0039/2021 e 
Próprios do Município de Araçagi: 20.800 – Secretaria de Infra Estrutura; 18 544 0019 1015 – Im-
plantação de Sistema de Abastecimento D’Água no Município; 4490.51 99 – Obras e instalações.. 
VIGÊNCIA: até 30/11/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araçagi e: CT Nº 
00103/2022 - 31.05.22 - MJC CONSTRUCOES EIRELI - R$ 55.600,87.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00024/2022, que objetiva: Aquisições Parcelada de 
Medicamentos de A a Z da linha farma referência, através da oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre a tabela da ABCFarma referência, última edição e atualizada, com pronta entrega, para a distribuição 
com Pessoas Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município; 
ADJUDICO o seu objeto a: COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. – ME - R$ 164.480,00.

Arara - PB, 14 de Julho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
hOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00024/2022, que objetiva: Aquisições Parcelada 
de Medicamentos de A a Z da linha farma referência, através da oferta de maior porcentagem de 
desconto sobre a tabela da ABCFarma referência, última edição e atualizada, com pronta entrega, 
para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL 
DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. – ME - R$ 164.480,00.

Arara - PB, 14 de Julho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
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: Aquisições Parceladas de 
Materiais de Expediente, destinados as necessidades das secretarias municipais bem como para 
a formação de kits escolares para a distribuição aos alunos da rede municipal de ensino. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 28 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas 
do dia 28 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 14 de Julho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
INTIMAÇÃO DO ATO

DE ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00015/2022. OBJETO: Aquisição com trocas de filtros e óleos 

lubrificantes diversos, destinados a frota de veículos e máquinas pesada pertencentes e locados a 
esta Prefeitura. ATO ADMINISTRATIVO: Anulação da licitação. INTIMAÇÃO: Notifica-se que do ato 
de anulação 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 Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99301–0780.

Baia da Traição - PB, 14 de Julho de 2022
MARINhO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 00601/2022
Contratante: Câmara Municipal de Barra de Santana - PB/Admilson Almeida da Silva Júnior. 

Contratado: JOSÉ DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR, inscrita no CPF nº 116.857.754-38. Objeto: 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, 
JUNTO A CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA – PB, COM ATU-
AÇÃO NA DEFESA DOS DEMAIS INTERESSES DA ADMINIATRAÇÃO PUBLICA, REALIZANDO 
AS ATIVIDADES NECESSARIAS A DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, no valor global de R$: 
35.000,00 (Trinta e cinco mil reais). Vigência: 31 de Dezembro de 2022. Data da Assinatura: 02/03/2022. 
Fundamentação: art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações 
posteriores. Dotação Orçamentária: 01.010 - Câmara Municipal - 01 031 2001 2001 Manutenção 
das atividades da Câmara Municipal – 33.90.35 – Serviços de Consultoria. Contrato nº 00601/2022. 

Barra de Santana – PB, 02 de Março de 2022.
ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR

Presidente da CMBS

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 002/2022, que tem por objeto a PRESTA-

ÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, JUNTO 
A CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA – PB, COM ATUAÇÃO 
NA DEFESA DOS DEMAIS INTERESSES DA ADMINIATRAÇÃO PUBLICA, REALIZANDO AS 
ATIVIDADES NECESSARIAS A DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, em favor de: JOSÉ DE 
ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR, inscrita no CPF nº 116.857.754-38, no Valor Global R$: 35.000,00 
(Trinta e cinco mil reais), nos termos do art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 
8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Permanente 
de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara.

Barra de Santana – PB, 02 de Março de 2022.
ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR

Presidente da CMBS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
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: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE 
PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ADRIANO BELO DE MLMEIDA - R$ 24.150,00; 
ALEXANDRE SOARES DA SILVA - R$ 76.440,00; ANTONIO MARCIOO SOOARES DA SILVA - 
R$ 76.440,00; CYBELLE FIGUEIREDO MONTENEGRO OLIVEIRA - R$ 24.150,00; EZEQUIEL 
EVANGELISTA DA SILVA - R$ 66.150,00; JOSENILDO GOMES CARDOSO 02114572480 - R$ 
123.200,00; MACIEL AUGUSTO DE LIMA - R$ 108.150,00; MAILDO DIAS DE ALMEIDA - R$ 
75.600,00; SEVERINO AMARANTE - R$ 66.150,00.

Belém - PB, 14 de Julho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2022
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 27 de Julho de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
NO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE BELÉM–PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 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, 14 de Julho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 27 de Julho de 2022, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 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, 14 de Julho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00024/2022
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 DP00024/2022, que 
objetiva: AQUISIÇÃO DE TELHAS E PERFIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: ASF COMERCIO DE FERRO E FERRAGENS LTDA - R$ 115.332,98.

Belém - PB, 14 de Julho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00005/2022, que objetiva: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TAIS 
COMO: TENDAS, SOM, GERADOR, PALCO, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS E OUTROS, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE BELÉM 
– PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA 
EIRELI - R$ 123.165,00; DENISE MOURA DO NASCIMENTO - R$ 266.302,00.

Belém - PB, 14 de Julho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00067/2022
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00067/2022, cujo 

objeto é Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO para doação, para atender 
ao projeto “CARAVANA DO ESPORTE”, de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Juventude 
e Lazer, fica adiado até ulterior deliberação, para Alterações no Termo de Referências.

Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte 
Castelo - Cabedelo - PB. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 
Site: www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 14 de Julho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.13.001/2022. PARTES: SE-

CRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER E ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E MO-
DERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA PLÍNIO LEMOS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNIO Nº 765915/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 
372.451/2011 PROGRAMA DE ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. VIGÊNCIA: 
A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.13.001/2022 FICA PRORROGADA POR 06 (SEIS) MESES, 
A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, SENDO 22 DE JULHO 
DE 2022. LICITAÇÃO:  TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
251/2021. FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. SIGNATÁ-
RIOS: VANILDO ARAÚJO LEITE E MIGUEL FIGUEIREDO MAIA. DATA DE ASSINATURA: 13 
DE JULHO DE 2022.  

VANILDO ARAÚJO LEITE
SECRETARIO DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
AVISO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, TORNA 

PÚBLICO, aos interessados que fica notificada a empresa CONSTRUTORA APODI EIRELI, nos 
moldes do art. 43, § 3º da lei nº 8.666/93, visando sanar as inconsistência, na sua proposta de 
preços, apontadas no relatório técnico enviado digitalmente, referente à Tomada de Preços nº 
00003/2022, ficando a citada empresa notificada a se manifestar, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contados a partira desta publicação. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - 
Caraúbas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307–1175. 
E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br.

Caraúbas – PB, 14 de Julho de 2022.
SONILDO hOSTIO DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE hABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar a pavimentação na Zona 

Rural deste Município. LICITANTES HABILITADOS: A S CONSTRUCOES EIRELI; ALLN CONS-
TRUCOES E ENGENHARIA LTDA; ANCORA CONSTRUTORA LTDA; APN CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; CATAO BONGIOVI COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA; 
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; G S C CONSTRUTORA 
E SERVICOS LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; PR 
CONSTRUCOES LTDA; R F ENGENHARIA EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL 
EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE 
ENGENHARIA LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA INVEZT LTDA; IF LOCA-
COES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI; J R MUNIZ ENGENHARIA 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 26/07/2022, 
às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no 
horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta 
dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 14 de Julho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE hABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar a adequação de estradas 

vicinais neste Município. LICITANTES HABILITADOS: A S CONSTRUCOES EIRELI; ANCO-
RA CONSTRUTORA LTDA; APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA 
APODI EIRELI; CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA; DUARTE MARTINS CONSTRU-
COES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; GPS 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; HGS 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES 
EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; LA ENGENHARIA E LOCACOES EI-
RELI; N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; PR CONSTRUCOES LTDA; R F SERVICOS 
DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; TRABES 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA 
INVEZT LTDA; J R MUNIZ ENGENHARIA 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 27/07/2022, às 15:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário 
das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos 
dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 14 de Julho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
RESCISÃO DO SEXTO ADITIVO DE PRAZO 

AO CONTRATO Nº 120/2018
Em razão da falta de assinatura do contrato do sexto aditivo e da não continuidade da obra 

e inércia da contratada, dá-se por rescindido o sexto aditivo de prazo ao contrato nº 120/2018, 
processo 030/2018, concorrência 001/2018. Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 13 de julho de 2022
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA

E VENDA Nº 166/2022
Pregão Eletrônico Nº 012/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Central do 

Construtor - Comercio Varejista de Materiais de Construção Ltda-ME, CNPJ: 20.721.561/0001-97. 
Valor total contrato: R$ 353.206,40 (trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e seis reais e qua-
renta centavos), referente aos lotes: II, V, XIV, XVI, XX, XXI e XVI. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de materiais de construção em geral. Forma de pagamento: Será em até 30 dias, após 
a entrega. Fonte de recursos: 1500.0000; 1500.1001; 1540.0000; 1500.1002. Dotação: QDD/2022, 
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei 
para o exercício seguinte. Prazo entrega: Será em até 5 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: 
Será de 01 (Um) ano. Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Pabro Patricio Pereira 
(Pela contratada).  

Coremas-PB, 22 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA
E VENDA Nº 170/2022

Pregão Eletrônico Nº 012/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Ros Rio 
Materiais e Comercio Ltda-EPP, CNPJ: 07.324.021/0001-01. Valor total contrato: R$ 96.500,00 
(noventa e sei mil e quinhentos reais), referente ao lote: I. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado 
de materiais de construção em geral. Forma de pagamento: Será em até 30 dias, após a entrega. 
Fonte de recurso 1: 1500.0000; 1500.1001; 1540.0000; 1500.1002. Dotação: QDD/2022, ficando 
automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o 
exercício seguinte. Prazo entrega: Será em até 5 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será 
de 01 (Um) ano. Partes: Sr. Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Rogenaldo da Silva Oliveira 
(Pela contratada).  

Coremas-PB, 20 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE hABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BASE 

PARA MONUMENTO ARTÍSTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB, DESERTO NA 
TP 00008/2022. LICITANTE HABILITADO: AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
LICITANTE INABILITADO: CONSTRUTORA MONTEIRENSE EIRELI – Itens: 6.1.2.4; 6.1.4.1.4 e 
6.1.1.2. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
14/07/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro 
- Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 13 de Julho de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de limpeza diversos, destinados a atender as Secre-
tarias Municipais e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, exercício 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 10/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / MDE / FUNDEB / QSE 
/ FNAS / FUS e CUSTEIO: 20.100 – 04.122.2001.2003 – 20.200 – 04.122.0002.2005 – 20.300 – 
04.123.0009.2006 – 20.600 – 12.361.0008.2017 – 12.361.0008.2074 – 20.910 – 08.241.0010.2030 
– 08.244.0010.2033 – 08.244.0010.2044 – 40.100 – 10.301.0004.2060 – 10.301.0004.2067 – 
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 105/2022 - 07.07.22 
- VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 49.577,20; CT Nº 106/2022 - 07.07.22 - MARIA 
CRISTIANE LEMOS DE ARAUO - ME - R$ 129.309,60; CT Nº 107/2022 - 07.07.22 - JULIANA 
HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA - R$ 13.107,50.

Cuitegi, 07 de julho de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações de veículos de 02 (dois) veículos, sem condutores, (Gabinete do Prefeito 
e Secretaria de Administração, respectivamente), até dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 09/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 20.100 – 04.122.2001.2003 
– 20.200 – 04.122.0002.2005 – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 97/2022 - 01.07.22 - CARNEIRO DO NASCIMENTO 
COM DE PÇS P/VEIC AUTOMOTORES LTDA-ME - R$ 14.880,00; CT Nº 109/2022 - 08.07.22 - AM 
SERVICOS E LOCACOES LTDA - R$ 20.100,00.

Cuitegi, 08 de julho de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
hOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de Construção de 
escola com 4 (quatro) salas de aula no Município de Damião. Convênio Nº 0374/2021–SEECT/
PMD; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MATRIX 
CONSTRUTORA EIRELI EPP - R$ 876.649,05.

Damião - PB, 11 de Julho de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00002/2022. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 

de construção civil para executar a obra de Construção de escola com 4 (quatro) salas de aula 
no Município de Damião. Convênio Nº 0374/2021–SEECT/PMD. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores: Matrix Construtora Eireli EPP - CNPJ 18.920.924/0001-71. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3635-1013.

Damião - PB, 12 de Julho de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00023/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança:. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT 
Nº 00225/2022 - 21.06.22 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI-
COS LTDA - R$ 29.274,00; CT Nº 00226/2022 - 21.06.22 - A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 242.931,50; CT Nº 00227/2022 - 21.06.22 - CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA - R$ 40.300,00; CT Nº 00228/2022 - 21.06.22 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. 
E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 63.407,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios não perecíveis (itens remanescentes do PE 
00017/2022) para suprir a demanda de refeições para os pacientes internos no Hospital Municipal e demais 
departamrntos da Secretaria de Saúde do municipio de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00025/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança:. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: 
CT Nº 00230/2022 - 21.06.22 - JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ME - R$ 18.317,34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00025/2022 
Aos 21 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio 
Verde - Esperança - PB, nos termos da Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto 
Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico nº 00025/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios não perecíveis (itens remanescentes do PE 00017/2022) para suprir a de-
manda de refeições para os pacientes internos no Hospital Municipal e demais departamrntos da 
Secretaria de Saúde do municipio de Esperança/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ME
CNPJ: 21.318.384/0001-65
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

ARROZ INTEGRAL. Arroz in-
tegral, embalagem de 1 kg – 
Caracteristicas técnicas: Classe 
longo, fino, tipo I integral. O 
produto não deve apresentar 
mofo, substâncias nocivas, 
preparação final dietética ina-
dequada.

URBANO Kg 200 7,43 1.486,00

2

CALDO DE CARNE E LEGU-
MES Caldo de carne e legumes, 
sabores variados, embalagem 
de 114gr, validade mínima de 
12 meses a contar da data de 
entrega.

ARISCO Unidade 150 3,92 588,00

3

CALDO DE GALINHA Caldo 
de galinha sabores variados, 
embalagem de 114gr, validade 
mínima de 12 meses a contar 
da data de entrega.

ARISCO Unidade 150 3,92 588,00

4

COMPLEMENTO ALIMENTAR 
EM PÓ, Complemento alimentar 
em pó de alto valor protéico e 
enriquecido com vitaminas e mi-
nerais. Em lata de 380g de folha 
de flandres e verniz sanitário, 
especial para crianças. Sabor 
morango e chocolate. Validade 
mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega.

SUSTA -
GEM Unidade 144 32,28 4.648,32

5

DOCE TABLETE GOIABADA 
CRISTALIZADA 280 g, (con-
tendo 10 Unidade). Acondicio-
nado em embalagem original 
do fabricante, com dados de 
identificação do produto, data de 
fabricação e prazo de validade, 
de acordo com a Resolução 
Normativa nº 09/78 da ANVISA.

TAMBAU Unidade 264 3,92 1.034,88

6

OLEO DE SOJA PET/ 900 ML. 
Acondicionado em embalagem 
original do fabricante, com da-
dos de identificação do produto, 
data de fabricação e prazo de 
validade.

SOYA Unidade 633 12,08 7.646,64

7

SUCO ARTIFICIAL DE CAJÚ, 
Concentrado líquido p/refresco 
de fruta. Sabor de caju, conten-
do suco concentrado natural da 
fruta e aroma natural da fruta, 
sem necessidade de refrigera-
ção antes de aberto, c/diluição 
de 1x 9, acondicionado em gar-
rafas plásticas resistentes de 1 
litro cada, c/validade de 01 ano. 
O produto não deverá conter 
corantes, deverá apresentar as 
características organolépticas 
próprias da matéria prima de 
sua origem. Rótulo com infor-
mação nutricional de acordo 
com a porção especificada, 
dados do fabricante, prazo de 
validade e lote.

DAFRU-
TA Unidade 300 6,93 2.079,00

8
TEMPERO ALHO E SAL, com 
mínimo de 10% de alho. Rótulo 
com fabricação, validade e lote.

A J I N O -
MOTO Unidade 50 4,93 246,50

TOTAL 18.317,34
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00025/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00025/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00025/2022 e seus anexos, e a seguinte 

proposta vencedora do referido certame:
- JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ME.
21.318.384/0001-65
Valor: R$ 18.317,34
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Esperança.
Esperança - PB, 21 de Junho de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
TOMADA DE PREÇO 00006/2022

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
A Comissão Especial de Licitação do Município de Esperança/PB, torna público aos interessados 

que a Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 00006/2022, destinada a “Contratação de 
Empresa para Execução de Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Olímpia Souto, 
Município de Esperança/PB, será REVOGADA em função de parecer técnico emitido pelo DEPAR-
TAMENTO DE ENGENHARIA, o qual constatou erros na planilha orçamentária, podendo gerar 
problemas futuros, sendo assim, o departamento de engenharia irá fazer as devidas correções para 
futura publicação. Os autos do processo licitatório, encontram-se com vistas franqueada aos licitantes 
na sala da CEL do Município de Esperança/PB ou pelo e-mail esperanca.pb.certames@gmail.com.

Esperança/PB, 13 de julho de 2022.
Nobson Pedro de Almeida

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00045/2022
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 DP00045/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FRALDAS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE 
ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS E AS DEMANDAS SOCIAIS ATENDIDAS 
PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA CNPJ: 20.226.846/0001-51. Valor: R$ 13.180,00 (TREZE MIL CENTO E OITENTA REAIS)

Guarabira - PB, 27 de Junho  de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00043/2022
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 DP00043/2022, que 
objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERIN-
TENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GILMARA MARTINS DE PONTES. 
CNPJ: 13.167.781/0001-55. Valor: R$ 16.580,00 (DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

Guarabira - PB, 19 de abril de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FRALDAS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE 
ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS E AS DEMANDAS SOCIAIS ATENDIDAS 
PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00045/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e ALLMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 13.180,00 – Treze Mil cento e oitenta reais- CT Nº 00256//2022 – 27.06.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00045/2022.
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FRALDAS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE 

ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS E AS DEMANDAS SOCIAIS ATENDIDAS 
PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 27.06.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 10.2021.
OBJETO: TERMO ADITIVO tem por objeto o acréscimo de 24,28% sobre o valor total do contrato 

de R$ 120.456,58  ( Cento e Vinte Mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito 
centavos), no valor de R$ 29.242,51(Vinte e nove Mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 
e um centavos), resultando no valor   de 149.699,09 de (Cento e quarenta e nove Mil seiscentos e 
noventa e nove reais e nove centavos). conforme a justificativa técnica em anexo, anexo Proveniente 
da TOMADA DE PREÇOS 09.2021, celebrado entre as partes, Construção de Passagem molhada 
sobre o rio Guarabira na Rua Tranquilino Xavier – Nordeste I.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA NACIONAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI LTDA – CNPJ: 
36.428.864/0001-56 – GETULIO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR 

JUSTIFICATIVA: 
No decorrer da execução da obra, houve a necessidade de realizar o acréscimo de quantita-

tivos devido o volume e força de água gerada pelas chuvas excessivas na região observou-se a 
necessidade de se realizar um embasamento em pedra argamassada para assentamento dos 
tubos, bem como acrescentar um maior número de tubos de 1000 MM, para que a vazão de água 
seja suficiente. Desta forma, conforme demonstrado na planilha de adequação em anexo, sugere-
-se um ACRÉSCIMO ao contrato no valor de R$ 29.242,51 (Vinte e nove mil, duzentos e quarenta 
e dois reais e cinquenta e um centavos), correspondente a 24,28% de acréscimo no contrato, de 
modo a formalizar as alterações em planilha possibilitando a continuidade da execução do objeto 
previsto em 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 GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2022.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022.
REF: TERMO DE CONTRATO 10061/2022
OBJETO: Registro de preços para óleo diesel S500 para atender a frota veicular própria 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 02.2022, tem por objeto, o acréscimo 

de 14,65% (Quatorze reais e sessenta e cinco centavos) ao preço do litro do diesel S500, ficando:
R$ 7,76 – litro do óleo díesel S500, preço anterior: (R$ 6,77) – Contrato Inicial
DATA RATIFICAÇÃO: 12.07.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 04.2022: 28.06.2022
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 CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00043/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / 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 GILMARA MARTINS DE PONTES - R$ 16.580,00 - Dezesseis Mil Quinhentos 
e Oitenta Reais- CT Nº 00243/2022 – 19.04.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00043/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA 

SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 19.04.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00020/2022
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 DV00020/2022, 
que objetiva: Aquisições parceladas de salgados e lanches diversos destinados a atender as 
demandas das diversas Secretarias deste Município, inclusive o Fundo Municipal de Saúde; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NAZARENO BERNARDO DO 
NASCIMENTO 11668127407 - R$ 52.900,00.

Itapororoca - PB, 13 de Julho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00020/2022. OBJETO: Aquisições parceladas de 

salgados e lanches diversos destinados a atender as demandas das diversas Secretarias deste 
Município, inclusive o Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da 
Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeita, 
em 13/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de salgados e lanches diversos destinados a atender as 
demandas das diversas Secretarias deste Município, inclusive o Fundo Municipal de Saúde. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00020/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
2022 ELEMENTOS DE DESPESA 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Itapororoca e: CT Nº 00262/2022 - 14.07.22 - NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO 
11668127407 - R$ 52.900,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: Prestação de serviços para transporte de estudantes da rede Municipal de ensino do 
Município de Itatuba–PB. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 28 de Julho de 
2022. Início da fase de lances: 13:05 horas do dia 28 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; Decreto Municipal nº 31/20; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. 
E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Itatuba - PB, 13 de Julho de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
RESULTADO DE hABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para Construção do Centro 

de Referência de Assistência Social, conforme especificações do projeto básico (Caixa-CR 
1066740-47/2019 - SICONV 887710). LICITANTES HABILITADOS: CONCRENOR CONSTRU-
ÇÕES DO NORDESTE EIRELI; ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA; ANDERSON 
JUNIOR LIMA DA SILVA; APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; BJC CONSTRUCOES 
EIRELI; CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; ESTRUTURAL SERVICOS 
DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; 
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; TORRES CONSTRUCOES LTDA. LICITANTES INABILITADOS: G S C CONSTRU-
TORA E SERVICOS LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI; 
SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 28/07/2022, às 09:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: 
licitacaolagoadedentro@gmail.com

Lagoa de Dentro - PB, 01 de julho de 2022.
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022
OBJETO: Contratação de empresa para executar obras de construção do laboratório de 

medicina ocupacional no município de Mari-PB. CONVOCAMOS os interessados para compa-
recer à reunião de abertura das Propostas de Preço do processo acima citado, que ocorrerá 
no dia 19/07/2022 às 14:00hs na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mari. Maiores informações através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com ou no endereço, Rua 
Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min 
as 12h00min.

Mari, 14 de julho de 2022.
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLhO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 0006/2022, em 01.02.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água e a empresa ROSA MARIA LOPES DE CALDAS 

CIRILO - ME
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis para abastecimento na cidade de Olho 

D´agua, de forma parcelada, destinados abastecimento dos veículos oficiais e locados da Prefeitura 
de Olho D´agua-PB. 

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 14 de Julho de 2022
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 037/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através 

do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 
alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei comple-
mentar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação 
na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item no dia 28 de Julho de 2022 
as 09:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
ESTUDANTES  PARA TRANSPORTE  DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro 
Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível 
através do link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off  ou 
na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 
08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 14 de Julho de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 007/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através 

da pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 
alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei comple-
mentar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na 
modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço por item, tendo como objetivo: aquisição de 
um trator agrícola, sobre rodas, 0km e grade aradora, destinado a manutenção das atividades 
da secretaria de agricultura de Pedro Régis, conforme descrito e especificado no edital e seus 
anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Abertura das propostas e sessão pública: 29/07/2022 às 09h01mim. O edital e seus 
anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.
br ou https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off ou na 
CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 
08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 14 de Julho de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO

DE hOMOLOGAÇÃO
Piancó-PB, 14 de julho de 2022  

HOMOLOGAR os resultados das apurações das propostas apresentadas na licitação, sob 
a modalidade de ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0003/2022, para: Aquisição 
de um veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Urbano 
Escolar Acessível Piso Baixo – ONIBUS ONUREA PISO BAIXO, por meio do Pregão Eletrô-
nico nº 006/2021, FNDE-MDE, com a Ata de Registro de Preços nº 00011/2021/FNDE-ME. 
CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA-CNPJ Nº 30.314.561/0006-30, com o valor global de 
R$ 387.180,00 (trezentos e oitenta e sete mil e cento e oitenta reais), referente ao item 7 do 
Pregão Eletrônico nº 006/2021 

Publique-se e cumpra-se.
DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
RATIFICAÇÃO DA ADESÃO À ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS
R E S O L V E:
Ratificar o resultado da Adesão a Ata de Registro de Preços nº.0003/2022, que tem por objeto: 

Aquisição de um veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Urbano 
Escolar Acessível Piso Baixo – ONIBUS ONUREA PISO BAIXO, pelo processo Pregão Eletrônico nº 
0006/2021/FNDE/MEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0011/2021/FNDE, baseados nos elemen-
tos constantes do processo correspondente, os quais apontam como vencedor: CIFERAL INDUSTRIA 
DE ONIBUS LTDA-CNPJ Nº 30.314.561/0006-30, com o valor global de R$ 387.180,00 (trezentos 
e oitenta e sete mil e cento e oitenta reais), referente ao item 7 do Pregão Eletrônico nº 006/2021; 

Piancó-PB, 14 de julho de 2022  
Publique-se e cumpra-se.

DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA 
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
ADESÃO A ATA DE REGISTRO

DE PREÇO Nº. 0002/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Piancó-PB
Contratada: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA-CNPJ Nº 30.314.561/0006-30
Objeto: Aquisição de um veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de 

Ônibus Rural Escolar (ORE1) 4x4, por meio do Pregão Eletrônico nº 006/2021, FNDE-MDE, com 
a Ata de Registro de Preços nº 00011/2021/FNDE-ME.

Valor R$ 361.080,00 (trezentos e sessenta e um mil e oitenta reais), referente ao item 3 do 
Pregão Eletrônico nº 006/2021; 

Piancó-PB, 14 de Julho de 2022. 
DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
hOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA N. 00001/2022
Objeto:Contratação de empresa especializada para prestar serviços de publicidade institucional 

voltados ao conjunto atividades realizadas integradamente pela prefeitura municipal de Piancó-PB.
Vencedora:SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ: 08.930.336/0001-65 com pontuação 

total de 90 pontos (noventa pontos).
Resolve, com fundamento no inciso VI do art. 43 da Lei n° 8.666/93, Homologar e Adjudicar. 

Desde já fica convocada para assinatura do contrato.
Piancó – PB, 14 de Julhode 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
CONCURSO PÚBLICO 001/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município de Piancó – Estado da Paraíba, considerando a homologação do 
Resultado do Concurso Público objeto do Edital 001/2019 e homologado pelo Decreto Municipal nº 
33/2019 de 16 de dezembro de 2019, TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO PARA A POSSE DOS 
CANDIDATOS CLASSIFICADO E APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO OBJETO DO EDITAL 
Nº 001/2019 PARA OS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e FISCAL SANITÁRIO, 
em razão da necessidade de preenchimento do cargo mencionado, conforme segue:

CANDIDATO SITUAÇÃO CARGO
AYANE FELIX DA SILVA BARBOZA CLASSIFICADO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

PRISCILA DA SILVA JERÔNIMO APROVADO FISCAL SANITÁRIO

Os candidatos CLASSIFICADO e APROVADO para o cargo acima mencionado deverá compa-
recer ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública, 
na Sede da Prefeitura Municipal de Piancó, situada na Rua Valdemar Costa Filho, Centro, CEP 
58765000 – Piancó PB, no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando a partir de 22 de setembro de 2021, 
no horário compreendido entre 7:00 às 13:00 horas, para apresentação, entrega de documentos 
e exames de saúde pré-admissionais. Em relação à apresentação dos exames de saúde pré-
-admissionais, antes de protocolar toda a documentação exigida, os candidatos convocados deverão 
comparecer à sede da Policlínica Antonio Araújo Quinho, onde serão atendidos por profissionais que 
compõem a Comissão Especial de Saúde, para avaliação dos exames médicos, no dia designado 
pela Secre Administração.

Piancó, 14 de julho de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM APRESENTADOS PELOS CANDI-

DATOS HABILITADOS E CONVOCADOS NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N° 001/2019
CÓPIAS DA DOCUMENTAÇÃO DESCRITA NO EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PÚBLICO 

N° 001/2019, NO ITEM XIII, 6.
OUTROS DOCUMENTOS ORIGINAIS
Formulário de Não Acumulação de Cargos e Empregos Públicos;
Comprovante de Quitação Eleitoral;
Certidão Conjunta Negativa da Dívida Pública e Negativa da Receita Federal (disponível do site 

da Procuradoria da Fazenda Nacional);
Certidão Negativa da Justiça Federal – Cível e Criminal (disponível no site da Justiça Federal);
Certidão Negativa da Justiça Estadual – Cível e Criminal (disponível no site www.tjpb.jus.br);
Certidão de Antecedentes Criminais – Secretaria de Segurança pública/Casa da Cidadania;
Declaração de não beneficiário do Seguro Desemprego;
Declaração de desimpedimento em assumir o cargo;
Documento individual no qual constem agência e conta bancária para depósito para remuneração;
Exame Admissional – Entrevista psicológica e os seguintes exames: hemograma Completo, 

plaquetas VDRL, Creatina, Glicemia em jejum. O 
candidato convocado deverá submeter-se e apresentar os mencionados exames para avaliação 

médica pré-admissional e/ou realizar exame médico específico (portadores de deficiência), a serem 
analisados por médicos designados que compõem a Comissão Especial de Saúde;

Apresentar outros documentos e declarações que se fizerem necessários, à época da posse, 
de acordo com o Edital de Convocação do candidato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Piancó-PB
Contratada: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA-CNPJ Nº 30.314.561/0006-30
Objeto: Aquisição de um veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de 

Ônibus Rural Escolar (ORE1) 4x4, por meio do Pregão Eletrônico nº 006/2021, FNDE-MDE, com 
a Ata de Registro de Preços nº 00011/2021/FNDE-ME.

Valor R$ 361.080,00 (trezentos e sessenta e um mil e oitenta reais), vencedora do item 3 do 
Pregão Eletrônico nº 006/2021-FNDE; 

Piancó-PB, 14 de julho de 2022. 
DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCó
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Décimo segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00104/2018, em 14.06.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA 

EM ENGENHARIA EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Execução dos serviços com a construção do CAPS III e construção 

de muro de arrimo com aterro no terreno, atendendo a proposta nº 04827.4930001/16-001, no 
município de Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 14 de julho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 003/2022 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR – PB, 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 que regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem como toda 
legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro 
de Preço do tipo menor preços em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Pilar, 
no dia 29 de Julho de 2022 às 11h30min, objetivo: Aquisição de Coleção livros para avaliação em 
larga escala, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, Informações na Praça João José 
Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB CEP: 58.338-000.

 PILAR 14 de Julho de 2022
FERNANDO CAVALCANTE CUNhA FILhO.

PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINhOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 01 de Agosto de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA COM 
VESTIÁRIO – ID N. 1008391. 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 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . 
Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 14 de Julho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINhOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 11:30 horas do dia 01 de Agosto de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA COM 
VESTIRÁIOS – ID Nº1008392. 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 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . 
Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 14 de Julho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINhOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Agosto 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO ANFITEATRO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE 
GALVÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 14 de Julho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 27 de julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 
Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 14 de julho de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 28 de julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MOVÉIS 
PROJETADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licita-
caopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/.

Queimadas - PB, 14 de julho de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00026/2022
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 DV00026/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORRO PVC LISO RÉGUA 6,0M, MEDIANTE RE-
QUISIÇÃO, PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES NOS TELHADOS EM PRÉDIOS NO MUNICÍPIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CICERO GEOVANIO 
PRAZERES DE MELO - R$ 14.000,00.

Remígio - PB, 11 de Julho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

nida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Julho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL ELÉTRICO, QUE SERÁ DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
ORNAMENTAÇÕES DOS EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNCÍPIO DE REMÍGIO. 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 001461/11; 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) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 14 de Julho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE-
VENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS CAPACIDADES, MARCAS E MODELOS, NOS PREDIOS 
PÚBLICOS E LOCADOS SOBRE A SUPERVISÃO DA PREFEITURA DE REMÍGIO. Abertura da 
sessão pública: 08:30 horas do dia 28 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 08:31 horas do 
dia 28 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM 
.Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 14 de Julho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORRO PVC LISO RÉGUA 6,0M, MEDIANTE RE-
QUISIÇÃO, PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES NOS TELHADOS EM PRÉDIOS NO MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00026/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 3390.30 99 Material de 
Consumo Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de 
Manutenção. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00214/2022 - 11.07.22 - CICERO GEOVANIO PRAZERES 
DE MELO - R$ 14.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00026/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
FORRO PVC LISO RÉGUA 6,0M, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES 
NOS TELHADOS EM PRÉDIOS NO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II e § 1º, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 11/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA A GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2021. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Remígio e: CT Nº 00141/2021 - Public Software Informatica Ltda - ME - CNPJ: 07.553.129/0001-
76 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 14.07.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL) EM VASILHAME 
DE 20 LITROS E FORNECIMENTO DO VASILHAME DE 20 LITROS, FORNECIMENTO DO 
VASILHAME DE GÁS GLP DE 13 KG E FORNECIMENTO DE GÁS GLP DE 13 KG (REPOSI-
ÇÃO) COM ENTREGA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00029/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 04 122 2002 2002 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria de Administração e 
Finanças 04 122 2002 2005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 02.040 
Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 
02.050 Secretaria de Educação 12 361 1001 2010 Manutenção das atividades do Ensino Fun-
damental 12 361 1001 2012 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 30% 12 365 1001 
2015 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 12 361 1001 2016 Manutenção da Educação 
de Jovens e Adultos 12 365 1001 2019 Manutenção das Atividades da Educação Infantil– 30% 
12 361 1001 2022 Manutenção do Ensino Básico – Complementação FUNDEB–VAAF e VAAT 
12 365 1001 2023 Manutenção do Ensino Infantil– Complementação FUNDEB–VAAF e VAAT 
02.060 Secretaria de Trânsito 26 122 2002 2024 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 08 122 1003 2025 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 08 243 1003 2026 Manutenção do Con-
selho Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15 122 2002 2028 Manutenção 
das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 305 1002 2036 Manutenção 
do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 10 302 1002 2037 
Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 
10 302 1002 2039 Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavirus – COVID–19 
02.120 Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 122 1005 2040 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 
02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 27 122 1005 2043 Manutenção das Atividades da Se-
cretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2045 
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 08 243 1003 2046 Primeira Infância 
no SUAS/CRIANÇA FELIZ 08 244 1003 2048 Serviço de Proteção Social Básica 08 244 1003 
2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único–IGDBF 
08 244 1003 2051 Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS 
3390.30 99 Material de Consumo Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15001002 Recursos não Vinculados 
de Impostos – Saúde 15500000 Transferência do Salário– Educação 15690000 Outras Trans-
ferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências 
15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 30% 
15421030 Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT – 30% 16000000 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco 
de Manutenção 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
– FNAS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00213/2022 - 11.07.22 - ADRIANO GONCALVES 
RODRIGUES DO NASCIMENTO - R$ 269.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

ChAMADA PÚBLICA Nº 009/2022
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

EXAMES CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL / MICROFLORA E CÉRVICO VAGINAL/MI-
CROFLORA - RASTREAMENTO, NOS VALORES NA TABELA DE PROCEDIMENTOS DOS SUS, 
PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o adiamento da Chamada Pública 
em epígrafe, para o dia 02 de agosto de 2022, às 09:30. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: 
pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: Erro! A referência de hiperlink não é válida.licitacao; 
www.tce. pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 14 de Julho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

(republicado por incorreção)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comissão 
Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 18 de Agosto de 2022, licitação modalidade 
Concorrência Pública, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: Erro! A referência de hiperlink não 
é válida..gov.br/licitacao; www.tce.pb.gov.br.

Santa Rita - PB, 14 de julho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de julho de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE (EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE 
TI), 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 obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
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 072/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE (EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI), PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 04.471.402/0001-25
Valor R$: 28.500,00

Santa Rita - PB, 14 de julho de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI’S (JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS, LUVAS E CAPACETES), 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-192, NOS SERVIÇOS DE MOTOLÂNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
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 073/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE EPI’S (JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS, LUVAS E CAPACETES), PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DO SAMU-192, NOS SERVIÇOS DE MOTOLÂNCIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

- ISABEL JUNQUEIRA 10480629889
CNPJ: 46.299.777/0001-08
Valor R$: 3.716,40
- RVDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.830.614/0001-88
Valor R$: 4.909,40
- VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12
Valor R$: 22.860,00

Santa Rita - PB, 14 de julho de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
 hOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 
LTDA - R$ 10.214,00; BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - R$ 1.280,00; BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 
- R$ 5.850,00; EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA – ME - R$ 308.714,78; EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 4.020,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTA-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 49.376,65; PHARMAPLUS LTDA - R$ 42.147,40.

São João do Tigre - PB, 22 de Junho de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público a licitação de Pregão Eletrôni-

co, do tipo menor preço, para: Aquisição Material de consumo odontológico para as Unidades de 
Saúde do Município de São José do Bonfim/PB. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/min 
do dia 27/07/2022. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 13 de Julho de 2022.
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim  torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim – PB,  licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Permanente e de Escritório 
para as secretarias do Município de São José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assis-
tência Social do município de São José do Bonfim/PB. Data e horário da sessão pública: às 11:00hs do 
dia 27/07/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Prefeitura 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São José do Bonfim - PB, 13 de Julho de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
OBJETO: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - veículo de transporte sanitário (com acessibi-

lidade - 1 cadeirante) para o município de São José do Bonfim/PB, conforme Proposta do Ministério 
da Saúde nº 12526.644000/1210-01. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR 
o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00021/2022, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA, CNPJ 
N° 34.037.756/0001-27. VALOR TOTAL: 280.000,00. 

São José do Bonfim - PB, 13 de junho de 2022. 
Joseildo Alves Monteiro 

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE hOMOLOGAÇÃO
 O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, R E S 

O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00021/2022, que 
objetiva: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - veículo de transporte sanitário (com acessibilidade 
- 1 cadeirante) para o município de São José do Bonfim/PB, conforme Proposta do Ministério da 
Saúde nº 12526.644000/1210-01; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente vencedor: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA, CNPJ 
N° 34.037.756/0001-27. VALOR TOTAL: 280.000,00. 

São José do Bonfim - PB, 13 de junho de 2022. 
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINhARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
A Prefeitura de São José de Espinharas/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Bossuet Wanderlei, 61 - Centro - São José de Espi-
nharas - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para Aquisição de cestas básicas destinadas as famílias em vulnerabilidade 
social acompanhadas pelo CRAS do município de São José de Espinharas -PB. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 14 de Julho de 2022
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINhARASAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Bossuet Wanderlei, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 10:30 horas do dia 28 
de Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Contratação 
de prestação de serviços de refeições prontas (tipo Quentinha), destinadas a diversas secretarias 
e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José de Espinharas-PB. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 14 de julho de 2022
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINhARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Médico para atender as neces-
sidades da Secretaria de Saúde e seus órgãos do município de São José de Espinharas-PB. Data 
e horário do início da disputa: 09:30hs/mim do dia 28/07/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: 
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, atra-
vés do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 14 Julho de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 65/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29 de Julho 

de 2022, ás 09:00 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão como objeto: Locação de veículos leves para atender as necessidades 
da prefeitura de Sousa, confirme termo de referência em edital. Os interessados poderão acessar a 
cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 
2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar 
sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em todos os dias úteis na sala da CPL

Sousa, 14 de julho de 2022
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00034/2022, para o dia 27 de Julho de 2022 às 08:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 27 de Julho de 2022 às 08:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Tele-
fone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 14 de Julho de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2022
PROCESSO Nº 19.000.012207.2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO – SEDH e SECRETARIA EXECUTIVA DO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER/
PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 28/07/2022 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: gelic06@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 22-01177-3
João Pessoa, 14 de julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022
PROCESSO Nº 31.205.005843.2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E PODA EM 5.000 M² DO ENTORNO 
DA RVS MATA DO BURAQUINHO, destinado à SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE - SUDEMA, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 28/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01327-2
João Pessoa, 14 de julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  066/2021
PARA REGITRO DE PREÇOS

PROCESSO N° 12345.001548.2021-98; 12345.006695.2021-54 12345.007244.2021-
34;55000.002207.2022-24

REGISTRO NA CGE Nº 22/01228-3
DATA: 10/08/2022
HORÁRIO: 09:00 horas 
(HORÀRIO DE BRASÍLIA)
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, 

comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS, no dia 10 de agosto de 2022, a partir das 09:00 horas, para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E ITENS 
DE MARCENARIA DESTINADO À PRÓ-REITORIA DE INTRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB. CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I 
DESTE EDITAL. 

O edital completo está disponível no site: www.licitacoes-e.com.br
Informações: C. P. L. - (83)  3315-3348 ou 3315-3412 .

Campina Grande,14 de julho de 2022.
ALYNE MIRELLA FIGUEIREDO BARBOSA

Pregoeira

CONCORRÊNCIA Nº 13/2022
Registro CGE Nº 22-00858-6

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA                Nº 13/2022 (Obras de Implantação 
e Pavimentação da Rodovia   PB-028, Trecho: Fábrica de Cimento Elizabeth/entr. Pb-008, com 
aproximadamente 7,80 km), que no decorrer do prazo recursal da fase de Propostas de Preços, 
impetram recursos contra a decisão da Comissão, as Empresas: CONSTRUTORA LORENZONI 
LTDA através do processo DER-PRC-2022/03581 e POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA através 
do processo DER-PRC-2022/03470. Desta forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 
109 da Lei de Licitações e Contratos, os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos 
interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação ao(s) recurso(s) a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB, presencial ou através do e-mail:protocolo@der.pb.gov.br .

João Pessoa, 14 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
 QUEIMADAS– PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às11:30 horas do dia 27 de julho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO 
DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3392-2276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 14 de julho de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Campina 

Grande/ PB, CNPJ 07.663140/0006-01, no uso de suas atribuições legais e estatutárias convoca 
os trabalhadores (as), da empresa COTEMINAS S.A. para participarem de uma Assembleia Geral 
Extraordinária, à realizar-se no dia 20 de julho de 2022, às 09h30min em primeira convocação e às 
10h00min em segunda e última convocação com qualquer número de trabalhadores (as) presentes. 
A assembleia será realizada no Hotel Village Premium Resort, localizado na Rua Otacílio Nepomu-
ceno, nº 1285, Catolé CEP: 58410-653, Campina Grande - PB, para discutirmos a seguinte pauta: 
Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho que entre si celebram a empresa COTEMINAS S.A. 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE CAMPINA 
GRANDE, NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL, para os colaboradores da empresa.

Campina Grande - PB, 14 de julho de 2022.
ANA PAULA ALVES RODRIGUES

PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

19 DE JULhO DE 2022
 No uso de suas atribuições legais e estatutárias, a Presidente do SINDICATO DOS TRABA-

LHADORES NAS INDUSTRIAS DO VESTUARIO, CALÇADOS E CONFECCAO DE ROUPAS DO 
ESTADO DA PARAIBA, entidade sindical registrada sob o CNPJ 24.098.659/0001-90, com endereço 
na Rua Desembargador Souto Maior, 258, Centro, João Pessoa-PB, convoca os trabalhadores 
da empresa CAMBUCI S.A, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se 
no dia 19 de julho de 2022, às 13h30 em primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores e em 
segunda e última convocação às 14h30min. Com qualquer número de trabalhadores presentes. A 
Assembleia será realizada na sede daempresa, localizado naRua Manoel Francisco Venâncio, 205, 
Centro, Bayeux-PB, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a seguinte pauta: a) Reajuste 
de Salário; b) Banco de Horas.João Pessoa, 14 de julho de 2022. Severina do Ramos Clementino 
das Neves – Presidente.

O Diretor Do Centro De Ensino Educa Nexus, Inscrito No Cnpj/Mf Sob O Nº 33.176.748/0001– 
07, Situado Na Av. Piauí, Nº 75, Bairro Dos Estados, Município De João Pessoa–Pb, No Uso De 
Suas Atribuições Legais, Com Base No Processo De Credenciamento Nº 0004136-5/2020, Parecer 
031/2020, Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho Estadual De Educação, Curso De 
Qualificação Integrado Ao Ensino Médio Nas Modalidades De Educação De Jovens E Adultos – Eja 
E A Distância – Ead, Torna Público A Relação Parcial Complementar De Alunos Concluintes, 
Através Da Modalidade Acima E/Ou Através Do Processo De Classificação E Reclassificação 
Previsto Na Lei De Diretrizes E Bases Da Educação, N° 9.394/1996.

Ressalte-Se, Acerca Da Validade Dos Documentos Emitidos Pelo Centro De Ensino Educa Nexus, 
A Disposição Instituída Pelo Cee Do Estado Da Paraíba, Adiante Transcrito:

“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A Certificação De Eja Do Ensino Fundamental E Do Ensino 
Médio Terá Validade Nacional. Em Âmbito Nacional, Cujo Órgão Regulamentador É O Conselho 
Nacional De Educação Tem-Se, Cne/Ceb - Resolução 01/2021 De 25 De Maio De 2021, Art. 29, 
Caput E Parágrafo Terceiro. Em Consonância Como Título Iv Da Lei Nº 9.394/1996, Que Estabe-
lece A Forma De Organização Da Educação Nacional, A Certificação Decorrente Dos Exames Da 
Eja Deve Ser Competência Dos Sistemas De Ensino. § 3º Toda Certificação Decorrente Dessas 
Competências Possui Validade Nacional Garantindo Padrão De Qualidade.”.

Por Fim, E Ainda Para Assegurar O Compromisso Do Centro De Ensino Educa Nexus Com A 
Transparência E Lisura Dos Seus Processos Educacionais, Que Todos Os Certificados Emitidos São 
Publicados No Diário Oficial Do Estado Da Paraíba E No Jornal União, Permanecendo, Portanto, 
Disponíveis Para Consulta Pública, Permitindo Que Suas Autenticidades Possam Ser Conferidas, 
Também,  No Site Da Instituição, No Endereço Https://Www.Centroeducanexus.Com.Br/.

Advirta-Se Que A Recusa Abusiva E Injustificada No Recebimento Da Certificação Emitida De 
Acordo Com A Legislação Vigente É Ato Passível De Responsabilização Civil, Acaso Configurado 
Dano, Nos Termos Do Art. 927 E Ss. Do Código Civil Brasileiro E De Acordo Com O Entendimento 
Dos Tribunais Pátrios.

RELAÇÃO PARCIAL COMPLEMENTAR DE ALUNOS CONCLUINTES: 
Adelina De Oliveira, Adriana Tavares De Souza, Adriano Do Amaral Pessanha, Adriano Lunks 
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Bruna Tavares De Freitas Silva, Brunalice Cristina Da Silva, Bruno Dos Santos Silva, Bruno Rodri-
gues Pereira, Caio Diogo Da Silva Lira, Caio Emanoel Santos Rocha, Camila Araujo Dos Santos, 
Camila Marques, Camila Rodrigues De Abreu, Carina Pereira Dos Anjos Pinto, Carine Da Silva 
Martins, CaristeleSimsen, Carla Barreto Sena, Carlos Alexandre Mohr Ramos, Carlos Cesar Rofino 
Da Silva, Carlos Eduardo Pereira Fonseca, Carlos Henrique De Sousa Ambrozio, Carlos Vinicius 
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Miranda Messias Ferreira, Davi Willams Da Silva Souza, David Alex DevittaMacdillen, David Vicen-
te Elias Ferreira, Dayane Silva Santos, Debora Oliveira De Sousa Dos Santos, Decio Cardoso 
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Edijalison Lyra Dos Santos, Ediléa Alves José, Edilene Carvalho Andrade, Edileuza Bezerra Da 
Silva, Edilma Batista Dos Santos Silva, Edilma Mendes De Sousa, Édina Aparecida Klapowuscka, 
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nheiro Do Nascimento, Emanuelly Oliveira Martins Dos Santos, Emerson Bezerra Dos Santos, 
Emerson Francisco Dos Santos, Emerson Pimentel Ferreira, Emerson Rodolfo Ramalho Ferreira, 
EndrickMagnagnagno, EralsonMeradieuDossaus, Erica Karoline Tenorio Dos Santos, Erica Sampaio 
Serra Santos, Érick De Oliveira Rodrigues, Érick Ribeiro De Oliveira, Erickson Chaves De Paula, 
Erik Everty Costa Pedro, Erikson Sidney Melo Soares, Erineide Pereira De Araujo, Erivãnio Paulino 
Da Silva, Esthefani Do Prado Mateus Lima, Evanilson Soares Dos Santos, Evellyn Eduarda Emidio 
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SINDICATO DOS TRABALhADORES RURAIS DE SAPÉ PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPÉ - município de Sapé/PB, inscrito 

no CNPJ sob o nº 08.908.790/0001-10 com Carta Sindical emitida pelo Ministério do Trabalho sob 
Nº: L041 P091 A1963,com endereço na Rua Dr. Napoleão Laureano, 229 - Centro - Sapé – PB. 
CEP: 58.340-000, Sapé/Paraíba,convoca pelo presente EDITAL todos os membros da categoria 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos e aposentados rurais, agricultores e 
agricultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais, do Município de Sapé/PB, à participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores  Rurais de Sapé – PB, a ser 
realizada no dia  09 de agosto de 2022, na sede do Sindicado, no endereço citado acima, com início 
às 08:00 (oito) horas, em primeira convocação e em segunda convocação, 2 (duas) horas após, 
observando o quórum estatutário,  para  tratar  da seguinte  ordem  do  dia: 1) Alteração Estatu-
tária para:  a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria dos trabalhadores 
rurais agricultores e agricultoras familiares  ativos e aposentados, proprietários ou não, no caso 
de proprietários, em área que não exceda a 02 (dois) módulos rurais de sua região e/ou Município 
que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, 
no Município de Sapé/PB,nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar a denominação do 
Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Sapé/
PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1. 

Sapé/PB, 15 de julho de 2022.
JOÃO ANTONIO ALVES
Presidente do Sindicato

APAE Santa Rita-PB 
CNPJ: 08.608.291/0001-07

Edital de Convocação
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Rita-PB, CNPJ: 08.608.291/0001-

07, situada na Rua Atriz Mautília Mendonça, nº Sn - Bairro Popular - Santa Rita-PB, CEP: 58.301-
470, CONVOCA todas as pessoas, que lhe prestaram serviço no período de 10/2001 a 12/2005 a 
comparecerem à APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Rita-PB, munidos 
de documentos comprobatórios do vínculo (CTPS, PIS/PASEP), para regularização do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS junto à Caixa Econômica Federal. 

A ABC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.453.886/0001-30, torna público que requereu à SEMAM – 
Secretaria de Meio Ambiente - PMJP, a Licença de Instalação para o EPIC JANE MIRANDA, situado 
a AV CABO BRANCO S/N – CABO BRABCO CEP 58045010, João Pessoa – PB
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