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Agricultor teve a mão esquerda transplantada para o braço direito em um 
procedimento realizado em Recife, o primeiro do tipo no Brasil. Página 4

Paraibano passa por cirurgia inédita
Festa das Neves: Prefeitura anuncia programação 

Saúde endossa 
vacinas para 
crianças de 3 a 5 
anos de idade

Face profana do evento tem início no dia 27 e 
vai até o dia 5 de agosto, quando a cidade faz 
aniversário. Entre as atrações já confirmadas 
estão Juliette (foto) e o padre Fábio de Melo.
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Técnicos do ministé-
rio orientam Estados a 
utilizarem os estoques já 
existentes de Coronavac 
para iniciar a imuniza-
ção da nova faixa etária.
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Festincine JP será realizado de 26 a 30 
de agosto com duas mostras competitivas, 
debates e um Laboratório de Produção 
Executiva.
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n “Por que os homens, na sua 
imensa sabedoria, ainda não 
inventaram um gerador para 
trazer de volta à vida, aqueles cuja 
energia se está indo?”

Carlos Pereira
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n “Recolhi informações com 
moradores de Lucena de que há uma 
serpente encantada que mora em 
meio às raízes e que se encanta ou 
desaparece de qualquer fotografia”.

Thomas Bruno Oliveira
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João Pessoa terá Festival 
Internacional de Cinema

Número de eleitores aptos a 
votar cresce 7,8% na Paraíba

mais de três milhões

Dados nacionais também registraram alta, e país terá, no pleito deste ano, 156,4 milhões de eleitores. Página 13

Em uma semana, 
mortes por Covid 
aumentam 53% 
no estado 

Apenas ontem, Secre-
taria de Estado da Saú-
de confirmou seis novos 
óbitos, três homens e 
três mulheres com ida-
des entre 50 e 92 anos.
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Morte de petista: 
MP do Paraná 
deve pedir mais 
investigações

Polícia alega que 
não há provas de que 
crime tenha motivação 
política, mas juristas 
questionam conclusão 
do inquérito.
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado

De acordo com a Justiça Eleitoral, 93,6% 
do eleitorado paraibano possuem cadastro 
biométrico; número é menor que em 2018, 
quando percentual alcançava 99,81%

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

634.968

33.244.343

559.533.174

10.307

675.145

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

CASOS vACINAS APLICADAS

3.751.119

445.822.687

12.209.209.227

Multifeira 
Brasil Mostra 

Brasil termina 
neste domingo 
Evento deve alcançar 

a marca de mais de 
100 mil visitantes no 

fim de semana.
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Anestesista é 
denunciado 
pelo Ministério 
Público do RJ

Giovanni Quintella 
Bezerra deve responder 
pelo crime de estupro de 
vulnerável.

Página 4



Elas são maioria no Brasil, respondem por mais de 51% da população. Fa-
zendo um recorte, pode-se afirmar que as mulheres formam o grupo com 
maior influência da nação. São trabalhadoras que atuam nas mais diversas 
áreas, da saúde à militar, do serviço à indústria, mães, esposas, irmãs, do-
nas de casa, consumidoras, etc. Elas estão presentes em todos os setores da 
sociedade, mas o país ainda insiste em tratá-las como submissas, mantém 
a visão patriarcal, machista, preconceituosa, retrógrada, misógina. 

O país vive uma rotina de feminícidios, abusos sexuais, como o  estupro 
praticado pelo anestesista Giovanni Quintella Bezerra contra uma grávida 
na sala de parto, ou as agresssões sofridas pela procuradora Gabriela Sa-
madello Monteiro de Barros, as piadinhas machistas, a tal cultura que jus-
tificaria crimes e descriminação. O Brasil não terá futuro se, entre outras 
coisas, não mudar esse comportamento. 

Urge coibir o discurso que rebaixa a mulher a uma espécie cidadã de se-
gunda classe. Os crimes precisam ser denunciados e punidos. E que se po-
nha fim ao discurso que tenta justificar o injustificável e culpar a mulher 
quando ela é vítima. É urgente, em particular, que os homens se mostrem 
incomodados diante de atitudes que neguem os direitos das mulheres. Eles 
devem formar fileiras em defesa das vítimas. Se faz necessário reprovar o 
discurso que prega a desigualdade entre homens e mulheres quanto bra-
sileiros.  

Se posicionar contra este tipo de aparthaid é uma luta não apenas das 
brasileiras, mas de todos os brasileiros, seja de qualquer linha ideológica, 
religiosa ou social.  

Que exemplos de mulheres pioneiras em tantas áreas se multipliquem até 
que a presença feminina não seja exceção, mas regra. Precisamos de mais 
Anitas Garibaldis, Chiquinhas Gonzagas, Dandaras, Chicas da Silva, Ma-
rias Quitéria, Princesas Isabel, Nísias Floresta, Marias da Penha. 

O país carece da participação das cidadãs na tomada de decisões. Que 
elas tenham uma participação plena, completa, com respeito. Que lhes se-
jam abertos espaços igualitários com os homens, que possam participar e 
contribuir em pé de igualdade. 

Se existem avanços e conquistas, contudo, elas são ainda poucas para a 
jornada que será preciso percorrer para podermos afirmar que temos um 
país justo com as mulheres. Muito provavelmente, as gerações atuais nem 
existam quando isto vier a acontecer, porém, isso só torna a luta mais pre-
ciosa e necessária. As futuras cidadãs formadas merecem que, antecipada-
mente, se lute hoje por elas.

Espaço para as mulheres
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Amar com o ritmo da oração
O amor ao próximo é condição funda-

mental para o amor que devemos a Deus. E 
quando não conseguimos amar os que nos 
são fatigosos?! Será que estaríamos falhan-
do no nosso amor a Deus? A pessoa humana 
sempre é capaz de fazer contínuos progres-
sos, mas as vezes nos deparamos com gran-
des dificuldades em acolher a quem nos te-
nha feito algum mal. Mas a quem podemos 
considerar nossos inimigos? O Papa Francis-
co nos responde: “Inimigos são também aque-
les que falam mal de nós, que nos caluniam 
e nos enganam. Não é fácil digerir isso. A to-
dos eles, somos chamados a responder com o 
bem, que também tem as suas estratégias, ins-
piradas pelo amor”.

O Evangelho de Nosso Senhor incansa-
velmente nos colocará diante da estratégia da 
bondade como resposta aos nossos inimigos, 
pois “a ninguém deu licença de pecar” (Eclo 
15,21). Vivemos em contextos sociais marca-
dos pela impaciência, não estamos mais dis-
postos a esperar o tempo de crescimento do 
outro. Contudo, a partir de uma leitura atenta 
da vida de Jesus percebemos o quanto a bon-
dade e a paciência são costumes necessários 
para estabelecer relações fraternas. A frater-
nidade não é somente uma atitude universal, 
mas é uma consequência de quem busca vi-
ver o Evangelho como medida nas relações.

O amor que devemos aos nossos inimigos 
deve ser acompanhado da oração. Quem esco-
lhe a melhor parte, isto é, a oração, aprende a 
amar até quem não “merece”. Buscamos per-
doá-los porque somos filhos do mesmo Pai. 
O nosso Pai que está nos céus. E só por meio 
da oração que o perdão se torna uma realida-
de concreta, sem aquela, só nos limitaríamos 
a firmar pactos de boa convivência. Amar os 
inimigos não é se ocupar desse tipo de pacto, 
mas tê-los, os que nos fizeram algum tipo de 
mal, em conta em nossos corações e orações, 
ainda que nos seja bastante difícil. Quando 
não conseguirmos amar dessa forma, façamos 
a experiência de trazer à memória o momen-
to da cruz de Jesus. Lá no Calvário, Ele amou 
a todos, amou os pecadores, os santos, os hi-

pócritas, e amou os seus inimigos imediatos 
que o crucificaram. A fé cristã é exigente, ela 
sempre nos pedirá o compromisso com a ca-
ridade, com o amor que se dá até o fim, ain-
da que julguemos que nossos inimigos não o 
mereça. Mas quem somos nós para decretar 
a perda total de nossos inimigos? Diante do 
evento da cruz de Jesus aprendemos a gran-
de lição do amor que somos devedores para 
com quem nos ofendeu. 

Assim diz o Papa Francisco: “Se você não 
é capaz de amar a Deus no concreto, não é 
verdade que você ama a Deus. E o espírito do 
mundo é um espírito de divisão e quando se 
infiltra na família, na comunidade, na socie-
dade sempre cria divisões: sempre. E as divi-
sões crescem e vêm o ódio e a guerra … João 
vai além e diz: ‘Se alguém diz ‘Amo a Deus’, 
mas odeia o seu irmão, é um mentiroso’, isto é, 
é filho do espírito do mundo, que é pura men-
tira, pura aparência. E isso é algo sobre o qual 
nos fará bem refletir: eu amo a Deus? Mas va-
mos fazer uma comparação e ver como você 
ama o seu irmão: vamos ver como você o ama”

Na escola de oração de Jesus, aprendemos 
que o próximo nunca pode tornar-se nosso 
inimigo. O convite da oração nos leva a estar 
com todos os irmãos, ainda que o outro pen-
se diferente. No ritmo da oração, o Senhor vai 
nos educando a amar todos os nossos irmãos!

Fizeram ver a Marizete que o mundo 
era composto de milhões de pessoas iguais 
a ela. Que ela não era sozinha na imensa e 
infinda treva em que vivia. Que havia dia 
e que havia noite. Que a noção do dia era 
exatamente aquele calor que ela sentia no 
rosto. O calor, os ruídos, os passos, as fa-
las e as buzinas. Que cada ruído, passo ou 
fala era sinal de alguém, fora ela, milhões 
e milhões sobre a face da Terra.

Também lhe disseram que a associa-
ção do frio ao silêncio significava a noite, 
e a maioria, como ela, recolhia-se ao sono.

Ela aprendeu, então, que não existia 
sozinha. Que o tecido do seu vestido era 
alguém que fazia. Que os grãos do almo-
ço vinham do irmão que plantava. Que a 
sandália era da mão remota que trançava. 
Que os acordes doces que ouvia saíam tan-
gidos de dedos como os seus. Que em tudo 
que lhe chegava às mãos, aos sentidos, ou 
à vida, havia um sopro alheio, uma ache-
ga irmã, uma corrente prestimosa e solidá-
ria a ajudá-la, a colaborar com o seu viver.

Então Marizete associou-se à palavra 
da Criação. Não viu, mas achou que era 
bom. “Deus fez a luz e viu que a luz era 
boa.” Ela nem viu nem achou, mas nem 
por isso perdeu a noção de Sua bondade. 
Bondade geral, repartida naturalmente 
para cada membro da vida. Ela só não ex-
perimentava a esplêndida bondade de ver.

Ensinaram-lhe a rezar porque da ora-
ção é que advinham todos os bens. Agra-
decer a Deus pelo café da manhã, agrade-
cer pelo pequeno almoço, agradecer pela 
magra ceia. E ela fazia com gratidão e fé: 
“Abençoai, Senhor, a nós e a estes dons que 
a vossa liberalidade nos concede.”

Um dia faltou dinheiro e liberalidade. 
Ela não esqueceu de orar, não esqueceu 
de pedir, mesmo que o pão não chegasse.

Descobriu, então, que o pão do café, o 
grão do almoço e o caldo da ceia não chega-
vam pelo amor que os outros lhe tinham: 
o padeiro amassando o pão de Marizete, 
o camponês plantando o cereal de Mari-

zete, as máquinas fabricando o chinelo e 
a blusa de Marizete. Descobriu que o chi-
nelo, o pão, o vestido, o feijão, tudo era im-
pessoal. Quer dizer, não brotavam direta-
mente para Marizete. Que as pessoas e as 
máquinas trabalhavam para necessidades 
concretas de Marizetes abstratas. O nú-
mero de pães era regido pelo número de 
moedas. Acabando a moeda, acabariam os 
pães, as padarias e também as Marizetes. 
Aprendeu que para fruir da vida, para go-
zar da liberalidade que Deus lhe concedia, 
necessitava também de fazer coisas concre-
tas para criaturas abstratas.

E fez um esforço penoso para aprender 
sem ver. O tato que lhe servia de guia ha-
via de servir no aprendizado. Começou a 
ler com os dedos, somar com os dedos: En-
sino Fundamental, Ensino Médio, facul-
dade, formatura, tudo lhe chegando pelos 
condões táteis dos dedos.

Hoje não sei o que é de Marizete. Onde 
está, o que fez, o que conseguiu. Se notou 
alguma diferença entre o mundo das tre-
vas e o mundo da luz. Entre o mundo bom 
e auspicioso da escuridão e o mundo de 
olhos abertos e corações fechados.

Ninguém me dá notícia de Marizete.

Os olhos de Marizete

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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Senador diz que 
Cartaxo é opção 

ViCe: nomeS não 
empolgaram?

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

apóS aCordo em São paulo, pSB 
reCeBe reCiproCidade de petiStaS 

preSençaS repreSentatiVaS  

“eu Vou Sentir falta dele” 

“eStaremoS todoS juntoS” 

É preciso dizer que Hugo Motta e Aguinaldo 
Ribeiro deram justificativas plausíveis para não 
comparecerem ao evento do PSB – estavam em 
atividades legislativas, em Brasília. E é bem 
verdade que o dia do evento, quinta-feira, não 
favoreceu o deslocamento até a Paraíba. Mas 
a presença de Nabor Wanderley, pai de Hugo, 
e de Lucas Ribeiro, sobrinho de Aguinaldo, se 
mostraram representativas.    

Outro representante de peso do Progressistas 
no evento do PSB foi o prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena. Lá, ele foi provocado pela impren-
sa a comentar especulações de que Léo Bezerra 
poderia ser convidado a compor a chapa: “Se 
o vice-prefeito nos deixar, eu vou sentir falta. 
Mas se for para uma missão maior, ele tem de 
avaliar”, resignou-se. Porém, destacou: “Acredito 
que não está no foco dele”.  

À imprensa, o governador João Azevêdo afirmou 
que a participação dos partidos da base aliada 
no evento socialista deixa a mensagem de que o 
grupo está coeso e há convergência de objetivos: 
“Não tenha dúvida. Progressistas, Republicanos, 
PSB, PT, todos os partidos estão aqui conosco 
em uma demonstração clara de que estaremos 
todos juntos”. 

Os nomes apresen-
tados pelo PT para 
a escolha do vice de 
Veneziano Vital do 
Rêgo não parecem ter 
empolgado o MDB. 
Recentemente, o pre-
sidente do partido em 
João Pessoa, Mikika 
Leitão, cobrou um 
nome com “densida-
de eleitoral” – o PT 
sugeriu quatro: Márcia 
Lucena, ex-prefeita de 
Conde; Antônio Bar-
bosa, presidente do 
PT da capital; Lenildo 
Morais, ex-prefeito de 
Patos; e Maria Luíza 
Alencar, professora. 

O senador Veneziano 
elogiou as indicações 
do PT, mas admitiu a 
possibilidade de fazer 
outra escolha: “Não 
significa dizer que ou-
tros nomes não pos-
sam surgir para que 
até o dia 5 de agosto 
tenhamos essa deci-
são”, disse. O senador 
afirmou que Lucélio 
Cartaxo e Maisa Car-
taxo, irmão e espo-
sa do ex-prefeito de 
João Pessoa, Luciano, 
não estão descarta-
dos: “Não há como 
desconhecer que são 
opções”.   

Após a retirada da pré-candidatura de Márcio 
França em São Paulo, que pavimentou o apoio 
do PSB a Fernando Haddad (PT), os socialistas 
receberam a reciprocidade no Espírito Santo. 
O senador petista Fabiano Contarato não mais 
disputará o governo e o PT apoiará a reeleição 
de Renato Casagrande (PSB). O acordo em São 
Paulo poderá gerar repercussões também em 
outros estados.    

repuBliCanoS e progreSSiStaS 
reafirmam apoio ao projeto 
de reeleição do goVernador   

Não foi surpresa que as 
mídias destacassem a au-
sência dos principais líde-
res do Progressistas e do 

Republicanos, respecti-
vamente, Aguinaldo 

Ribeiro e Hugo Mot-
ta (foto), no encon-
tro promovido pelo 
PSB, com aliados. 
Até porque eles são 

os condutores dos 
dois maiores partidos 

do arco de alianças de 
João Azevêdo. Natural, portanto, que o fato mereces-
se foco da cobertura jornalística. Porém, é interes-
sante observar – e a mídia a isso fez menção – que a 
ausência dos dois líderes não gerou nenhum mal-es-
tar entre as partes e não foi capaz de sugerir um dis-
tanciamento dos dois partidos da base governista. 
Ao contrário. Outras lideranças presentes ao evento, 
tanto do Republicanos quanto do Progressistas, ra-
tificaram que os elos que os une ao projeto de reelei-
ção estão reforçados. O discurso de Lucas Ribeiro, 
pelo Progressistas, não deu margens para especu-
lações em contrário: “Acreditamos em você, governa-
dor, porque aqui tem projeto de Paraíba, não projeto 
pessoal”. A fala de Wilson Santigo, pelo Republica-
nos, foi no mesmo diapasão: “Estamos juntos. Vos-
sa excelência, fique tranquilo, porque dor de cabe-
ça com os Republicanos não haverá hora nenhuma”.  

Autorização para aplicação da vacina foi dada ontem pelo Ministério da Saúde

Estados devem utilizar 
estoques de CoronaVac

para crianças de 3 a 5 anos

João Ker 

Agência Estado

O Ministério da Saú-
de orientou ontem, que es-
tados e municípios incor-
porem imediatamente as 
crianças de 3 a 5 anos em 
suas campanhas de vaci-
nação contra a Covid. A 
decisão veio dois dias após 
aprovação unânime da An-
visa para que esta faixa 
etária fosse vacinada com 
a CoronaVac. Ontem à tar-
de, a Câmara Técnica de 
Assessoramento em Imu-
nização da Covid-19 (CTAI 
Covid-19), ligada à pasta, 
também recomendou a 
imunização no grupo.

O ministério recomen-
da que “sejam utilizados os 
estoques existentes nos es-
tados e municípios” e afir-
ma que segue em tratativas 
para aquisição de novas 
doses. Após a decisão da 
Anvisa na última quarta-
feira, 13, Jean Gorinchteyn, 
secretário estadual de Saú-
de, afirmou que o Institu-
to Butantan, responsável 
pela fabricação e distribui-
ção da CoronaVac no Bra-
sil, dispõe de poucas doses 
para este grupo e os lotes 
existentes deveriam ser re-
servados para quem ainda 
não completou o esquema 
vacinal em São Paulo.

Em nota, o Ministério 
da Saúde afirmou que ain-
da vai formalizar a decisão 

Remédios estão em falta 
em oito a cada 10 municípios 
do país. Isso é o que mostra 
um levantamento da Confe-
deração Nacional de Muni-
cípios (CNM) feito com 2.469 
prefeituras e divulgado on-
tem. As cidades relatam au-
sência de estoque na rede 
pública principalmente do 
antibiótico amoxicilina, usa-
do contra infecções, e do anti
-inflamatório dipirona, indi-
cado para tratar dores e febre.

Conforme a CNM, mais 
de 80,4% dos gestores que 
responderam à consulta re-
lataram sofrer com falta de 
remédios para atender a po-
pulação. A entidade sugeriu, 
então, que eles indicassem os 
tipos de remédios em falta de 
uma listagem pre-estabele-
cida. A pesquisa foi aplicada 
entre os dias 23 de maio a 20 
de junho.

A falta de amoxicilina 
(antibiótico) foi apontada por 
68% dos municípios - ou 1.350 
cidades, em números absolu-
tos. Já a ausência de dipiro-
na na rede de atendimento 
municipal (anti-inflamató-
rio, analgésico e antitérmico) 
foi citada por 65,6% (1.302 ci-
dades).

Destacam-se também a es-
cassez de dipirona injetável, 
que é usada para tratar dores 
e febre e está em falta em 50,6% 
das cidades, e de prednisolo-
na, indicada para o tratamen-

to de alergias, distúrbios endó-
crinos, entre outras doenças. 
Ao todo, 45,3% das cidades re-
lataram não ter estoques deste 
último medicamento.

A maioria dos gestores 
(44,7%) de cidades com falta 
de medicamentos informou 
que a situação se estende en-
tre um período de 30 a 90 dias. 
Ao mesmo tempo, 19,7% rela-
taram que o problema é crôni-
co, uma vez que o desabasteci-
mento se estende por mais de 
três meses.

“Problemas no forneci-
mento pelo Ministério da Saú-
de, movimentos de protesto de 
funcionários em portos e aero-
portos, questões envolvendo a 
política internacional como di-
ficuldades de importação de 
insumos, por causa da guerra 
na Ucrânia e do lockdown na 
China, são alguns dos moti-
vos mais relatados”, informou 
a CNM no relatório do levan-
tamento.

“Existe há mais de 90 dias 
desabastecimento crônico de 
medicamentos básicos e espe-
cializados que está afetando os 
serviços públicos de saúde, in-
clusive os básicos, estruturas 
nas quais a população busca 
atendimento de questões res-
piratórias e do pós-Covid-19, 
onde se acolhem as popula-
ções com doenças crônicas, 
como hipertensão e diabetes”, 
afirmou.

Ao Estadão, o presidente 
da Confederação Nacional de 
Municípios, Paulo Ziulkoski, 
disse que o levantamento foi 

Falta remédio em oito a cada 10 municípios
no país

Foto: Reprodução/ Facebook

nAmoxicilina (em falta em 68% das cidades que relataram 
escassez de algum medicamento);

nDipirona (65,6%);

nDipirona injetável (50,6%);

nPrednisilona (45,3%);

nAzitromicina (42%);

nAmbroxol (39,6%);

nOutro (55,6%).

feito porque a entidade já ti-
nha a suspeita de que havia 
falta de remédios em grande 
parte dos municípios. Com a 
coleta das informações, isso fi-
cou ainda mais claro. “A gran-
de verdade é que há falta. Isso 
é real e está ocasionando todo 
esse drama local, e a gente não 
está vendo solução neste mo-
mento.”

No relatório, a CNM aler-
tou que cirurgias eletivas e tra-
tamentos estão sendo adiados 
em algumas cidades devi-
do à falta de medicamentos. 
Conforme a pesquisa, apenas 
12,6% dos municípios com re-
médios em falta (310, em nú-
meros absolutos) têm previsão 
de normalização dos estoques 
em até 30 dias. Para a maioria 
(59,2%/1.461) não há previsão 
de normalização.

“É uma bola de neve extre-

mamente preocupante”, dis-
se ele. “Como está faltando re-
médio na base do SUS (Sistema 
Único de Saúde), o paciente 
pode ter um derrame, infar-
to ou consequência até mais 
grave por não ter tomado o re-
médio, e aí tem que ser inter-
nado “.

Diante desse cenário, o 
presidente da CNM cobra um 
maior posicionamento do Go-
verno Federal, o que, segundo 
ele, poderia aliviar um pou-
co a pressão nos municípios. 
“Há muito tempo que a gente 
vem vendo e mostrando que 
há uma falta de uma política 
nacional, de um certo contro-
le de estoque, para justamente 
evitar que isso ocorra.”

Procurado pela reporta-
gem, o Ministério da Saúde 
não se manifestou até a publi-
cação desta reportagem.

Lista dos principais remédios em falta nas cidades

aos Estados, “bem como o 
cronograma de entrega de 
doses adicionais”. Segun-
do Gorinchteyn, a impor-
tação de novas doses da 
China poderia demorar até 
45 dias.

Por ora, o Rio de Janei-
ro foi um dos poucos muni-
cípios a ter anunciado um 
cronograma para a vacina-
ção da nova faixa etária. Na 
capital carioca, crianças de 
4 anos já puderam receber 
a primeira dose da Corona-
Vac desde ontem.

Ítalo Lo Re 

Agência Estado

Importação
Segundo Jean 

Gorinchteyn, a 
importação de novas 

doses da CoronaVac da 
China poderia demorar 

até 45 dias

Butantan dispõe de poucas doses para a nova faixa etária

n 

A decisão veio 
dois dias após 
aprovação 
unânime da 
Anvisa para 
que esta faixa 
etária fosse 
vacinada com 
a CoronaVac

Foto: Agência Brasil



4   A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba, SÁBADO, 16 de julho de 2022 EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Andrey CâmaraÚltimas

Um agricultor paraiba-
no pôde sonhar com a volta 
de uma vida normal desde 
a última quarta-feira, quan-
do foi submetido ao primei-
ro transplante de mão da his-
tória da medicina brasileira. 
Damião de Oliveira Bezerra, 
de 47 anos, teve a mão direi-
ta amputada em um aciden-
te de trabalho aos 17 anos de 
idade e, há oito meses, per-
deu os movimentos da mão 
esquerda após um acidente. 
Com o quadro, o homem pas-
sou pelo transplante autólogo 
de mão, quando o transplante 
ocorre na mesma pessoa, em 
um hospital do Recife, em Per-
nambuco. Damião passou por 
uma nova cirurgia na quinta-
feira e se recupera com estado 

de saúde estável, segundo bo-
letim médico.

Durante anos, o agricul-
tor viveu com apenas a mão 
esquerda para cumprir as ta-
refas básicas da rotina após o 
acidente com a máquina for-
rageira, que tritura alimentos 
para alimentação de animais, 
em geral gado. Há oito meses 
sofreu um acidente de carro 
e perdeu a funcionalidade da 
mão esquerda em decorrência 
de paralisia total do plexo bra-
quial esquerdo, causando a in-
terrupção dos sinais que vão 
do cérebro para os músculos, 
impedindo que a musculatura 
do braço, antebraço e mão fun-
cionem. Além de lesão cervi-
cal e orelha decepada.

Após o acidente, Damião 
procurou ajuda do Hospital 
SOS Mão, na capital pernam-
bucana por indicação de um 

enfermeiro de Monteiro, ci-
dade onde reside na Paraí-
ba. Com a mão esquerda sem 
movimentos, médicos do Ins-
tituto SOS Mão, fundado pelo 
Hospital SOS Mão e Ortope-
dia, especializado em cirur-
gia da mão no Nordeste, rea-
lizou o procedimento inédito 
no Brasil para possibilitar o 
uso de uma das mãos. O trans-
plante foi feito de forma gra-
tuita para o paciente, com to-
das as despesas bancadas pelo 
instituto.

O procedimento teve como 
objetivo realizar o transplante 
da  mão esquerda para o braço 
direito na tentativa de promo-
ver a função adequada a uma 
das mãos e melhorar a condi-
ção de vida do paciente. Mas 
só foi possível porque a mão 
esquerda possuía seus mús-
culos ainda vivos. 

No transplante, os médicos 
utilizaram fios de aço cirúrgi-
co para segurar e dar susten-
tação à mão. Após isso, foi ini-
ciada uma série de conexões 
entre veias e artérias, para 
transportar o sangue para a 

mão, além de nervos, que co-
nectam tendões e ossos. Os 
médicos descartaram o trans-
plante de mão proveniente de 
uma pessoa que morreu por 
conta do alto risco de rejei-
ção do novo membro. Outra 
possibilidade seria o uso de 
prótese, mas foi descartado 
por conta do alto custo para 
o agricultor, algo em torno de 
R$ 100 mil. 

Apesar do ineditismo no 
país, existem outros sete re-
gistros desse tipo de procedi-
mento no mundo. Lideraram 
a cirurgia no agricultor parai-
bano os médicos Rui Ferreira e 
Mauri Cortez, cirurgiões espe-
cialistas e referências em mão 
e juntos acumulam mais de 
100 mil cirurgias em 40 anos 
de trabalho. 

“Nossa experiência e as 
condições do paciente nos de-

ram tranquilidade e seguran-
ça para indicar e realizar o 
transplante. Neste momento, 
ainda é cedo para afirmar se o 
paciente vai recuperar as fun-
ções da mão transplantada, 
mas já podemos dizer que a ci-
rurgia representa um grande 
avanço e que servirá como re-
ferência científica para os pró-
ximos casos”, declarou o mé-
dico Mauri Cortez. 

Na quinta-feira, Damião 
foi submetido a nova cirurgia 
para revascularização da mão. 
A equipe médica está acompa-
nhando de perto e mantendo 
a vigilância constante no pós
-operatório. A expectativa é de 
que o paciente permaneça in-
ternado por mais alguns dias. 

“Nós provamos que é pos-
sível fazer coisas que eram im-
possíveis”, disse o cirurgião 
Rui Ferreira.

A 26ª edição da Multifeira 
Brasil Mostra Brasil chega ao 
fim amanhã com expectativa 
de quebra do recorde de pú-
blico. O evento, que já recebeu 
mais de 70 mil pessoas, deve 
alcançar a marca de mais de 
100 mil visitantes até o encer-
ramento às 22h de amanhã. 
O número é esperado em ra-
zão da alta procura nos três 
últimos dias de evento, pois 
os consumidores buscam por 
promoções e maiores descon-
tos na reta final.

Para Wilson Martinez, 
idealizador da multifeira, o 
sentimento é de gratidão. Gra-
tidão aos parceiros do evento 
e também aos visitantes, aos 
colaboradores, aos veículos 
de comunicação pela divul-
gação e pelo reconhecimen-
to da população em relação 
ao potencial da BMB que, de 
acordo com ele, é um incenti-
vo à economia local, não ape-
nas pelo evento em si, mas por 
também impulsionar o comér-
cio e grandes shoppings com 
preços competitivos.

O evento desse ano trouxe 
uma série de inovações, com 
estandes diversificados e mar-

cas diferenciadas. Os produtos 
variam de comidas e artesana-
tos até carros, motos elétricas 
e apartamentos. 

Os preparativos para a 
multifeira de 2023 já come-
çaram. Segundo Martinez, 
o evento já está em planeja-
mento e deve ser ainda maior 
do que o deste ano, inclusive, 
com mais expositores. Para 
quem tiver interesse de apre-
sentar seu trabalho na BMB 
2023, é possível entrar em con-
tato para saber mais informa-
ções pelo e-mail (comercial@
brasilmostrabrasil.com.br) ou 
telefones (83 9 8842-4445 ou 83 
9 8760-8785).

A Multifeira Brasil Mos-
tra Brasil acontece até ama-
nhã, das 16h às 22h, no Cen-
tro de Convenções de João 
Pessoa. A entrada custa 10 
reais (inteira) e cinco reais 
(meia). Crianças de até 12 
anos e idosos acima de 60 
anos têm direito à gratuida-
de. No local, é possível en-
contrar produtos e serviços 
ligados à moda, artesanato, 
decoração, moradias, veícu-
los, segurança, além de praça 
de alimentação, espaço para 
crianças, adoção de bichi-
nhos domésticos, entre ou-
tras coisas.

Procedimento, realizado em hospital do Recife, foi o primeiro do tipo no Brasil e o oitavo no mundo

Paraibano apresenta quadro estável 
transplante inédito de mão

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Multifeira Brasil Mostra 
Brasil termina amanhã

na capital

Equipamento está sem manutenção e cuidados
parque lauro pires Xavier

O Parque Lauro Pires Xa-
vier, nas imediações dos bair-
ros de Tambiá, Treze de Maio 
e Róger, tem mais de 25 hec-
tares de área aberta e Mata 
Atlântica, sofre com a falta 
de manutenção e cuidado por 
parte de sua administração e 
da população. Dentro do seu 
perímetro estão importantes 
elementos da fauna e da flo-
ra paraibana, como, inclusive, 
a nascente do Rio da Bomba, 
que deságua no Rio Tambiá 
e no Rio Paraíba-Sanhauá. O 
equipamento foi fundado em 
dezembro de 2002, através da 
Lei nº 9.839.

Quando foi instituída a lei 
que fundou o parque, sancio-
nada por Cícero Lucena, na 
época, o objetivo desta era 
proteger e conservar o “ecos-
sistema natural e beleza cê-
nica” do local estabelecido. 
Além disso, ficava determi-
nada a execução de “ativida-
des de educação ambiental e 
recreação em contato com a 
natureza, tudo com a finali-
dade de proporcionar melhor 
qualidade de vida à popula-
ção”, conforme trecho do do-
cumento municipal.

Contudo, alguns estudos 
realizados por pesquisado-

Muito lixo acumulado 
é encontrado no Parque 
Lauro Pires Xavier 

res, como Rômulo Egito, iden-
tificaram contaminação em 
parte das nascentes situadas 
dentro do Parque Lauro Xa-
vier, reforçando a necessida-
de de preservação e mais cui-
dado com o local. Além disso, 
em algumas de suas visitas, 
Lauro Xavier Neto, profes-
sor do Campus III da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), em Bananeiras, e neto 
de Lauro Pires Xavier, encon-
trou muito lixo acumulado 
em partes do parque, desde 
itens pequenos como emba-
lagens de papéis até móveis e 
vasos sanitários, por exemplo.

A principal solicitação do 
professor é em relação à limpe-
za do parque. “A entrada dele 
está muito suja, a gente encon-

tra lá [muito lixo], há muito re-
síduo plástico. A população in-
felizmente acaba jogando lixo 
e com as chuvas esse lixo des-
ce. Estamos na luz vermelha. 
É preciso que o poder público 
intervenha de imediato na rea-
lidade do parque para que não 
o percamos”, destacou. 

Outra complicação verifi-
cada está associada à ocupa-
ção irregular. Segundo Lauro 
Xavier Neto, com a vista fei-
ta a partir do Edifício Plaza 
de Mayo, é possível perceber 
construções irregulares den-
tro do parque. 

Como solução, Lauro acre-
dita que é necessário “blin-
dar” o local e também criar 
uma rotina de ações, atitudes 
que convidem a população 

para a vivência no lugar. “O 
parque precisa de uma pro-
teção e uma estrutura que 
identifique o nome do parque, 
inclusive. Havia antigamen-
te essa placa, mas não exis-
te mais. Se você coloca nome, 
cerca a área e realiza ações 
com famílias, com crianças e 
a população, em geral, para 
visitar o parque, isso já dá um 
certo ânimo à região”, diz.

Estabelecido na gestão do 
prefeito Cícero Lucena há cer-
ca de 20 anos, o local home-
nageia a figura do professor 
e ambientalista Lauro Pires 
Xavier, que foi membro da 
Academia Paraibana de Le-
tras (APL) e do Instituto His-
tórico e Geográfico Paraiba-
no (IHGP).

“Nossa 
experiência e 
as condições do 
paciente deram 
tranquilidade e 
segurança

Mauri Cortez

O Ministério Público do 
Rio (MPRJ) denunciou o mé-
dico anestesista Giovanni 
Quintella Bezerra pelo crime 
de estupro de vulnerável, “co-
metidos contra mulher grá-
vida e com violação do dever 
inerente à profissão de médi-
co anestesiologista”. O MPRJ 
também pediu indenização à 
vítima em valor “não inferior 
a 10 salários mínimos”.

A denúncia foi apresen-
tada pela 2ª Promotoria de 
Justiça Criminal de São João 
de Meriti, ontem. Giovanni 
Quintella Bezerra foi flagra-
do, com prova em vídeo, colo-

cando o pênis na boca de uma 
paciente na mesa de parto no 
domingo, 10, e foi preso ho-
ras depois.

Além de apresentar a de-
núncia, o MPRJ solicitou que 
o caso tramite em sigilo, “para 
preservar e resguardar a ima-
gem da vítima”. Ainda assim, 
em nota o órgão informou 
que, na denúncia apresentada 
à Justiça, apontou que Giovan-
ni Quintella Bezerra agiu “de 
forma livre e consciente, com 
vontade de satisfazer a sua las-
cívia, praticou atos libidinosos 
diversos da conjunção carnal 
com a vítima, parturiente im-
possibilitada de oferecer re-
sistência em razão da sedação 

anestésica ministrada”.
O texto acrescenta ainda 

que “o denunciado abusou da 
relação de confiança que a ví-
tima mantinha com ele, posto 
que, se valendo da condição 
de médico anestesista, apro-
veitou-se da autoridade/po-
der que exercia sobre ela, ao 
aplicar-lhe substância de efei-
to sedativo”.

Além desse caso, a Dele-
gacia da Mulher da cidade 
vê “fortes indícios” de abusos 
em pelo menos outros dois 
partos ocorridos no mesmo 
dia, e investiga cerca de 30 
cirurgias que tiveram a par-
ticipação do médico nos últi-
mos meses.

Após mais de um mês da 
greve dos servidores munici-
pais, o prefeito de Campina 
Grande, Bruno Cunha Lima 
(PSD), recebeu em seu ga-
binete, no início da tarde de 
ontem, a direção do Sindica-
to dos Trabalhadores Públi-
cos Municipais do Agreste e 
Borborema (Sintab). Durante 
a audiência com os sindicalis-
tas, foi tratada a suspensão da 
greve de parte da categoria, o 
atendimento de pleitos pon-
tuais e a manutenção do diá-
logo que nunca foi abandona-
do pela atual gestão.

Ao ser abordado pelo pre-
sidente Giovani Freire, do 
Sintab, sobre o reajuste para 

os agentes de saúde e de en-
demias, o prefeito informou 
que este mês o valor passa a 
ser aplicado nos contrache-
ques dos servidores, confor-
me Emenda Constitucional 
nº 120/2022. Os reajustes pre-
vistos para as categorias con-
templadas pelo Previne Bra-
sil também começará a ser 
incluído na folha de julho, 
segundo garantiu o prefeito.

O presidente do sindicato 
informou que os servidores 
vão apreciar a proposta em 
assembleia e deliberar se acei-
tam ou continuam em greve.

Sobre o reajuste linear 
para todos os servidores, ten-
do por referência a data-base, 

Bruno Cunha Lima disse que 
só poderá ter uma definição 
sobre o índice após o Municí-
pio ser informado sobre o im-
pacto na redução do ICMS re-
lativo aos combustíveis.

Iniciada no último dia 6 
de junho, a greve dos servi-
dores de Campina Grande, 
começou para reivindicações 
como o reajuste da data-base 
e os planos de cargos e me-
lhorias nas condições de tra-
balho. Os servidores pediam 
um reajuste de 25%, calcula-
do a partir do período de qua-
tro anos. Durante o período, 
os servidores mantiveram o 
percentual de 30% de fun-
cionários.

Ministério Público do Rio denuncia 
anestesista por estupro de vulnerável

Prefeito de Campina Grande recebe 
servidores municipais em greve

com indenização à vítima diálogo

Foto: Arquivo Pessoal

Agência Estado
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Programação, que começa no dia 27 deste mês e prossegue até 5 de agosto, inclui, ainda, show do Padre Fábio de Melo

Festa das Neves na Lagoa terá Juliette
novo endereço

Joel Cavalcanti 

cavalcanti.joel@gmail.com

Depois de dois anos sem ser 
realizada da forma tradicional 
como a população se habituou, 
a 437ª Festa das Neves, que mar-
ca o aniversário de fundação  de 
João Pessoa, volta com uma pro-
gramação com shows do Padre 
Fábio de Melo e a paraibana Ju-
liette. Outra novidade é que os 
shows serão realizados no Par-
que Solón de Lucena, onde já 
estão armados os parques de 
diversão após o término da pro-
gramação do São João. 

O evento tem início no dia 27 
deste mês, às 18h30, com a Santa 
Missa na Catedral, em João Pes-
soa. Em seguida, às 20h30, o Pa-
dre Fábio de Melo faz show de 
abertura dos festejos no Parque 
Solón de Lucena. O encerramen-
to no dia 5 de agosto deve levar 
um grande público para assistir 
ao show da paraibana Juliette.

Na Catedral Metropolita-
na de Nossa Senhora das Ne-
ves, de 28 de julho a 31 de agos-
to será apresentado também o 
espetáculo “O Milagre das Ne-
ves”, sempre a partir das 20h. A 
peça vai levar ao palco na igre-
ja 60 atores de diversas compa-
nhias de teatro locais, dirigidos 
pelo teatrólogo Tarcísio Perei-
ra, que contará a história da pa-
droeira e o período de fundação 
da cidade.

“Estaremos integrando a 
cultura, respeitando a religio-
sidade e, consequentemente, 
preservando os espaços do ato 
religioso, que é o fundamental 
desse processo”, anuncia o pre-
feito Cícero Lucena.

A programação inclui ainda 
uma série de atrações, entre elas, 
Padre Nilson, Forró da Live, Mi-
chael Jackson Cover, Ronaldo 
Rossi, Caronas do Opala, Dou-
glas Patrício e Alberto Bakana.

Nos dias 30 e 31 deste mês 
será promovida a Mostra de 
Dança de João Pessoa. Dentro 
da programação acontece, nos 
dias 26 e 28 de julho, uma série 
de exposições artísticas na Gale-
ria Casarão 34 e na Casa da Pól-
vora, respectivamente. 

• Catedral Basílica de  
Nossa Senhora das Neves
28 a 31/07
20h – Espetáculo ‘O Milagre das Neves’

1 a 5/8
18h30 – Santa Missa

• Parque Sólon de Lucena
27/7
18h30 - Santa Missa de abertura da Festa das 
Neves
20h30 – Padre Fábio de Melo

28/7
20h30 – Forró da Live

29/7
20h30 – Douglas Patrício

30 e 31/7
16h – Mostra de Dança de João Pessoa

1/8
19h – Michael Jackson Cover
21h – Ronaldo Rossi

2/8
20h30 – Alberto Bakana

3/8
20h30 – Caronas do Opala

4/8
20h30 – Padre Nilson

5/8
20h – Jhon Jhon
22h - Juliette

• Exposições Artísticas
26/7
16h – Abertura da Exposição Ato de Fé do 
fotógrafo Gustavo Moura
Local: Casarão 34

28/7
16h – Abertura da Exposição do artista plásti-
co Davi Queiroz
Local: Casa da Pólvora

• Oficinas
Casa da Pólvora
1 a 04/8
9h às 12h – Oficina de cerâmica com Jonas 
Nogueira
14h às 17h – Oficina de madeira com Fabiano 
Quaresma

• Hotel Globo
1 a 4/8
9h às 12h – Oficina de Pintura  
com Davi Queiroz

• Casarão 34
1 a 4/8
9h às 12h – oficina de cordel com o cordelista 
Walter Olivério.

Programação

Peça
O espetáculo 

“O Milagre das Neves” 
será encenado na 

Catedral Basílica de 
Nossa Senhora das Neves

n 

A Festa 
das Neves 
também 
contará com 
atividades 
artísticas 
na Galeria 
Casarão 34 
e na Casa da 
Pólvora

Paraibana Juliette fará show no encerramento da Festa das Neves, enquanto a atração da abertura do evento será o Padre Fábio de Melo

Dando continuidade às 
atividades das férias do mês 
de julho, a Secretaria de Meio 
Ambiente (Semam) da Prefei-
tura de João Pessoa, em par-
ceria com o Comitê Gestor do 
Parque Parahyba, vão promo-
ver, hoje e amanhã, das 17h às 
20h, diversas atividades para 
toda a família no Parque Pa-
rahyba I.

A Colônia de Férias no Par-
que Parahyba foi planejada 
para envolver, crianças, pais, 
mães, avós, toda a família. Tem 
atividades recreativas e ações 
de educação ambiental. Os téc-
nicos da Semam farão o plan-
tio de uma muda de sibipiruna 
e a distribuição de 25 mudas 
de ipês de jardim e pata de 
vaca, todas produzidas pelos 
técnicos do Viveiro Florestal. 
No ato da entrega das mudas 
os técnicos orientam as pes-
soas sobre o plantio correto, 
com informações sobre o lo-
cal adequado, rega e outros 
cuidados para que a planta se 
desenvolva.

Feira das Pulgas
Dez expositores estarão 

com suas barracas, expon-
do produtos artesanais como 

Atividades serão realizadas hoje e amanhã no Parque Parahyba I
Colônia de Férias

Pousada dos Insetos será instalada em uma árvore do parque

Foto: Secom-JP

acessórios para cabelos, rou-
pas infantis, brinquedos – to-
dos feitos à mão. A Feira tam-
bém traz comidas como as 
pipocas gourmet, mel e ou-
tros alimentos artesanais.

O secretário de Meio Am-
biente, Welison Silveira, desta-
cou que as atividades planeja-
das no Parque Parahyba têm 
o objetivo de contribuir para 
o lazer da população. “Ofer-
tamos diversas atividades gra-

tuitas. E as pessoas podem 
chegar com suas cadeiras de 
praia, vivenciar uma tarde de 
lazer ao ar livre, com opções 
para as crianças. A Semam in-
centiva a atividade ao ar livre, 
o brincar, por entender que é 
preciso aproveitar as nossas 
áreas verdes, sair um pouco 
de casa, deixar de lado as te-
las, contribuindo para a saúde 
e qualidade de vida das pesso-
as”, concluiu.

Pousada dos Insetos 
Durante o evento será ins-

talado, numa árvore do Par-
que, a Pousada dos Insetos, 
uma estrutura de madeira, 
confeccionada por um artesão 
da Feira das Pulgas. 

Essa estrutura tem o obje-
tivo de atrair insetos poliniza-
dores e auxiliares, que são be-
néficos para hortas e jardins 
e contribuem para o controle 
biológico.

• Parque Parahyba I

• Hoje

Atividades

17h – Abertura

Tenda Verde da Semam com distribuição e 

plantio de mudas no Parque Parahyba I;

- Instalação da Pousada dos Insetos em uma 

árvore do parque;

- Mostra infantil da Feira das Pulgas

- Projeto social Pé na Areia

- Apresentação de Arco e Flecha

- Atração infantil (Palhaço Zunquinha)

- Vôlei do Parque (Projeto Social)

18h às 20h - Dança – Professor Alan

• Amanhã

Atividades

17h às 18h – Apresentação de Arco e Flecha

- Educação Ambiental Ninho das Corujas

17h – Apresentação do grupo de capoeira

17h30 – Brinca Parque – Dani Martins  

(neuropedagoga)

18h às 19h – Atração infantil  

(Michael Jackson Cover)

18h às 20h – Dança – Professor Alan

Programação

Foto: Kleber Alepereira/DivulgaçãoFoto: Igor Melo/Divulgação
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Crescimento foi registrado em uma semana; a SES confirmou, ontem, mais seis óbitos causados pela doença

PB tem aumento de 53% nas mortes
covid-19

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou, 
ontem, mais seis mortes em 
decorrência do agravamento 
da doença. As vítimas foram 
três mulheres e três homens, 
com idades de 50 a 92 anos. 
Os seis se juntam a outras 17 
vítimas fatais que faleceram 
na Paraíba desde segunda-
feira. Em comparativo com 
a semana passada, o Esta-
do registrou um aumento de 
oito falecimentos no período 
de cinco dias, representando 
53,33% de alta.

As vítimas que vieram a 
óbito nesta sexta-feira resi-
diam em João Pessoa (três), 
Santa Rita, Mari e São Sebas-
tião do Umbuzeiro (com uma 
morte cada) e possuíam histó-
rico de cardiopatia, imunos-
supressão e doença renal. A 
pasta investiga ainda outros 
quatro falecimentos. 

A SES confirmou ainda 
novos 1.248 casos de conta-
minação por Covid-19, sen-
do 26 casos de pacientes com 
o desenvolvimento de qua-
dros moderados ou graves, 
que já se encontram hospita-
lizados, e os demais são casos 
leves. Em comparativo com a 
semana anterior, a Paraíba re-
gistrou uma queda de 14,06%, 
saindo do acumulado de 5.326 
casos para 4.577.

Os municípios que concen-
traram os maiores registros de 
casos estão João Pessoa (413), 
Cajazeiras e Campina Gran-
de (73 cada), Mari (39), Cato-
lé do Rocha e Bayeux (36 ca-
sos cada). Com os números, a 
Paraíba chegou a 634.968 ca-
sos da doença, sendo 10.307 
óbitos.

Outra crescente é no nú-
mero de leitos de UTI ocupa-
dos, entre quinta-feira e on-
tem, o Estado saiu de 39% para 
42%. O número de internados, 
porém, teve uma queda de 20 
pessoas no boletim de ontem, 
chegando a 127 pessoas hospi-
talizadas nos leitos de referên-
cia para Covid-19 na rede pú-
blica de saúde, mesmo com o 
acréscimo de mais nove pa-

Vítimas
Novas mortes provo-
cadas pela Covid-19 

foram registradas 
em João Pessoa, 
Santa Rita, Mari 

e São Sebastião do 
Umbuzeiro 

cientes que deram entrada on-
tem, segundo o Centro de Re-
gulação Hospitalar.

Já na vacinação, a Paraíba 
chegou a 89,40% da popula-
ção acima de 5 anos vacinada 
com duas doses ou dose úni-
ca, chegando ao encerramen-
to do ciclo primário, com o 
montante de 3.353.417 pessoas. 
Além disso, 3.520.431 pesso-
as receberam a primeira dose 
dos imunizantes, chegando 
a 93,85% da população esti-
mada acima de 5 anos, onde 
252.936 ainda não retornaram 
às salas de vacinação para o 
recebimento das segundas do-
ses e estão com o ciclo vacinal 
incompleto. 

Entre as doses de reforço, 
1.996.015 pessoas receberam 
a primeira dose de reforço, 
representando 53,21% da po-
pulação apta, e 239.499 rece-
beram a segunda dose, che-
gando a 42,70%. Outras 56.412 
doses adicionais foram apli-
cadas. No total, a Paraíba tem 
9.166.315 doses totais aplica-
das das 10.022.615 recebidas 
pela Paraíba.

Fazendo um recorte para 
as doses de reforço na popu-
lação com 18 anos ou mais, o 
estado contabiliza 1.945.881 
doses, o que representa 
65,27% da população desta 
faixa etária.

Em relação à segunda dose 
de vacina nas crianças com 
idade entre 5 e 11 anos, a Pa-
raíba tem 147.758 doses admi-
nistradas, totalizando 37,78% 
da população contemplada. 

Direção do Metropolitano relata que o contato dos animais do Projeto Terapet resulta em melhoria do estado dos pacientes internados

Para humanizar ainda 
mais o período de internação 
dos pacientes e o dia dos pro-
fissionais que atuam no Hos-
pital Metropolitano Dom José 
Maria Pires, os cães e voluntá-
rios do Projeto Terapet realiza-
ram mais uma visita na unida-
de gerenciada pela Fundação 
PB Saúde, na manhã de ontem. 
O projeto teve início na insti-
tuição há cerca de um mês, e 
desde então a expectativa e en-
tusiasmo das crianças e profis-
sionais para o dia da visita são 
evidenciadas. 

“Quando eles estiveram 
aqui no mês passado foi bas-
tante emocionante para todos 
nós, principalmente porque vi-
mos o brilho no olhar e sorri-
sos dos nossos pequenos pa-
cientes. É sempre um momento 
de renovação”, contou Adriana 
Haydêe, coordenadora de En-
fermagem da Pediatria.

Na ocasião, a equipe de Psi-
cologia fixou pegadas caninas 
no chão em direção até o Audi-
tório 1 da unidade. Os pacientes 
das enfermarias adulto e pedi-
átrica seguiram as indicações e 
ao chegar no local se surpreen-
deram, como foi o caso da pa-
ciente Maria Paula Torres, 22 

anos, que realiza acompanha-
mento na enfermaria neuroló-
gica da instituição. Emociona-
da, ela contou a familiaridade 
com os animais. “Estou choran-
do de alegria. Parece que estou 
em outro lugar, quero abraçar 
todos eles”, disse.

O desejo de que o tempo 
passe mais devagar durante o 
período de visita do Terapet foi 
comentado por Jaqueline Can-
dido, mãe do paciente Wellin-
gton Felipe, 9 anos. “Estamos 
aqui no hospital há semanas 
para o tratamento dele, e é di-
fícil estar longe de casa e da fa-
mília, e na maioria do tempo 
ficamos no quarto da enfer-
maria. Poder estar em conta-
to com os animais nos faz es-
quecer que estamos dentro de 
um hospital. Seria muito bom, 
se por alguns instantes o tem-
po parasse, ou fosse mais deva-
gar”, observou.

De acordo com o diretor 
Gilberto Teodozio, a iniciati-
va tem contribuído com a me-
lhora do humor dos internos e 
profissionais. “Não só os pa-
cientes, mas percebemos que 
a contribuição da visita atinge 
também nossa equipe assisten-
cial”, pontuou.

Hospital Metropolitano realiza mais 
um dia do projeto terapêutico com cães 

terapet

Com intuito de garantir 
a assistência e a promoção à 
saúde de forma preventiva, 
a Prefeitura de João Pessoa 
segue vacinando a popula-
ção a partir de 5 anos de ida-
de contra Covid-19 neste sá-
bado (16). 

Os imunizantes estão 
disponíveis em 25 pontos 
espalhados pela cidade, sen-
do unidades de saúde da fa-
mília (USFs), das 8h às 12h, 
e no Mangabeira Shopping, 
das 8h às 16h, sem a necessi-
dade de agendamento.

“Seguimos ofertando as 
vacinas e fazendo o chama-
mento da população com in-
tuito de garantir o cuidado 
contínuo e ampliar a cober-
tura vacinal. 

Convocamos as famílias 
que não puderam ir durante 
a semana aos postos de saú-
de, que, no sábado, aprovei-
tem e se dirijam aos servi-
ços que estão abertos para 
tomar o imunizante e com-

pletar o esquema vacinal 
contra a Covid-19. Não po-
demos relaxar na proteção!”, 
alertou Alline Grisi, diretora 
de Atenção à Saúde de João 
Pessoa. 

Vacinas disponíveis
As vacinas estão disponí-

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

Pode tomar a terceira 
dose, a população com ida-
de a partir de 12 anos (120 
dias após a segunda dose), 
imunossuprimidos (28 dias) 
e os trabalhadores de saúde 
(120 dias). 

A aplicação da quarta 
dose será destinada para o 
público 40+, trabalhadores 
da saúde e indivíduos imu-
nossuprimidos que tenham 
recebido a terceira dose há, 
pelo menos, 120 dias.

Vacinação prossegue 
hoje em João Pessoa 

“Não só os 
pacientes, mas 
percebemos que 
a contribuição 
da visita 
atinge também 
nossa equipe 
assistencial

Gilberto Teodozio

Já a coordenadora e presi-
dente do Projeto Terapet, Ka-
riny Quidute, destacou a dedi-
cação dos voluntários. “Hoje 
contamos com a presença de 
voluntários da cidade de Ingá, 
que viajaram mais de 100 qui-
lômetros para estar aqui no 
hospital com seus pets. Somos 
recompensados com a alegria 
de cada um que desfruta des-
ses momentos”, afirmou.

Para participar do progra-
ma, os cães passam por uma 
triagem de comportamento, 

definida especialmente pela 
doçura e não agressividade 
frente às situações desconhe-
cidas. Eles também realizam 
exames médicos, recebem ver-
mífugos, vacinas e, obrigato-
riamente, tomam um banho 
reforçado no dia da visita e 
após ela. Além disso, também 
é apresentado um atestado de 
saúde de um veterinário res-
ponsável.

O projeto 
É um projeto social que 

visa levar cães para dentro de 
instituições de saúde e entida-
des filantrópicas. A filosofia é 
socializar o amor dos animais 
com as pessoas para que elas 
também sintam o amor cani-
no. Na Paraíba, o projeto exis-
te há três anos e tem apoio da 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES), já tendo sido implanta-
do em várias unidades de saú-
de da Paraíba. 

Quem desejar cadastrar 
o seu pet deve preencher um 
formulário que está disponí-
vel na biografia do Instagram 
do projeto (@terapetoficial) e, 
após o formulário ser anali-
sado será marcada uma en-
trevista para avaliar o animal.

O Registro Geral (RG) é 
um dos documentos essen-
ciais ao cidadão, pois ele é ne-
cessário para emissão de ou-
tros documentos, bem como 
para ter acesso a diversos ser-
viços. Na Paraíba, a população 
pode tirar o RG Digital, tam-
bém conhecido como Cartei-
ra de Identidade, nas Casas da 
Cidadania, mas para isso deve 
observar alguns passos que de-
verá seguir. 

De acordo com a Gerência 
Executiva das Casas da Cida-
dania, para ter acesso ao ser-
viço de emissão de Registro 
Geral Digital (RG), antes de se 
dirigir à Casa da Cidadania, é 
necessário entrar no site www.
portaldacidadania.pb.gov.br 
(criar conta, caso não tenha) e, 
logo após, emitir o boleto de 
pagamento. Na sequência, o 
usuário deve retornar ao Por-
tal da Cidadania e realizar o 
agendamento do atendimento.  

Emissão do RG 
é feita através de 
agendamento

casa da cidadania

O programa Opera Pa-
raíba nos Bairros realiza 
mais ações de saúde nas 
cidades de João Pessoa e 
Campina Grande. Hoje e 
amanhã, os serviços serão 
ofertados em João Pessoa, 
na Escola Municipal Os-
car de Castro, no bairro de 
Cruz das Armas. A ação 
vai acontecer em parceria 
com o programa Opera 
João Pessoa, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Das 8h às 17h vão ser 
oferecidas consultas nas 
especialidades de cardio-
logia, ortopedia, cirurgia 
geral, oftalmologia e vas-
cular, e ainda exames de 
mamografia, ultrassono-
grafia, raios-x, ecocardio-
grama, eletrocardiogra-
ma, exames laboratoriais e 
agendamento de cirurgias.

Na semana anterior, o 
programa esteve no bairro 
de Mangabeira, onde rea-

lizou mais de mil atendi-
mentos.

 Já em Campina Gran-
de, a caravana de servi-
ços de saúde acontecerá 
durante toda a próxima 
semana, começando pelo 
bairro do Cruzeiro, onde 
passará dois dias. 

Em seguida, é a popu-
lação do bairro dos Cuités 
que recebe o programa, 
e por último, o bairro da 
Glória. Em cada local vão 
ser realizados testes de gli-
cemia, aferição de pressão 
arterial, exames laborato-
riais, acompanhamento 
nutricional, atendimento 
psicológico, mamografias, 
consultas médicas, vaci-
nação, odontologia, fisio-
terapia e agendamento de 
cirurgias.

 Para ter acesso aos ser-
viços oferecidos por meio 
do programa Opera Paraí-
ba, os interessados preci-

sam apenas apresentar um 
documento oficial com foto 
e o cartão do SUS.

 

Opera Paraíba nos Bairros realiza 
ações de saúde em JP e Campina

hoje e amanhã

•Confira a agenda:
 
16 e 17/7 - 8h às 17h  
Escola Municipal Oscar de 
Castro - Bairro Cruz das 
Armas (João Pessoa)
 
18 e 19/7 – 8h às 17h EE 
FM Prof. Raul Córdula – 
Bairro Cruzeiro  
(Campina Grande)
 
20 e 21/7 – 8h às 17h 
EEEFM Prefeito Williams de 
Sousa Arruda – Bairro  
Cuités (Campina Grande)
 
22/7 – 8h às 17h  
EEEFM Zuleide Cavalcante 
– Bairro Glória  
(Campina Grande)

Saiba mais

Fotos: Secom-PB
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Vigilante ainda atirou contra a ex-esposa, que foi socorrida e está internada, e depois se suicidou dentro do banheiro

Homem mata ex-sogra e adolescente
tragédia em família

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

A separação de um casal 
terminou em tragédia na ci-
dade de Livramento, no Ca-
riri do estado, onde o vigilan-
te Jardel Rodrigues Matias, 
de 36 anos, matou Maria do 
Socorro Cassimiro, 69 anos 
e Pedro Henrique Cassimi-
ro da Silva, de 17 anos, res-
pectivamente sua ex-sogra e 
neto dela. O vigilante ainda 
atirou contra sua ex-esposa 
Francinalda Santos Cassemi-
ro, de 31 anos, que foi socorri-
da para o Hospital de Emer-
gência e Trauma de Campina 
Grande, onde continua inter-
nada. Após efetuar os dispa-
ros, Jardel se dirigiu ao ba-
nheiro da casa, onde praticou 
suicídio. Toda a cena foi assis-
tida por uma criança de oito 
anos, filha do casal.

A delegada seccional de 
Juazeirinho, que esteve no 
local, informou ter tomado 
conhecimento que por volta 
das 21h o vigilante chegou 
à casa de Maria do Socor-
ro à procura da ex-esposa. 
A mulher tentou impedir 
a entrada dele, que efetuou 
os disparos contra Socorro e 
também contra o adolescen-
te que estava na sala. Am-

Francinalda estava na casa da mãe quando o ex-marido chegou; Maria do Socorro tentou impedir a entrada do assassino e foi baleada, assim com o neto dela, de 17 anos

bos morreram no local. Em 
seguida, Jardel atirou contra 
a ex-esposa, para depois pra-
ticar o suicídio.

Familiares de Francinalda 
informaram aos policiais que 
o casal estava separado há cer-
ca de dois meses, no entanto, 
o vigilante não aceitava. Na 
noite de anteontem ele chegou 
armado com uma pistola em 
busca da ex-esposa. “A meni-
na não foi baleada por Jardel 

porque conseguiu correr e pe-
dir socorro a vizinhos”, disse 
um familiar das vítimas.

Ontem, João Pedro Fer-
reira, cirurgião do Hospital 
de Emergência e Trauma de 
Campina Grande, disse que 
o estado clínico de Francinal-
da é estável, está consciente e 
orientada. Ele afirmou que a 
mulher não precisa de medi-
cação para a pressão, no en-
tanto, foi solicitada uma to-

mografia de tórax para uma 
melhor avaliação do quadro 
clínico da paciente. “Não exis-
te, por enquanto, indicação de 
procedimento cirúrgico de ur-
gência”, enfatizou.

Ainda no local do crime, a 
polícia tomou conhecimento 
que o objetivo do vigilante era 
matar, apenas a ex-esposa, no 
entanto, a mãe dela tentou sal-
var a filha. Em relação ao ado-
lescente, a polícia acredita que 

ele morreu porque o tiro atin-
giu a femoral.

A delegada Maira Mou-
ra disse que foi a criança que 
entregou a arma aos policiais 
militares usada pelo vigilan-
te para praticar a tragédia. A 
delegada informou ainda que 
um inquérito será instaura-
do para apurar o ocorrido na 
noite de quinta-feira. A pre-
tensão é ouvir a vítima, fami-
liares e vizinhos.

Fotos: Redes Sociais

n 

O vigilante e 
Francinalda 
estavam 
separados 
há cerca de 
dois meses. 
Crime foi 
visto por uma 
filha do casal

A Justiça da Paraíba con-
denou Lucas Cristiano Barbo-
sa Lucena e Caio Fernandes 
de Souza, respectivamente, 
a nove anos, oito meses e 20 
dias de reclusão e 10 anos e 
20 dias de reclusão, em regi-
me inicial fechado. 

Ambos são acusados da 
tentativa de assalto contra o 
perito da Polícia Federal El-
vis Rodrigues Farias e sua ex-
companheira Maria Helena 
da Silva, no dia 6 de fevereiro 
deste ano, no bairro de Tam-
baú. A sentença foi proferida 
pelo juiz Geraldo Emílio Por-
to, da 7a Vara Criminal da ca-
pital. O magistrado manteve 
a prisão preventiva dos réus, 
negando o direito de recorre-

rem em liberdade.
Durante a ação, Lucas anun-

ciou o assalto ameaçando as ví-
timas com a arma, apontado no 
rosto da mulher. Caio exigiu a 
entrega das chaves do veículo a 
Elvis que, por estar nervoso, as 
deixou cair no chão. Neste ins-
tante, Caio empurrou Elvis que 
revidou devolvendo o empur-
rão. Entretanto, Lucas reagiu 
à ação de Elvis e desferiu dis-
paros em direção às vítimas, 
um dos tiros, embora dispara-
do em direção à Maria Helena, 
não a atingiu, mas Elvis foi al-
vejado. Ele foi socorrido para 
o Hospital de Trauma. Maria 
Helena ficou tão traumatiza-
da que mudou de residência 
temendo represálias.

Durante as investigações 
foram colhidas imagens de 
câmeras de segurança do lo-
cal do assalto, bem como rea-
lizadas perícias no local, no 
veículo da vítima, na sandá-
lia encontrada no local, bem 
como nas vestes que Lucas 
apontou como sendo as que 
utilizou no dia dos fatos. 

O magistrado entendeu que 
os elementos, em consonância 
com os depoimentos colhidos 
em juízo são suficientes para 
apontar que os réus foram os 
autores das práticas delitivas 
ora apuradas, concluindo-se, 
portanto, que as materialidades 
e as autorias se encontram so-
bejamente comprovadas”, afir-
mou o juiz na sentença.

Justiça condena dupla que tentou 
roubar perito da Polícia Federal

no mês de fevereiro

O juiz Antônio Eugênio, 
substituto da 1a Vara Mis-
ta de Itaporanga, condenou 
a prefeitura local a pagar 
uma indenização de R$ 9 
mil ao cantor de forró Fran-
cisco Saulo da Silva, da ban-
da Saulo e Forró da Lampa-
rina. A quantia é referente a 
shows não pagos pela edili-
dade por três apresentações 
juninas na cidade, mas não 
recebeu pelos serviços.

Na sentença prolata-
da pelo magistrado, o can-
tor firmou um contrato de 
prestação de serviços mu-
sicais de forma verbal para 
se apresentar em três festi-
vidades juninas no ano de 
2018, mas, de acordo com 

o que consta nos autos do 
processo, não recebeu pe-
las exibições. Como justifi-
cativa para não realizar o 
pagamento, a gestão ques-
tionou a não apresentação 
do referido contrato.

O forrozeiro, entretan-
to, comprovou que realizou 
os eventos, inclusive, com 
imagens e testemunhas 
que confirmam os serviços 
musicais prestados na data 
constante no processo. Na 
análise o juiz entendeu que 
a prefeitura de Itaporanga 
não realizou o pagamento. 

O magistrado ressaltou 
que a partir do momento em 
que houve a prestação do 
serviço, esgotou-se para a 

Prefeitura o seu poder/dever 
de autotutela, devendo ar-
car com seus compromissos, 
quando mais que se trata de 
verba de natureza alimentí-
cia, fruto do trabalho hones-
to e de um artista da terra e 
que divulga a cultura local.

O magistrado também 
afirmou que o erro da admi-
nistração na forma de con-
tratar não pode trazer pre-
juízos para terceiros, que 
são os verdadeiros destina-
tários dos serviços públi-
cos, sendo, portanto, dever 
seu quitar as obrigações. O 
juiz Antônio Eugênio, após 
a análise julgou procedente 
a ação, determinando a qui-
tação da quantia.

Prefeitura não cumpre contrato e 
terá que pagar R$ 9 mil a cantor

em itaporanga

Imagens que estão em po-
der da Polícia Civil podem 
ajudar na identificação de um 
homem envolvido no assalto 
ao supermercado Big Bom-
preço, em Campina Grande. 
Além das imagens, a polícia 
também solicita o apoio da 
população para quem tiver 
informação telefonar para o 
número 197.

O assalto ao supermerca-
do, localizado às margens do 
Açude Velho, aconteceu na 
terça-feira (12). O crime foi 
praticado por dois homens, 
mais um deles foi preso. Ou-
tro continua foragido. De 
acordo com depoimentos de 
funcionários e clientes, a du-
pla armada invadiu o estabe-
lecimento, rendeu todos que 

Polícia tenta identificar suspeitos
de assalto através de imagens

reconhecimento

Um trabalho realizado 
por uma guarnição da For-
ça Tática do 10o Batalhão 
de Policia Militar, apreen-
deu no bairro Aluísio Cam-
pos, em Campina Grande, 
duas pedras semelhantes 
a crack, e ainda encontrou 
vários materiais de corte 
e embalagens de drogas, 
substâncias semelhantes 
a crack e cocaína, balanças 
de precisão dentre outros.

Além da apreensão das 
drogas, os policiais ainda 
prenderam um homem com 
todo o material que foi con-
duzido à Central de Polí-
cia, onde foi autuado em 
flagrante.

Essa prisão e a localiza-
ção do material ocorreu du-

PM apreende drogas durante 
rondas em Campina Grande

ação rápida

rante rondas que os policiais 
do 10o BPM realizam cons-
tantemente em Campina 
Grande. Desta feita a ope-
ração que culminou com 
a apreensão dos entorpe-

centes aconteceu no bair-
ro Aloisio Campos. Tanto 
o adolescente como o outro 
envolvido no assalto já são 
conhecidos dos policiais que 
trabalham naquela área.

Ação da Polícia Militar ocorreu no bairro Aluísio Campos

Foto: PMPB

estavam no local e fugiu le-
vando cerca de 15 telefones 
celulares do mostruário.

Na fuga, houve troca de 
tiros com policiais, mas os 
suspeitos conseguiram fugir, 
abandonando a motocicleta 
que usaram na ação. Eles ain-
da renderam uma motorista 
que parou para tentar socor-
rer um dos suspeitos que to-
maram seu automóvel.

O menor de idade foi 
apreendido na noite do dia 
seguinte na comunidade Bu-
raco da gia, no bairro Con-
ceição. Ele foi quem trocou 
tiros com a polícia e acabou 
sendo atingido na perna por 
um disparo de arma de fogo. 
O menor é ex-interno do Lar 
do Garoto.O assalto ao Big Bompreço foi registrado por câmeras

Foto: Redes Sociais
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Beneficiários de programas sociais têm até 14 de outubro para procurar a Secretaria de Cidadania de João Pessoa

Atualização de dados provoca filas
cadastro único

Ítalo Arruda 

Especial para A União

Desde o início da semana, 
usuários do Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) 
têm formado longas filas em 
frente à sede da Secretaria de 
Direitos Humanos e Cidada-
nia de João Pessoa (Sedhuc), 
no Centro. Os beneficiários 
que se dirigem ao local bus-
cam a atualização das infor-
mações cadastrais cujo prazo 
foi prorrogado, pelo Ministé-
rio da Cidadania, até o dia 14 
de outubro, conforme a Ins-
trução Normativa nº 17 pu-
blicada no Diário Oficial da 
União (DOU). Inicialmente, o 
prazo estabelecido pela pas-
ta venceria ontem.

A estudante Bruna da Sil-
va Monteiro foi uma das pes-
soas que procuraram a Se-
dhuc. Ela se enquadra no 
público que deve atualizar o 
cadastro este ano (beneficiá-
rios do CadÚnico, cujos da-
dos tenham sido revisados 
pela última vez entre 2016 e 
2017) e, por isso, se deslocou 
do bairro Gramame, onde 
mora, até o local para fazer 
a revisão dos dados. “Como 
ainda não tinha atualizado 
e o prazo estava para ven-
cer, fiquei com medo de dar 
algum problema e vim re-
solver a situação”, afirmou 
a jovem.

“Estão sendo 
distribuídas 
400 fichas 
diariamente, para  
agendamento e 
consulta cadastral 

Angélica Andrade

Na capital, cerca de nove 
mil famílias estão inseridas 
nesta fase da atualização, se-
gundo informou a coordena-
dora do CadÚnico em João 
Pessoa, Angélica Andrade. 
Ela destacou que estão sendo 
distribuídas 400 fichas dia-
riamente, tanto para o agen-
damento quanto para a con-
sulta da situação cadastral 
dos beneficiários na sede do 
programa, sendo 200 fichas 
por turno (manhã e tarde). 
Cada atendimento, segun-
do Angélica, leva em média 
cerca de 10 minutos.

Além dos beneficiários, 
as filas têm sido ocupadas 
por pessoas que ainda não 
são cadastradas, mas bus-
cam a inscrição nos progra-
mas assistenciais do Gover-
no Federal, com destaque 
para o Auxílio Brasil. É o 

caso da dona de casa Cris-
tiane dos Santos, que está 
desempregada desde o iní-
cio da pandemia e se diri-
giu à Sedhuc para efetivar 
o cadastro e, com isso, con-
correr ao benefício. Ela ex-
plica que, mesmo com a gran-
de quantidade de pessoas 
na fila do atendimento, “não 
houve demora, porque o ca-
dastro já havia sido agenda-

do há cerca de um mês”. Se-
gundo Angélica, estão sendo 
atendidos por dia 260 usuá-
rios previamente agendados.  
Além disso, dezenas de aten-
dimentos voltados ao serviço 
social são realizados todos 
os dias, o que totaliza uma 
média de 700 atendimentos 
diários. “Também existem 
outros fatores que acabam 
aumentando a fila [no en-

torno da Sedhuc] como des-
pacho de informações, aten-
dimento preferencial, entre 
outros, que acabam gerando 
um tempo de espera e a for-
mação das filas”, justificou 
a coordenadora, ressaltan-
do que os atendimentos se-
guem garantidos e que este 
tipo de serviço pode ser re-
alizado nos Centros de Refe-
rência de Assistência Social 

(Cras) localizados nos bair-
ros dos usuários.

Serviço
Em João Pessoa, o aten-

dimento presencial na sede 
do CadÚnico acontece das 
7h30 às 18h. O serviço tam-
bém pode ser agendado por 
telefone, por meio dos núme-
ros (83) 3214-1874; 3214-3600; 
98713-0983 e 98772-5104.

Documentos oficiais, es-
senciais para todos os cida-
dãos, estão acumulados nas 
gavetas de órgãos públicos do 
Estado, esquecidos por pesso-
as que procuraram as insti-
tuições, para tirar a segunda 
via e renovar por terem che-
gado ao fim da validade. Na 
Primeira Circunscrição Re-
gional de Trânsito (Ciretran) 
de Campina Grande, cerca de 
quatro mil Carteiras de Habi-
litação estão guardadas nos 
arquivos. Na casa da Cida-
dania, também na Rainha da 
Boborema, mais de duas mil 
Carteiras de Identidade estão 
à espera dos seus titulares.

O coordenador da Casa, 
José Coelho, informou que 
grande parte delas já são an-
tigas. “Um número conside-
rável dessas carteiras foram 
expedidas há mais de dois 
anos e até agora as pessoas, 
que muitas vezes pedem ur-
gência na solicitação, não fo-
ram buscar. É um problema”, 
declarou.

Na 1ª Ciretran, localizada 
no bairro do Cinza, a direto-
ra Renata Maracajá revelou 
que estão nos arquivos do ór-
gão mais de 1.500 CNHs. No 
posto da Ciretran, localiza-
do nas dependências do sho-
pping Luiza Motta, no bairro 
do Catolé, cerca de 2.800 do-
cumentos de motoristas tam-
bém foram esquecidos. “To-
das elas são de pessoas que 
procuraram a Ciretran para 
fazer a renovação”, explicou.

Ele atribui esse acúmu-
lo de CNHs depois do surgi-
mento da Carteira Nacional 
de Habilitação Digital, cria-
do em 2017, mas que somen-
te em fevereiro de 2018, pas-
sou a ser válido.

A Carteira Digital de 
Trânsito pode ser acessada 
por um aplicativo que guar-
da, no celular, a CNH e o do-
cumento do veículo que este-
ja em nome do proprietário, 
com a mesma validade dos 
documentos impressos. Por 
meio desse aplicativo, tam-
bém é possível compartilhar 
o documento digital do veícu-
lo com as outras pessoas que 
o utilizam.

Pela lei, ao abordar o cida-
dão, toda autoridade de trân-
sito é obrigada a aceitar a ver-
são digital do documento. A 
autenticidade é garantida por 
assinaturas e certificados di-
gitais, que se valem da tecno-
logia de QR Code. 

CNHs abarrotam arquivos 
da Ciretran de Campina

“EsQUEcidas”

Os acidentes com motos 
continuam liderando as ocor-
rências do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência de 
João Pessoa (Samu-JP), sen-
do responsável por 76% dos 
atendimentos, a cada 100 cha-
madas recebidas. Para dimi-
nuir essa estatística, o Samu 
abriu inscrições para a 5ª edi-
ção do curso Pilotagem Se-
gura para motociclistas que 
acontece, amanhã de ma-
nhã, no estacionamento do 
Ginásio O Ronaldão, no Cris-
to Redentor. As inscrições são 
realizadas pelo email: nepsa-
mujp@gmail.com. 

O curso, que é mensal, 

apresenta técnicas de pilota-
gem básicas e avançadas en-
volvendo a motocicleta como 
acionamento dos freios, pos-
tura na motocicleta e cons-
cientização no trânsito, pilo-
tando de forma segura. 

O enfermeiro piloto do 
serviço de motolância do 
Samu, Renato de Sousa, expli-
ca que o público-alvo do cur-
so são motociclistas que utili-
zam esse meio de transporte 
para o trabalho e passeio. “O 
maior número de ocorrências 
envolve acidentes de trânsi-
to com motociclistas. Neste 
treinamento repassamos al-
gumas técnicas para que se 
livrem de vícios que adotam 
no trânsito” afirmou.

Para se inscrever é pre-
ciso ter em mãos a CNH na 

categoria A (motos, veículo 
emplacado e equipamentos 
de segurança: capacete, joe-
lheira, cotoveleira e camisa 
de manga longa.

Motolância do Samu
Nos últimos dois meses, o 

Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência de João Pesso-
a(Samu-JP) recebeu 500 ocor-
rências, entre acidentes de 
trânsito envolvendo motoci-
clistas e casos clínicos. Mais 
de 20 motociclistas, habilita-
dos para atendimento na Mo-
tolância, se revezam em esca-
la de plantão. De acordo com 
o técnico de enfermagem pi-
loto do serviço de Motolância 
do Samu, Lucas Freitas, o di-
ferencial do atendimento é o 
tempo de resposta, cerca de 6 

a 7 minutos na Grande João 
Pessoa. “Quem pede socor-
ro deve passar as informa-
ções precisas ao Samu sobre a 
gravidade e local porque o so-
corrista deve ter noção do que 
poderá encontrar, aumentan-
do as chances de sobrevivên-
cia”, declarou. Já que, muitas 
vezes, uma ocorrência sim-
ples se torna grave porque os 
primeiros socorros não foram 
realizados em tempo hábil;

Por fim, o enfermeiro Re-
nato Sousa revela ser grati-
ficante poder salvar vidas. 
“Mesmo com toda pressão 
e nível de estresse altíssimo 
em decorrência da profissão 
é gratificante receber o reco-
nhecimento da população so-
bre a importância do nosso 
trabalho”, revelou.

Acidentes com motos são responsáveis por 
76% dos atendimentos em João Pessoa 

samU 

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com 

Samu dará curso de Pilotagem Segura para motociclistas, amanhã de manhã, no estacionamento do Ginásio O Ronaldão, no Cristo

Foto: Samu-JP/Divulgação

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Digital
A Carteira Digital 

de Trânsito pode ser 

acessada por um 

aplicativo que  

guarda, no celular,  

a CNH e o documento  

do veículo em nome  

do proprietário

Atendimento presencial na sede do CadÚnico, no Centro de João Pessoa, acontece diariamente das 7h30 às 18h

n 

As filas têm 
sido formadas 
também por 
pessoas que 
ainda não são 
cadastradas, 
mas buscam a 
inscrição nos 
programas 
assistenciais 

Foto: Ortilo Antônio
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No Festincine-JP, que 
acontecerá de 26 a 

30 de agosto, haverá 
exibição de ‘A Viagem 

de Pedro’, com as 
presenças da diretora 

Lais Bodanzky e do 
ator Cauã Reymond 

(ao lado)

Prefeitura de João Pessoa lança Festival 
Internacional de Cinema, revela atração e 
apresenta criação de agência de audiovisual

Novo evento 
de cinema é 
anunciado

AudiovisuAl

Joel Cavalcanti 

cavalcanti.joel@gmail.com

O final do mês de 
julho e todo o 
mês de agosto 
serão de ampla 

programação cultural em 
João Pessoa. O período em 
que se celebra o aniversário 
da capital paraibana vai ser 
marcado pela volta da pro-
gramação profana da Festa 
das Neves (leia mais na pági-
na 5) e pela primeira edição 
do Festival Internacional de 
Cinema de João Pessoa (Fes-
tincine-JP). 

Por algumas semanas, o 
público vai poder se dividir 
entre lançamentos de filmes 
nacionais, como A Viagem de 
Pedro, com a presença da di-
retora Laís Bodanzky e do 
ator Cauã Reymond, e sho-
ws como o do Padre Fábio de 
Melo e Juliette.

Ao mesmo tempo em 

que o prefeito Cícero Luce-
na anunciava, ontem, a reali-
zação dos eventos, no Centro 
Administrativo Municipal, 
eram abertas as inscrições 
para os filmes que queiram 
participar das duas mostras 
competitivas do Festincine, 
uma com seis curtas e outra 
com seis longas-metragens, 
entre brasileiros e estrangei-
ros, que serão exibidos gra-
tuitamente entre os dias 26 
e 30 de agosto na rede de ci-
nemas de um shopping da 
capital. A programação ofi-
cial será anunciada em bre-
ve pelas redes sociais e pelo 
site do evento.

No festival, também se-
rão promovidos encontros 
entre diretores e as princi-
pais produtoras de cinema 
do país e do exterior. A ideia 
é difundir o cinema mundial 
para a população de João 
Pessoa e incentivar o merca-
do audiovisual da Paraíba. 

“Esse é um momento ímpar 
para a nossa cidade. Estamos 
entendendo todo o processo 
de produção. Na verdade, o 
audiovisual é uma indústria 
composta por várias etapas 
e precisa de cursos de quali-
ficação e profissionalização 
em todos os setores da ca-
deia de produção”, destaca 
Cícero Lucena. 

O diretor executivo da 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), Marcus Al-
ves, já confirmou a presença 
de várias empresas interes-
sadas em fazer negócios na 
Paraíba como Star+, Star Bra-
sil, Cine Belas Artes, Conspi-
ração Filmes e o Projeto Pa-
radiso. “É um evento voltado 
não apenas para exibir e pre-
miar filmes, mas, sobretudo, 
para transformar o audiovi-
sual e o cinema de João Pes-
soa em um grande mercado. 
O festival nasce dentro dessa 
concepção de ser uma gran-

de rodada de negócios com 
os maiores players nacionais 
e internacionais que estarão 
aqui”, destaca Alves. 

O Festincine abrirá es-
paço ainda para palestras, 
mesas redondas, debates e 
o Laboratório de Produção 
Executiva. Serão dois dias 
de imersão para conheci-
mento, análise e aponta-
mento de caminhos para 
projetos inscritos. Os con-
sultores serão Sebastián 
Peña Escobar (Paraguai), 
Clémentine Mourão-Ferrei-
ra (Europa) e Tatiana Mar-
tinelli Loureiro (Brasil). O 
produtor executivo do mer-
cado Ventana Sur, Bernar-
do Bergeret, vai conduzir 
uma palestra para divulgar 
o Mercado Ventana Sur.

Marcus Alves aprovei-
tou também a oportunidade 
para anunciar o lançamento 
da Agência de Cinema e Au-
diovisual de João Pessoa e a 

JP Film Commission. “Essa 
é uma autoridade do cine-
ma que vai organizar toda a 
entrada de produções audio-
visuais da cidade, unifican-
do Funjope, Sedurb, Semam, 
Seinfra e todas as secretarias 
que precisam dar alguma au-
torização para que uma pro-
dução de cinema seja realiza-
da em João Pessoa”, explica 
Alves.

Para Zezita Matos, atriz e 
presidenta da Academia Pa-
raibana de Cinema (APC) 
presente na coletiva de on-
tem, essas medidas são bas-
tante oportunas. “Essa 
proposta chega em um mo-
mento certo, em que a cul-
tura audiovisual vem per-
dendo o poder de fazer seus 
trabalhos. Na Paraíba, nos-
sos produtores e atores estão 
entre os melhores filmes bra-
sileiros. Então, precisamos 
conhecer o que a gente faz”, 
destaca a veterana.

“É um evento 
voltado 
não apenas 
para exibir 
e premiar 
filmes, mas, 
sobretudo, para 
transformar o 
audiovisual e 
o cinema de 
João Pessoa 
em um grande 
mercado

Marcus Alves
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Prefeito Cícero 
Lucena, entre Zezita 
Matos (APC), Mons. 
Robson de Oliveira 
e Marcus Alves 
(Funjope), anuncia 
as novidades para 
a cultura de JP; 
Zezita (à direita): 
“proposta chega 
em um momento 
certo, em que a 
cultura audiovisual 
vem perdendo o 
poder de fazer seus 
trabalhos”

Fotos: Roberto Guedes
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Um dia de domingo
Amanhece o dia. É um dia 

de domingo, parecido com outro 
qualquer – mas, não é bem assim. 
Este domingo, para mim, é e bem 
diferente. Não sei o porquê, po-
rém, ele me surge diferente, des-
de o começo da manhã, ensola-
rada às 6h, enfarruscada às 7h e, 
novamente, plena de sol e calor às 
8h – como devem ser as manhãs 
de domingo desta minha cidade. 
Choveu a semana inteira e pare-
ce que ela, a chuva, resolveu de-
saparecer neste fim-de-semana. 
Agora – quando escrevo – são 9h 
e um sol entre nuvens tenta aque-
cer o chão com restos de chuva, e 
põe pra fora da cama os últimos 
dorminhocos de plantão.

Agora mesmo, faltou ener-
gia no meu prédio. Mas, em coi-
sa de três minutos, graças a um 
potente gerador, a dita cuja vol-
ta, e me permite continuar estas 
mal traçadas linhas que resol-
vi conceber para tentar passar 
mais rápido este domingo – in-
sosso, incolor, inodoro e, sobre-
tudo, entediante.

Eu pensava em discorrer so-
bre a solidão de um homem que 
já passou dos 80 anos – embora, 
às vezes cercado de familiares 
e tão sozinho, dentro de si mes-

mo! Ia desfiando o pensamento 
e tentando transmitir para as te-
las do computador, a letargia, o 
desinteresse, a tristeza e, princi-
palmente, a vizinhança da mor-
te – sempre à espreita para esses 
que conseguiram chegar à pro-
vecta idade (também denomina-
da de “melhor idade” – me enga-
na, que eu gosto...).

E a falta de energia e a entra-
da em ação de um providencial 
gerador, me indicaram outro ca-
minho para esta croniqueta: Por 
que os homens, na sua imensa 
sabedoria, ainda não inventa-
ram um gerador para trazer de 
volta à vida, aqueles cuja ener-
gia se está indo?

E, com esse pensamento, re-
solvo passar adiante a ideia – não 
tão brilhante – que se poderia pro-
por e eu, mesmo, na minha santa 
ignorância, busco responder: não 
é o que têm feito os luminares da 
ciência, desde os tempos imemo-
riais até os dias atuais?

Às vezes, sem maiores re-
cursos – labutam, dia e noite, 
nos estudos e pesquisas, tudo 
no ingente esforço de melhorar 
a qualidade e, principalmente, 
aumentar o tempo de vida da 
humanidade, nem sempre com-

posta de homens que façam jus 
a esse esforço...

Nos tempos de hoje, cente-
nas ou milhares de pessoas – 
entre cientistas, médicos, en-
fermeiros ligados aos governos 
ou a laboratórios privados, ten-
tam – a todo o custo – descobrir 
novas fórmulas que acabem de 
vez com o coronavírus, essa pes-
te que ainda assusta o mundo. E 
a Covid parece que ia embora, 
mas ledo engano. De repente, 
as pessoas relaxaram, tiraram 
as máscaras e a danada voltou, 
até porque milhares de pessoas 
resolveram se reunir, sem más-
caras, para festejar o São João – 
o maior, o melhor, o menor, en-
fim todos – e agora estamos a 
esperar os (maus) resultados. 
Daqui a 15, 20 dias os números 
vão crescer e mais uma vez, os 
mais atingidos serão aqueles 
que não saíram de casa.

E, enquanto à medida que os 
cientistas e os grandes laborató-
rios por todo o mundo vão pro-
gredindo, com descoberta de re-
médios, tratamentos, de novas 
técnicas aplicáveis a cada caso, a 
idade vai avançando, também, e 
as esperanças de mais anos se vão 
consumindo.

Agora, pela janela, vislumbro 
um céu azul, com poucas nuvens 
e resolvo ficar por aqui, enquan-
to Deus me permite ter mais um 
domingo. Que não será um do-
mingo de muita alegria, até por-
que a idade já não me permite 
tal dádiva, mas é um domingo a 
mais nesta vida que, aos poucos 
vai se consumindo.

Até quando?

“Por que os 
homens, na 
sua imensa 
sabedoria, ainda 
não inventaram 
um gerador para 
trazer de volta 
a vida, aqueles 
cuja energia se 
está indo?

Papa-figo, a lenda, o mito
Papa-figo é a pessoa que mata crian-

ças para comer o fígado, curando-se da 
lepra ou morfeia. Creem que a lepra é 
degenerescência do sangue. Mal de san-
gue, mal de fígado. Recupera-se a pure-
za sanguínea obtendo-se um novo fíga-
do que o gera. O Papa-figo, ao contrário 
dos outros mitos não tem aparência ex-
traordinária. Parece mais com uma pes-
soa comum. Outras vezes, pode parecer 
como um velho esquisito que carrega 
um saco às costas. Na verdade, ele mes-
mo pouco aparece. Prefere mandar seus 
ajudantes em busca de suas vítimas. Os 
ajudantes por sua vez, usam de todos os 
artifícios para atrair as vítimas, todas 
crianças, claro, tais como: distribuir pre-
sentes, doces, dinheiro, brinquedos ou 
comida. Eles agem em qualquer lugar 
público ou em portas de escolas, par-
ques ou mesmo locais desertos.

Depois de atrair as vítimas, estas são 
levadas para o verdadeiro Papa-figo, 
um sujeito estranho, que sofre de uma 
doença rara sem cura. Um sintoma des-
sa doença seria o crescimento anormal 
de suas orelhas. Diz a lenda, que para ali-
viar os sintomas dessa terrível doença ou 
maldição, o Papa-figo, precisa se alimen-
tar do fígado de uma criança. Feita a ex-
tração do fígado, eles costumam deixar 
junto a vítima, uma grande quantia em 
dinheiro, que é para o enterro e também 
para compensar a família.

A origem do mito é muito comum em 
todo meio rural. Acredita-se que a inten-
ção do conto era para alertar as crianças 
para o contato com estranhos, como no 
conto de Chapeuzinho Vermelho. 

Papa-Figo é personagem folclórico 
muito comum no meio rural do país e seu 
aparecimento no cenário de nossas cren-
ças e superstições provavelmente tem rela-
ção com a preocupação demonstrada pe-
las mães (nossas mães) quando alertam 
os filhos e filhas contra a presença de es-
tranhos nas proximidades de suas casas, 
procurando impedir dessa forma um pos-
sível contato entre pequenos inocentes e 
criaturas que às vezes se aproximam de-
las cheias de segundas intenções.

Diz a lenda popular que essa figura 
não tem aparência extraordinária, con-
forme costuma acontecer com outros 
seres fantásticos conhecidos no folclo-
re brasileiro, aparecendo algumas ve-
zes como uma pessoa comum, igual a 
qualquer outra, mas que conforme as 
circunstancias do momento ele pode 
adquirir a aparência de um velho carre-
gando um saco nas costas e procurando 
atrair crianças com alguns oferecimen-
tos de presentes.

Existem algumas narrativas e ver-
sões populares, a criatura pouco apa-
rece diante do povo, preferindo entre-

gar a alguns ajudantes que ninguém 
consegue reconhecer, essa tarefa de en-
contrar e conduzir meninos e meninas 
ao lugar onde ele fica à espera, aguar-
dando sua chegada. Por isso ele procura 
fazer com que elas se interessem pelos 
presentes, se aproximem dele e quando 
isso acontecer o falso mendigo as pega 
e procura imediatamente um local de-
serto para satisfazer seu desejo e neces-
sidade de sangue.

Todos dizem que o Papa-figo é, na 
verdade, uma pessoa que apesar de rica, 
educada e respeitada, foi vítima de terrí-
vel maldição jogada sobre si, não se sabe 
por quem, mas ninguém é capaz de iden-
tificá-la. Certamente é por isso que de-
pois de extrair o fígado da criança e se 
alimentar com ele para minorar os males 
que atormentam, esse personagem san-
guinolento e carnívoro mantém o cos-
tume de deixar uma grande quantia em 
dinheiro guardada dentro da barriga da 
vítima, para compensar financeiramen-
te a família enlutada e dar-lhe condição 
de efetuar o enterro da pequena criatu-
ra por ele sacrificada.

O Papa-figo na versão pernambuca-
na em que nas ruas do Recife sempre 
evocam os monstros. Assim seres so-
brenaturais passeiam à vontade pelas 
noites recifenses e se saúdam, em bus-
ca de vítimas. Entre os mais famosos e 
mais citados certamente está o Papa-fi-
go. Em uma versão da lenda, o Papa-Fi-
go é um monstro de orelhas peludas, 
longas como de um cavalo. Aparência 
de um Nosferatu tupiniquim, ou talvez 
um lobisomem: corpo cabeludo, disfor-
me, uma visão infernal.

Em outra versão, é um homem que 
de fato começou a sofrer de uma doença 

cujo nome hoje desconhecido. Mas que 
o fazia se comportar como um lobiso-
mem, perseguindo pessoas e urrando 
de terrível e assustadora. Nas duas for-
mas, assim era a pessoa de família no-
bre e abastada de terras recifenses, isso 
em meados do século 19. Algumas ver-
sões dizem que ele nasceu com a doen-
ça, e outras que igualmente adquiriu. 
Chagas e pústulas surgiram em sua 
pele e ele definhava a olhos vistos. Um 
seu criado, negro já idoso, consultando 
um pai de santo, escutou uma macabra 
recomendação; o senhorzinho precisa 
matar. Então só iria se curar das maze-
las se comesse fígado de crianças.

O negro velho logo falou com o 
mestre, que ele deveria comer fígado 
de inocentes. E assim começou a caça-
da pelas crianças. Dizem mesmo que 
ora o próprio senhor de casa grande, 
ora seu escravo fiel, saíam nas noites 
de Recife para conseguir infantes e sa-
ciar sua fome. O medo se instalou en-
tre os moradores da cidade, e as crian-
ças eram advertidas a ficar próximas 
de seus pais e de suas casas, e não va-
zar pela noite sozinhas.

“O Papa-figo é como o lobisomem da 
cidade, que não muda de forma, sendo 
alto e magro. Diz-se que é um velho ne-
gro, sujo, vestido de farrapos, com um 
saco ou sem ele, ocupando-se em rap-
tar crianças para comer-lhes o fígado ou 
vendê-los aos leprosos ricos. Em outras 
regiões é muito pálido, esquálido, com 
barba sempre por fazer. Sai à noite, às 
tardes ou ao crepúsculo. Aproveita para 
as saídas das escolas, os jardins ou onde 
as amas se distraem com os namorados. 
Nos parques assombrados, atrai as crian-
ças com disfarces ou mostrando brinque-
dos, dando falsos recados ou prometen-
do levá-las para um local onde há muita 
coisa bonita”. (Câmara Cascudo)

O velho do saco ou homem do saco 
é uma figura mitológica semelhante ao 
bicho-papão, retratado como um ho-
mem com um saco nas costas que carre-
ga crianças malcriadas. Variantes dessa 
figura aparecem em todo mundo, prin-
cipalmente em países latinos, como Es-
panha, Portugal, Brasil e países da Amé-
rica espanhola, onde é conhecido como 
“hombre do costa”, “hombredel saco” e 
na Europa Oriental. Lendas semelhan-
tes são encontradas no Haiti e em alguns 
países da Ásia. Na Espanha, o “hombre-
del saco” geralmente é retratado como 
um velho malvado. No Brasil, o homem 
do saco é retratado como um homem 
adulto, alto e imponente, geralmente na 
forma de um vagabundo. No Chile e Ar-
gentina, particularmente nas zonas sul e 
austral, é conhecido principalmente com 
“El viejodel saco” (“O velho do saco”).

Imagem: Chiaroscuro Studios/Divulgação

Arte de Rodney Buchemi para a obra ‘Lendas’

Colunista colaborador

O uso das formas fixas, como base de 
composição da poesia, em todo mundo, não 
conseguiu manter seu predomínio. Exceto 

na Rússia, diria. As investidas da vanguarda não 
encontraram campo de evolução progressista, de 
modo a eliminar as técnicas do passado.

A força ancestral e da oralidade mantiveram a 
força renovando a lírica. Não por acaso que formas 
e procedimentos estéticos, já banalizadas em 
poéticas de outras nações, mantenham ainda certo 
charme na poesia russa contemporânea. É o caso 
do minimalismo e do verso livre.

Recebi há poucos dias, a antologia Sovremennyy 
russkiy verlibr (“verso livre russo contemporâneo”), 
que reuniu 21 poetas, a organização ficou a cargo 
de Lilia Gazizova, uma das autoras presentes 
no livro. A obra veio a lume ano passado. Dentre 
os presentes da antologia, encontrei um velho 
conhecido meu, Ivan Akhmetyev, um dos mais 
significativos poetas do minimalismo russo. 

Nascido em Moscou, em 1950, Akhmetyev 
graduou-se em Física, vindo a trabalhar como 
engenheiro num instituto de pesquisa, foi ainda 
bibliotecário, tradutor e editor, com ênfase em 
autores não publicados no período soviético, como 
foi o caso de Ian Satunovski, poeta sobre o qual 
falamos não faz muito tempo. Akhmetyev é autor 
de cinco livros, já teve suas obras traduzidas em 14 
idiomas e obteve, em 2013, o prêmio Andrei Bely.

Há alguns anos, cheguei a ler em um artigo que 
um dos mais conhecidos poemas de Akhmetyev, 
que traduzi abaixo, seria uma espécie de emblema 
da Era Putin.

Escrevendo no escuro
nem notei
que a caneta não escreve

пиша в темноте
не заметил
что ручка не пишет

Chama a atenção a imagética de Akhmetyev, 
como poeta opera na tessitura das imagens, 
reapresentando detalhes do cotidiano, 
transformando embaralhando no banal num jogo 
de camadas do simples sobre o simples, como 
neste poema:

Fui passando por dois pequenos gêmeos
e embora eles fossem totalmente iguais
somente um
olhou pra mim

я встретил двух маленьких близнецов
и хотя они были совершенно одинаковы
посмотрел на меня
только один

Desde as epigramas, o humor sempre 
encontrou sua melhor plataforma de expressão em 
composições curtas. Um poeta minimalista como 
Akhmetyev é autor de várias peças nesta linha.

a nova geração escolhe
a velha geração aos goles

новое поколение выбирает
старое поколение выпивает

Os jogos intertextuais se ativam nesse poema em 
que o futurismo russo e rock’n’roll norte-americano 
literalmente se beijam, nas citações a Elvis Presley e 
a Vladimir Maiakovski. 

kiss me quick
cartas de Brik

kiss me quick
письма Брик

Encerro com pequena obra-prima, na qual 
os signos vão se sucedendo e deságuam numa 
metáfora imprevisível.  O poeta vai escondendo 
sentidos no despojamento vocabular.

mais do que tudo verás
se irás congelar em um lugar
no inverno
verão
noite
dia
como velha bagagem na varanda

больше всего увидишь
если замрёшь на одном месте
на зиму
лето
ночь
день
как старый чемодан на балконе

Astier
  Basílio

Ivan Akhmetyev

astierbasilio@gmail.com
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Colunista colaborador

Há quase 11 anos recebi a informação de um 
grande amigo que havia uma igreja muito 
antiga em estado de ruína, bem escondida 

em meio a mata na região fronteiriça entre o 
município de Lucena e terras de Rio Tinto, no Litoral 
Norte da Parahyba, distante 135 km de Campina 
Grande. De pronto vasculhei os limites municipais 
através do sistema de satélite proporcionado pelo 
Google Earth e encontrei a imagem do que parecia 
ser uma ruína sem telhado com uma das partes 
tomada pela copa de uma árvore. Seria aquela 
construção a tal igreja dita pelo meu saudoso 
amigo Jean Dantas?

Em conversa, convenci o amigo professor 
da UEPB, Juvandi de Souza Santos, e o amigo 
Dennis Mota a ir visitar o lugar para levantar esse 
monumento histórico, era um sábado quente de 
verão, mal saíam os primeiros raios de sol e já 
nos preparávamos para a investida em meio ao 
canavial e, pelas imagens de satélite, uma mata 
ciliar de um rio que parecia ser o Miriri. Na entrada 
principal de Lucena, com acesso pelas rodovias 
BR-101, PB-027 e 025 seguimos à esquerda por 
um imenso canavial, naquela entrada havia uma 
pequena placa improvisada e bem discreta com 
o nome Bonsucesso. Pensei, seria a padroeira 
da igreja a Nossa Senhora do Bonsucesso? 
Intuição minha. Seguimos subindo o tabuleiro, 
aumentando a altitude e quando olhamos para 
trás, boa parte do estuário do Rio Parahyba estava 
à mostra, uma paisagem linda que contemplamos. 
Percorremos cerca de 7km até encontrar um 
bolsão de mata atlântica e um cheiro deveras 
salobro, denunciando que estávamos próximo 
ao mar e com destaque a copa de uma figueira 
ou gameleira enorme, era ali. Abandonamos o 
veículo e fomos com destino a gigantesca árvore, 
uma breve caminhada e chegamos. De fato, era 
a Capela de Nossa Senhora do Bonsucesso com 
suntuosa formação, paredes grossas, frontispício 
em estilo maneirista e entrada encimada por uma 
composição barroca esculpida no calcário com 
vasos, lírios, volutas e cruz, tudo envolto em grossa 
camada de musgo escuro. Pelo abandono, o prédio 
estava sem telhados, paredes escurecidas e uma 
frondosa Gameleira com suas raízes adventícias, 
verdadeiros troncos auxiliares, dando um aspecto 
dantesco ao conjunto. Recolhi informações com 
moradores de Lucena de que há uma serpente 
encantada que mora em meio às raízes e que se 
encanta ou desaparece de qualquer fotografia. 
A árvore, segundo o inesquecível amigo Padre 
Ernando Teixeira em seu livro A quem interessa 
Bom Sucesso? (Editora A União, 2011, 136 p.), 
cresceu rápido e antes dos 30 anos já parecia 
centenária e ainda: “não fosse a árvore, 
monstruosa e atraente, os bugueiros não estariam 
levando turistas ao local (...) talvez não tivéssemos 
despertado para sua restauração”.

Fizemos uma exploração do lugar e vimos que 
estávamos sobre as barreiras que emolduram a 
foz do Rio Miriri, na antiga praia do Picão, uma 
área extremamente estratégica para observação 
do mar e para a construção de um encapelado. 
Segundo a extensa pesquisa do Pe. Ernando, foi ali 
erigida no século 18 a capela de Nossa Senhora do 
Bonsucesso, mais precisamente no ano de 1748 por 
Bernardo Pereira, embora conste no tombamento a 
quadra cronológica de 1789. O templo fazia parte 
de um engenho de mesmo nome, construído à 
margem do rio Caboclo ou Bonsucesso (afluente do 
Miriri), distante aproximadamente 600 metros dali. 
Por falar em rio, o Miriri (e o tributário Camaçari) 
desliza nas fraldas do outeiro onde está a capela, 
formando barra alguns metros depois, tornando 
o lugar um ponto de muita visitação de banhistas, 
ciclistas e motoqueiros radicais, sempre em busca 
de aventura. Em 2017 observei a improvisação de 
pequenos bares naquela ribeira com significativa 
movimentação de turistas e atualmente o 
caminho é bem sinalizado e já conta com alguns 
restaurantes que recebem turistas para apreciar 
apetitosos frutos do mar.

As paredes desse singelo encapelado foram 
construídas com bons pedaços de pedra local 
rubra e arroxeada, tijolos manuais (nos reparos 
posteriores) e pedra calcária. Os anos, a falta de 
vontade política e senso patrimonial de parte dos 
visitantes tem sido nocivo às paredes centenárias 
deste interessante templo. Hoje se vê por todos os 
lugares pichações, marcas de visitantes que na 
tentativa de demarcar lugar, ferem e mutilam o 
que ainda resta do encapelado. Em 2002 foi o seu 
tombamento através do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, mas nada tem sido 
feito visando sua conservação.

Sem dúvida, um belo lugar para conhecer! 
Belezas naturais e uma boa história para contar 
de nossa colonização são os ingredientes. Mais 
um patrimônio histórico, natural e cultural da 
Parahyba.

Crônica 
  Em destaque

Uma capela
antiquíssima

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

Após 12 anos, a cantora e composito-
ra Pitty volta a João Pessoa com a nova 
turnê Matriz 3.0 Sunset. O show acon-
tece no dia 28 de agosto, no Clube Cabo 
Branco, com abertura dos portões pre-
vista para as 17h. A abertura ficará por 
conta do DJ CristianL. Ingressos estão 
sendo vendidos a partir de R$ 70 no site 
Bilheteria Digital ou na Loja Mioche (no 
MAG Shopping).

O show, agora na versão Matriz 3.0, 
traz a artista baiana em um mix de to-
dos os sucessos, incluindo novidades 
de seu mais recente EP, Casulo. Entre 
as músicas presentes no setlist, estão: 
‘Teto de Vidro’, ‘Equalize’ e ‘Na Sua 
Estante’. No palco, Pitty estará acom-
panhada pelos músicos Martin Men-
donça (guitarra), Daniel Weksler (ba-
teria) e Paulo (baixo).

Com mais de 20 anos de carreira, 
Pitty é considerada uma das maiores 
representantes do rock brasileiro con-
temporâneo. Em sua carreira, ela ven-
ceu diversos prêmios da música, in-
cluindo o Melhores do Ano, Prêmio 
Multishow de Música Brasileira e o 
MTV Vídeo Music Brasil.

Show da turnê ‘Matriz 3.0 Sunset’ ocorrerá no Clube Cabo Branco

Pitty volta a se apresentar 
em JP no próximo mês

Música

Foto: Divulgação

Pitty apresentará o novo EP: ‘Casulo’

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 Hawke) 
em um porão a prova de som, onde os 
gritos do menino não podem ser ouvi-
dos. Na parede do porão, Finney en-
contra um telefone antigo. Quando 
o aparelho toca, o garoto consegue 
ouvir a voz das vítimas anteriores do 
assassino, e elas tentam evitar que 
o Finney sofra o mesmo destino. En-
quanto isso, a melhor amiga de Fin-
ney tem sonhos que indicam o lugar 
onde ele pode estar e corre contra 
o tempo para resgatar o amigo an-
tes que seja tarde demais. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 20h - 22h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.); 
22h20 (exceto seg. e ter.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h- 18h15 - 
20h30; CINE SERCLA PARTAGE 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.

UmA HISTóRIA dE fAmíLIA (EUA, 
Japão. Dir: Werner Herzog. Drama. 12 
anos). Uma empresa que aluga subs-
titutos humanos para todas as neces-
sidades de seus clientes. CINE BAN-
GÜÊ: 16h (dia 16/7).

mInIOnS 2: A ORIgEm dE gRU 
(Minions: The Rise of Gru. EUA. Dir: Kyle 
Balda. Animação. Livre). Na década de 
1970, Gru está crescendo no subúrbio. 
Fã de um grupo de supervilões conhe-
cido como Vicious 6, Gru traça um pla-
no para se tornar malvado o suficien-
te 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 pri-
meiras armas e realizam as primeiras 
missões. Quando os Vicious 6 expul-
sam seu líder – o lendário lutador Wild 
Knuckles – Gru participa de uma entre-
vista para se tornar seu mais novo mem-
bro. A entrevista não vai bem, e só piora 
depois que Gru os supera e de repente, 
o garoto se vê como inimigo mortal do 
grupo do mal. Gru se voltará para uma 
fonte improvável de orientação, o pró-
prio 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; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h30 - 15h45 - 
18h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
13h30 (exceto seg.) - 15h45 (exceto seg.) 
- 18h (exceto seg. e qua.) - 20h15 (exce-
to seg. e qua.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 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 servindo 
a marinha como piloto de caça, Pete 
“Maverick” Mitchell (Tom Cruise) con-
tinua na ativa. Enquanto ele treina um 
grupo de pilotos em formação para 
uma missão especial que nenhum “Top 
Gun” jamais participou. 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 interior, 
mas sua aposentadoria é interrompida 
por um assassino galáctico conhecido 
como Gorr (Christian Bale), que busca 
a extinção dos deuses. Para combater 
a ameaça, Thor pede a sua ex-namo-
rada, Jane Foster (Natalie Portman), que 
– para surpresa de Thor – inexplicavel-
mente empunha seu martelo mágico, 
Mjolnir, revelando-se a Poderosa Thor. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 14h15 
- 17h - 19h45 - 22h30; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 6 (dub., 3D): 13h15 - 16h - 18h45 
- 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D): 
14h45 (dub.) - 17h30 (dub.) - 20h15 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-XE (3D): 
13h45 (dub.) - 16h30 (leg.) - 19h15 (dub.) 
- 22h (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
1 (dub., 3D): 13h45 - 16h30 - 19h15 - 22h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
18h30 - 21h15; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 5 (dub., 3D): 14h30 - 17h15 - 20h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h - 
17h30 - 20h; CINE SERCLA 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

Drama ‘Sentinela do Sul’ tem exibição hoje, às 18h, no Bangüê, pelo Festival Varilux

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site oficial 

da Bilheteria Digital
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Hoje, primeira edição da Pisada de Cavalo Marinho, Boi de Reis e Reisado da Paraíba recebe cinco grupos folclóricos

Capital sedia encontro de brincantes
Cultura PoPular

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Cinco grupos tradicio-
nais de quatro cidades do 
Estado se apresentam hoje, 
durante a primeira edição 
da Pisada de Cavalo Mari-
nho, Boi de Reis e Reisado 
da Paraíba que o Grupo de 
Estudos Coco Acauã reali-
za gratuitamente a partir 
das 8h, na Escola Estadual 
de Ensino Fundamental Dr. 
Otávio Novais, situada na 
Av. Desembargador Santos 
Estanislau, 1255, no Bairro 
dos Novais, na cidade de 
João Pessoa.

Participam do evento – 
promovido com recursos da 
Lei Aldir Blanc, com apoio 
da Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult-PB), por 
meio do Edital Prêmio Par-
rá – o Cavalo Marinho Boi 
de Ouro, do município de 
Pedras de Fogo, na Zona da 
Mata; Cavalo Marinho In-
fantil Sementes do Mestre 
João do Boi e o Boi de Reis 
Estrela do Norte, ambos da 
capital, região do Litoral; 
Boi de Reis de Dona Inês, 
da cidade de Dona Inês, no 
Brejo e Reisado de Zabelê, 
do município de Zabelê, no 
Cariri paraibano. A progra-
mação ocorre nos três tur-
nos e ainda inclui rodas de 
conversas, sendo a estima-
tiva dos organizadores que, 
no total, 500 pessoas circu-
lem pelo local.

“O nosso objetivo, com 
esse evento, é ajudar a dis-
seminar a existência desses 
grupos tradicionais para 
o público, ampliando as-
sim o alcance do trabalho 
que eles têm realizado, in-
centivando o interesse das 
novas gerações e tentar fa-
zer com que políticas pú-

blicas sejam direcionadas 
para esse segmento. Essas 
manifestações estão mui-
to esquecidas, na Paraíba, 
onde correm o risco de se 
extinguir, principalmen-
te o Cavalo Marinho. Em 
João Pessoa, por exemplo, 
o Bairro dos Novais é o re-
duto de resistência cultu-
ral do Cavalo Marinho e 
do Boi de Reis”, disse Zé 
Silva, um dos organizado-
res do evento.

Já Lua Aires, que tam-
bém integra o Grupo de 
Estudos Coco Acauã e vai 
apresentar o festival, obser-
vou que a primeira edição 
da Pisada surgiu por causa 
da preocupação com a ma-
nutenção e valorização dos 
grupos. “Essas brincadei-
ras encontram-se em uma 
delicada situação, observa-
da a partir do inventário de 
referências culturais desen-
volvido pelo Coco Acauã, 
que vem identificando as 
localidades e pessoas que 
ainda desenvolvem e man-
tém viva a memória des-
sas brincadeiras em nosso 
Estado. Nesse processo de 
inventário, até o presente 
momento, foram localiza-
das mais de 30 dessas re-
ferências e, apesar disso, 
poucos grupos se encon-
tram ativos, estando muitos 
inativos e em alguns locais 
apenas a memória resiste”, 
frisou ela.

Lua Aires ainda contou 
que a Pisada surge como 
“um questionamento dian-
te de tamanha desvaloriza-
ção e nenhuma preocupa-
ção com a preservação, mas, 
sobretudo, como uma pos-
sibilidade de os brincantes 
se conhecerem e trocarem 
as suas experiências”, fina-
lizou a brincante.

Reisado de Zabelê (foto maior); Mestre Araújo do Cavalo Marinho Boi de Ouro (abaixo, à esq.); e o Cavalo Marinho Infantil (abaixo, à dir.)

Foto: Reisado de Zabelê/Facebook

Foto: Joyce-Acervo Prefeitura Pedras de Fogo/Divulgação Foto: Arthur Costa/Divulgação

Confira a programação completa
n 8h às 10h - Roda de conversa sobre a rabeca com Pedro Luiz, Ademilton Barros e Mestre Antônio da Rabeca;
n 10 às 12h - Roda de Conversa sobre o Mateus no Boi de Reis e Cavalo Marinho com o Mestre Cirilo;
n 13h - Mercado Preto;
n 14h45 às 16h30 - Cavalo Marinho Infantil Sementes do Mestre João do Boi;
n 16h45 às 17h30 - Reisado de Zabelê;
n 17h45 às 19h30 - Boi de Reis de Dona Inês;
n 19h45 às 21h15 - Boi de Reis Estrela do Norte;
n 21h30 - Cavalo Marinho Boi de Ouro;
n 23h30 - Encerramento.

O escritor, poeta, críti-
co literário e professor João 
Trindade já está com novo li-
vro pronto: O estranho profes-
sor de violão (Ideia, 138 pági-
nas, R$ 40) tem 45 crônicas. 
“Eu pretendo lançar em mea-
dos do próximo mês, pro-
vavelmente no auditório da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), na cidade de 
João Pessoa”, disse ele, acres-
centando que só disponibili-
zar para venda nas livrarias 
a partir do evento. A obra 
reúne seleção de textos – a 
maioria em tom lírico, mas 
também há as de caráter so-
cial – produzida pelo autor e 
publicada em jornais e por-
tais da capital de 1978 até 
mais recentes, de 2022.

“Nesse novo livro eu sou 
um escritor, mesmo, não um 
professor, porque são crôni-
cas puras, porque são literá-
rias, ou seja, narrativas de fa-
tos do dia a dia, mostrando o 
cotidiano, a realidade, com um 
leve toque de ficção, num mis-
to de jornalismo e literatura. 
Essa coletânea tem crônicas de 
1978, quando publiquei a pri-
meira no agora extinto Jornal 
O Norte, nos jornais Correio da 
Paraíba, O Momento e A União 
e no Portal Correio, para onde 

escrevo atualmente”, obser-
vou João Trindade.

Um exemplo de crônica 
baseada no real é a que o au-
tor escolheu para intitular o 
livro. “O texto é interessan-
te, pois partiu de um fato real 
que aconteceu comigo. Na 
década de 1980, eu combinei 
para ter aulas de violão com 
um professor. O dia para co-
meçar foi marcado, mas ele fi-
cava adiando, até que ele me 
telefonou para dizer que se 
recusava a me dar aula por 
achar minha voz grossa, gra-
ve, acrescentando que nem 
velho e nem criança tinha 
condição de aprender. Logo 
depois dessa conversa fui di-
reto para a máquina de escre-
ver e redigi a crônica, que sur-
giu de um fato real, mas tem 
ficção e a publiquei na mes-
ma semana em que ocorreu 
o fato”, contou o escritor.

Trindade observou que os 
temas mais presentes no livro 
são os do amor e cotidiano. 
“Sou uma pessoa emotiva e 
entre os assuntos tratados es-
tão o amor e o contato entre os 
seres humanos, a pureza da 
vida, bem como alguém ter 
amor e enfrentar as dificulda-
des do dia a dia duro, sendo 
uma pessoa de alma lírica, ro-
mântica”, disse ele, acrescen-
tando que o prefácio da obra 
é assinado pelo poeta e crítico 

literário Hildeberto Barbosa 
Filho e o posfácio pelo jorna-
lista Alisson Correia, editor 
do Portal Correio.

Diante da grande quanti-
dade de textos, a seleção foi 
muito difícil, nas palavras do 
autor. “Como é meu próprio 
texto, preferi eu mesmo sele-
cionar e, como critério, pro-
curei o meu lado pessoal e 
escolhi as crônicas mais sig-
nificativas da minha carreira 
desde o início até a atualida-
de. A inspiração é cotidiana e 
não queria que ficasse muito 
pessoal, mas não deixei o liris-
mo à margem e minhas crôni-
cas são na linha lírica como a 
de Rubem Braga, que é prati-
camente a poesia em prosa”, 
confessou João Trindade.

“A crônica é o gênero mais 
espontâneo que existe e a 
ideia surge no momento, no 
estalo que dá. Alguns acham 
que a função do cronista é ver 
a realidade dos outros. Al-
guém que passa na rua pode 
ser uma personagem de uma 
crônica, ou uma ideia que sur-
ge numa conversa em mesa 
de bar pode servir de inspi-
ração”, comentou o autor. Por 
se considerar “muito sincero”, 
ele admitiu que já teve proble-
mas com suas crônicas: certa 
vez, um vizinho não gostou 
do texto porque achava estar 
se referindo a ele.

Professor Trindade lança coletânea de crônicas em agosto
literatura

‘O estranho professor de 
violão’ reúne seleção de 
textos – a maioria em 
tom lírico – produzida 
pelo autor (acima) e 
publicada em jornais 
e portais da capital, 
entre 1978 e 2022

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Rizemberg Felipe/Divulgação
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O número de eleitores 
paraibanos que estão aptos 
para votar no próximo dia 
2 de outubro aumentou em 
7,8% em comparação com 
as eleições presidenciais de 
2018. Nos últimos quatro 
anos, esse número passou 
de 2.867.649 para 3.091.684. 
Os números foram divulga-
dos ontem pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral. 

Em todo o país, o nú-
mero de eleitores chegou 
a 156.454.011. Esse ano, a 
população que comparecer 
às urnas vai ajudar a esco-
lher os novos representan-
tes políticos para os cargos 
de presidente da República, 
governador, senador e de-
putado federal, deputado 
estadual ou distrital.

O eleitorado paraiba-

Número foi divulgado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral e registra crescimento de 7,8% em relação a 2018

Mais de três milhões vão votar na PB
eleições

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

no está distribuído nos 223 
municípios do Estado. Ao 
todo, são 34 zonas eleitorais 
e 3 mil sessões. Já o eleitora-
do brasileiro está distribuí-
do em 5.570 cidades, além 
de 181 cidades no exterior. A 
votação ocorrerá em 496.512 
mil seções eleitorais distri-
buídas em 2.637 mil zonas 
eleitorais.

n 

Em todo o 
país, o número 
de eleitores 
chegou a 
156.454.011 
distribuídos 
em 5.570 
cidades, além 
de 181 no 
exterior

Com um percentual de 53% do eleitorado, as mulheres são maioria na Paraíba; enquanto os homens representam 47% do total

Foto: Arquivo

53%

Perfil do Eleitorado

Feminino

A maior parte do eleito-
rado paraibano é composta 
por mulheres. Ao todo, são 1,6 
milhão  eleitoras, o que equi-
vale a 53% do total. Já os ho-
mens são 1,4 milhão, sendo 
47%. Além disso, pela tercei-
ra eleição consecutiva, pes-
soas transgênero, transexuais 
e travestis puderam colocar o 
nome social (aquele pelo qual 
o eleitor prefere ser designa-
do) impresso no título de elei-
tor e no caderno de votação. 
Na Paraíba, 579 eleitores es-
colheram fazer a mudança. 

Nome social
No Brasil, 37.646 eleitores 

farão uso do nome social, um 
total de 0,02% do eleitorado 

apto. Em 2018 esse número 
foi de 7.945 pessoas, um au-
mento total de 29.701 mil pes-
soas que optaram pelo nome 
social ao se registrarem ou 
atualizarem os dados na Jus-
tiça Eleitoral. Na divisão por 
gênero, são 20.129 mil eleito-
ras e 17.517 mil eleitores que 
utilizarão o nome social nas 
Eleições 2022.

Faixa-etária
Os jovens paraibanos que 

vão votar pela primeira vez 
nas eleições deste ano, so-
mam cerca de 57,8 mil do elei-
torado. Esse número cresceu 
em comparação com as elei-
ções de 2018, quando o elei-
torado dessa faixa-etária era 

de 49,2 mil paraibanos. 
Apesar do número ex-

pressivo na Paraíba, o regis-
tro não se compara à quanti-
dade de jovens que decidiram 
votar nas eleições de 2012, por 
exemplo. Há 10 anos, 108,5 
mil novos eleitores entre 15 e 
18 anos optaram por partici-
par das eleições daquele ano. 
Desde então, o percentual foi 
de queda na Paraíba e no Bra-
sil, com exceção das eleições 
de 2016, que obteve um ex-
pressivo aumento. 

Já os eleitores acima de 70 
anos cresceram em expressi-
vos 32% em comparação com 
2018. Eles passaram de 206,6 
mil para 272,9 do eleitorado 
em 2022. O voto é facultativo 

para os jovens de 16 e 17 anos, 
para as pessoas acima dos 70 
anos e para os analfabetos.

Em todo o país, 2.116.781 
milhões de jovens anos pode-
rão votar. Em 2018, essa faixa 
etária alcançou 1.400.617. Esse 
número corresponde aos elei-
tores com 16 e 17 anos que te-
rão essa idade no dia 2 de ou-
tubro, data do primeiro turno 
do pleito.

O eleitorado acima de 
70 anos também cresceu. O 
salto foi de 23,82%, indo de 
12.028.608 milhões em 2018 
para 14.893.281 milhões de 
idosos em 2022. Esse núme-
ro representa 9,52% de todo o 
eleitorado apto a votar no dia 
2 de outubro.

A maioria dos paraibanos 
tem cadastro biométrico, cer-
ca de 93,6%. Dos 3 milhões de 
eleitores, apenas 197 mil (6,3%) 
ainda vão votar sem a identi-
ficação da biometria. Apesar 
de ser um número expressi-
vo, esse percentual era ainda 
maior em 2018, quando 99,81% 
dos paraibanos tinham bio-
metria. 

Em todo o Brasil, ao todo, 
118,1 milhões serão identifi-
cados por meio das impres-
sões digitais, o que correspon-
de a 75,5% do total. Outros 

38.320.884 milhões de brasi-
leiros, ou 24,48%, ainda estão 
sem biometria. Em relação aos 
anos anteriores o quantitativo 
subiu consideravelmente. Em 
2018 eram 59,31% do eleitora-
do com a biometria comple-
ta, ante apenas 16,7% em 2014. 

Já no que diz respeito aos 
5.570 municípios brasileiros, 
em 2022 são 4.510 cidades com 
biometria, um total de 80,97%. 
Há ainda 998 municípios hí-
bridos (17,92%) e outros 62 sem 
biometria (1,11%). Dezoito es-
tados brasileiros contam com 

a biometria em todos os mu-
nicípios.

Escolaridade
Quanto ao grau de ins-

trução, os dados do Cadastro 
Eleitoral mostram que a maio-
ria dos eleitores paraibanos 
têm o Ensino Fundamental 
incompleto, cerca de 746,2 mil 
(24,14%). Logo em seguida es-
tão aqueles com Ensino Médio 
completo, 674,7 mil (21.82%) 
e Ensino Médio incompleto 
453,5 mil (14,67%). Os analfa-
betos somam 211,1 mil (8,41%) 

Mulheres são maioria com 1,6 milhão

Biometria já cadastrou 93,6% no Estado

Masculino

do eleitorado no Estado. 
No Brasil aconteceu uma 

mudança importante em rela-
ção a 2018: a maior parcela do 
eleitorado se concentra entre 
aqueles que declararam pos-
suir o Ensino Médio completo. 
São 41,1 milhões, o equivalen-
te a 26,31% do total. Nas elei-
ções anteriores, em 2018 e 2014, 
a principal faixa do eleitorado 
era aquela composta por pes-
soas com o Ensino Fundamen-
tal incompleto.

Eleitorado com deficiência
Nas eleições deste ano, 17,9 

mil eleitores paraibanos de-
clararam algum tipo de defi-
ciência ou mobilidade redu-
zida. Houve um crescimento 
de 37% em comparação com 
2018, quando esse número era 
de 13 mil. 

A nível nacional, 1,2 mi-
lhões de eleitores declararam 
ter algum tipo de deficiência 
ou mobilidade reduzida, um 
crescimento de 35,27% em re-
lação a 2018, quando 939,9 mil 
pessoas afirmaram estar nes-
sas condições. De acordo com 
o Calendário Eleitoral, os elei-
tores nessa situação têm até o 
dia 18 de agosto para solicitar 
transferência para uma seção 
com acesso facilitado.Na Paraíba, a maioria dos eleitores já fez o cadastro para a identificação biométrica na eleição

Foto: Evandro Pereira

Os municípios com elei-
torado superior a 100 mil 
pessoas já podem habilitar 
locais de votação conven-
cionais ou específicos para 
o recebimento do voto em 
trânsito, permitido somente 
nessas localidades. A medi-
da deve ser cumprida para 
permitir que o eleitor possa 
solicitar o voto em trânsito. 

Segundo o Calendário 
Eleitoral, o prazo para o voto 
em trânsito começa na pró-
xima segunda-feira (18) e 
vai até o dia 18 de agosto. Na 
ocasião, o cidadão poderá in-
dicar o local, fora de seu do-
micílio eleitoral, onde pre-
tende votar. 

O voto em trânsito é per-
mitido somente para eleito-
res que estão com o título 
regularizado. Quem estiver 
fora de seu estado poderá 
votar somente para presi-
dente da República. O elei-
tor que estiver fora de sua ci-
dade, mas em um município 
localizado no mesmo estado, 
poderá votar para todos os 
cargos em disputa. 

Essa modalidade não 
vale para urnas eletrônicas 

instaladas no exterior, po-
rém, o eleitor brasileiro que 
mora fora do país, mas es-
tará no Brasil no período de 
eleições poderá solicitar o 
voto em trânsito. 

O primeiro turno será 
realizado no dia 2 de outu-
bro, quando os eleitores vão 
às urnas para eleger o presi-
dente da República, gover-
nadores, senadores, depu-
tados federais, estaduais e 
distritais. Um eventual se-
gundo turno para a dispu-
ta presidencial e aos gover-
nos estaduais será em 30 de 
outubro.

Locais especiais para 
a votação em trânsito

Exigência
O voto em trânsito é 
permitido somente 
para eleitores que 
estão com o título 

regularizado

47%



14   A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de julho de 2022 EDIÇÃO: Luiz Carlos Souza
EDITORAÇÃO: Andrey CâmaraPolíticas

 O Tribunal de Contas do 
Estado divulgou ontem os edi-
tais de concursos públicos para 
duas vagas, sendo uma para o 
cargo de Auditor – Conselhei-
ro Substituto e outra para Mé-
dico do Tribunal de Contas do 
Estado – TCE-PB. Os editais 
são assinados pelo presidente 
da Corte, conselheiro Fernan-
do Rodrigues Catão.

Constam nos editais que os 
certames serão regidos e exe-
cutados pelo Cebraspe - Cen-
tro Brasileiro de Pesquisa em 
Avaliação e Seleção e de Pro-
moção de Eventos, e obedece-
rão quatro fases que iniciam 
com prova objetiva e prova 
discursiva, depois prova oral 
e avaliação de títulos, todas 
de caráter eliminatório e clas-
sificatório.

As inscrições para os dois 
concursos, segundo os crono-
gramas previstos nos anexos 
dos editais, serão realizadas 
entre os dias 25/07 a 23/08 de 
2022. A aplicação das provas 
objetivas e discursiva está pre-
vista para o dia 16/10 do cor-
rente ano.

O edital detalha que para 
o cargo de auditor – conse-
lheiro substituto, o candida-
to terá de ter idade mínima de 
35 anos e máxima de 65 anos 
na data da posse. A remune-

ração é de R$ 33.689,00. Será 
exigido o diploma registrado 
em um dos cursos de bacha-
rel em Direito, Economia, Ad-
ministração ou Contabilida-
de, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhe-
cida pelo MEC – Ministério 
da Educação, e exercício de 
função ou efetiva atividade 
profissional que exija conhe-
cimentos relacionados à for-
mação de nível superior por 
no mínimo 10 anos.

O Auditor tem como ativi-
dades substituir conselheiros 
em suas faltas e impedimen-
tos; quando não convocado 
para substituir Conselheiro, 
presidir a instrução dos pro-
cessos que lhes forem distri-
buídos, relatando-os com pro-

Edital também traz uma vaga para médico; inscrições serão realizadas entre os dias 25 de julho e 23 de agosto

TCE anuncia concurso para auditor
Conselheiro substituto

posta de decisão a ser votada 
pelo Tribunal Pleno e pela Câ-
mara para a qual for designa-
do; comparecer às sessões do 
Tribunal Pleno e das câmaras; 
presidir comissões ou grupos 
de trabalho por designação 
do Tribunal Pleno ou do pre-
sidente do tribunal, conforme 

descrito no edital.
Para o cargo de médico o 

candidato deve ter idade mí-
nima de 18 anos completos na 
data da posse e exige-se o di-
ploma registrado de bachare-
lado em medicina, fornecido 
por instituição de ensino su-
perior reconhecida pelo Mi-

nistério da Educação (MEC), 
e registro no Conselho Regio-
nal de Medicina (CRM).

Segundo o edital, a jorna-
da de trabalho do médico é de 
20 horas semanais e a remu-
neração é de R$ 7.778,15, de-
vendo exercer as atividades 
de prestar assistência médica 

de caráter imediato aos mem-
bros e servidores do tribunal 
e seus dependentes; fornecer 
atestados médicos para efei-
to de dispensas de expedien-
te; planejar, executar e avaliar 
programas preventivos e cam-
panhas educacionais na área 
de saúde.

n 

O auditor 
tem como 
atividades 
substituir 
conselheiros 
em suas 
faltas e 
impedimentos

Foto: Ascom/TCE

Tribunal de Contas do Estado divulgou exigências para os concursos, ambos para profissionais com nível superior de ensino

Uma reunião, na manhã 
de ontem, na sede do Fórum 
Criminal da Comarca de João 
Pessoa Ministro Oswaldo Tri-
gueiro de Albuquerque Mel-
lo, tratou sobre a possibili-
dade da unificação das sete 
Varas Criminais existentes 
na unidade judiciária. 

Na ocasião, participaram 
o diretor do Fórum Crimi-
nal, juiz Geraldo Emilio Por-
to, por videochamada o juiz 
titular da 2ª Vara Criminal, 
juiz Marcial Henriques, o 
qual introduziu o tema e es-
clareceu dúvidas, a geren-
te do Fórum, Liana Urquiza 
Lubambo e servidores que 
atuam nas respectivas uni-
dades criminais. 

Para o juiz Geraldo Porto, 
a reunião foi o primeiro pas-
so em busca da operacionali-
zação da unificação dos cartó-
rios das sete Varas Criminais 
da capital. Conforme salien-
tou, é uma realidade que se 
aproxima. 

“Ouvirmos as sugestões 
dos servidores e sanar suas 
dúvidas é de grande valia, 
pois buscamos a instauração 

da unificação da melhor ma-
neira possível, a fim de que, 
diante dessa mudança, conti-
nuemos nossos trabalhos com 
harmonia, coerência e produ-
tividade”, ressaltou o diretor 
do Fórum Criminal.

A técnica Judiciária da 
1ª Vara Criminal, Walkleide 
Carvalho, destacou ter sido 
uma reunião introdutória, 
na qual tomaram conheci-
mento sobre o funcionamen-
to do cartório unificado. “É 
uma proposta boa, tendo em 
vista que este tipo de cartó-
rio já está em funcionamento 
nos Fóruns de Mangabeira e 
o Cível. Será um grande car-
tório e os trabalhos serão divi-
didos por dígitos”, comentou.

Por sua vez, o chefe do 
Cartório da 7ª Vara Criminal, 
Givanildo Virgulino achou a 
reunião muito interessante, 
na qual verificaram a unifica-
ção de pontos internos entre 
os cartórios unificados. “Hoje 
temos várias unidades crimi-
nais, e com essa unificação, de 
fato, haverá uma uniformida-
de nos procedimentos carto-
rários”, observou.

Varas Criminais em JP 
poderão ser unificadas

tribunal de justiça

Atendendo pedido for-
mulado pelo Ministério Pú-
blico estadual, o desembarga-
dor Márcio Murilo da Cunha 
Ramos determinou a prorro-
gação do afastamento de Ale-
csandro Bezerra dos Santos 
do cargo de prefeito do muni-
cípio de Camalaú, pelo prazo 
de 180 dias, bem como a proi-
bição de que ele frequente a 
sede da administração muni-
cipal e entre em contato com 
qualquer membro do primei-
ro escalão. A decisão foi pro-
ferida nos autos da Caute-
lar Inominada Criminal nº 
0816775-34.2021.8.15.0000. 

O pedido de prorrogação 
se relaciona aos fatos constan-
tes na denúncia apresentada 
nos autos do Procedimen-
to Investigatório Criminal nº 
0816603-92.2021.815.0000, na 

qual o prefeito é dado como 
incurso nas sanções do artigo 
1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998 (la-
vagem de dinheiro). De acor-
do com o caso, Alecsandro 
Bezerra dos Santos, valen-
do-se do cargo de prefeito do 
Município de Camalaú, jun-
tamente com Alberto Magno 
Pereira e Sivanildo Inácio da 
Silva, montou um esquema 
para “lavar” dinheiro desvia-
do dos cofres públicos, refe-
rentes a contratos e licitações 
fraudulentas. 

Conforme a acusação, 
eram emitidos cheques pela 
prefeitura nominais a Siva-
nildo Inácio da Silva, que 
atuava como “laranja”, assim, 
este endossava tais cheques 
e os entregava ao prefeito ou 
ao terceiro envolvido, Alber-
to Magno Pereira, o qual é 

proprietário de um mercadi-
nho no Município de Cama-
laú, e atuava como “operador 
financeiro” do esquema, ou 
seja, “lavava” os cheques, fa-
zendo como se tivessem sido 
utilizados para compras em 
seu estabelcimento, mas, na 

verdade, trocava-os em di-
nheiro, repassando para Ale-
csandro ou para quem ele in-
dicasse.

O desembargador Már-
cio Murilo entendeu que as 
peculiaridades que circun-
dam o caso justificam a ma-
nutenção do afastamento do 
prefeito, conforme o pedido 
do Ministério Público. “In 
casu, embora não haja nenhu-
ma intenção de fazer prejul-
gamento, existem elementos 
de suposta prática crimino-
sa ligada à lavagem de di-
nheiro, com o possível escopo 
de encobrir supostos ganhos 
indevidos relacionados à 
fraude de procedimentos li-
citatórios (fato esse investi-
gado no processo nº 0000209-
77.2020.8.15.0000)”, frisou.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraí-
ba, o deputado Adriano 
Galdino, participou, on-
tem, da solenidade que ofi-
cializou a elevação da Co-
marca de Guarabira à 3ª 
Entrância do Poder Judi-
ciário Estadual. Os depu-
tados Raniery Paulino e 
Camila Toscano também 
participaram do evento, 
que aconteceu na sede da 
Subseção da OAB da ci-
dade.

A elevação da Comar-
ca à 3ª Entrância só foi pos-
sível graças a aprovação 
do Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 41/2022, de 
autoria do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB), pela 
ALPB. Consequentemente, 
o projeto foi transformado 
na Lei Complementar nº 

176, de 15 de junho de 2022.
“Fico muito feliz em ser 

parceiro dos outros Pode-
res da Paraíba. Isso mostra 
a preocupação, o norte do 
Poder Legislativo de cada 

vez mais construir uma 
Paraíba melhor e mais jus-
ta para todos. A ALPB pro-
cura sempre dialogar com 
os demais Poderes e, as-
sim, dar a sua contribuição 
no sentido de quando cha-
mado for estar pronto para 
servir a Paraíba e aos pa-
raibanos”, disse Galdino.

Antes de Guarabira, no 
Brejo paraibano, o presi-
dente do TJPB, desembar-
gador Saulo Benevides, já 
oficializou a elevação das 
unidades judiciais de Pa-
tos, no mês de abril, e Sou-
sa, na última sexta-feira (8). 
Com nova elevação, o TJPB 
passará a ter oito Comar-
cas de 3ª Entrância: João 
Pessoa, Campina Grande, 
Cabedelo, Santa Rita, Ba-
yeux, Patos, Sousa e Gua-
rabira.

“O objetivo do TJPB com 
as elevações de Comarcas 
é dinamizar a prestação ju-
risdicional, agilizar o an-
damento e julgamento, já 
que a população sempre 
cobra o fim da morosida-
de processual”, destacou o 
presidente do TJPB.

Saulo Benevides tam-
bém agradeceu “à ALPB, 
aos deputados, na pessoa 
do presidente Adriano 
Galdino, que fez um tra-
balho muito eficiente na 
Assembleia Legislativa, e 
ao governador João Aze-
vêdo que rapidamente san-
cionou a Lei”. “Esses ges-
tores com espírito público 
republicano entenderam 
que a Elevação de Entrân-
cia representa a moderni-
zação do judiciário parai-
bano”, declarou.

Prorrogado o afastamento do prefeito 

Comarca é elevada para 3a Entrância

Camalaú

guarabira

Veto
Prefeito está 
proibido de 

frequentar a sede
da administração 

do Município

“Objetivo do 
TJPB com a 
elevação é 
dinamizar 
prestação 
jurisdicional

Saulo Benevides

Reunião da equipe ocorreu na sede do Fórum Criminal

Foto: Divulgação/TJPB
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MP pode solicitar mais diligências sobre a morte do petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho

Crime no PR terá novas investigações
assassinato de petista

O Ministério Público do 
Paraná pode solicitar mais 
diligências nas investigações 
sobre o assassinato a tiros 
do tesoureiro do PT Marce-
lo Arruda pelo bolsonarista 
Jorge Guaranho, e inclusi-
ve enquadrar em outra ca-
pitulação jurídica a conduta 
do agente penitenciário in-
diciado ontem pela Polícia 
Civil por homicídio dupla-
mente qualificado. A ava-
liação é de advogados con-
sultados pelo Estadão, que 
explicam que o entendimen-
to da Promotoria não é vin-
culado às conclusões da au-
toridade policial.

A delegada Camila Cec-
conello, presidente do inqué-
rito sobre o crime que ocor-
reu no último sábado (9), em 
Foz do Iguaçu, imputou  ao 
agente penitenciário homi-
cídio qualificado por mo-
tivo torpe e causar perigo 
comum. Segundo ela, não 
há provas suficientes de que 
Guaranho queria cometer 
um “crime de ódio contra 
pessoas de outros partidos”. 
Ainda segundo Camila, “é 
complicado” dizer que o 
“homicídio ocorreu porque o 
autor queria impedir o exer-
cício dos direitos políticos 
daquela vítima”.

A investigação foi con-
cluída cinco dias depois da 
morte de Arruda, sendo que 
ainda não ficaram prontos 
resultados de perícias solici-
tadas pela polícia. O celular 
de Arruda foi apreendido so-
mente nesta quinta-feira (14).

A advogada Carla Rah-
al Benedetti, professora de 
Direito Penal e Processo Pe-
nal, explica que a confecção 
do relatório pela Polícia Ci-
vil, antes do término das pe-
rícias ‘é um tanto contrário 
às práticas de investigação e 
conclusão de inquérito’. Mas 
ela alerta que o Ministério 
Público pode entender que 
são necessárias mais evidên-
cias ou até alterar a capitula-
ção jurídica ‘se entender que 
deve’: “A legitimidade para 
decidir é dele”.

O Ministério Público é o 
titular da ação penal. Cabe a 
ele apresentar ou não denún-
cia contra Guaranho. Ou, 
ainda, requisitar novas in-
vestigações à Polícia.

Na mesma linha, o advo-
gado Lucas Serafim diz que 
‘não é comum’ a finalização 
de investigações antes da en-
trega dos laudos policiais, 
mas indica que, caso a au-
toridade policial, tenha con-
siderado ‘suficiente’ o con-
junto probatório produzido, 
pode-se dar por encerradas 
as apurações.

Pepita Ortega 

 Agência Estado
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As conclusões 
do inquérito 
foram 
apresentadas 
ontem pela 
delegada-chefe 
da Divisão de 
Homicídios 
e Proteção à 
Pessoa, Camila 
Cecconello, 
em entrevista à 
imprensa

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) indiciou por homicídio 
duplamente qualificado o poli-
cial penal federal Jorge José da 
Rocha Guaranho pelo assassi-
nato do guarda municipal Mar-
celo Aloizio de Arruda, que era 
tesoureiro do PT. O crime ocor-
reu no último sábado (9), em Foz 
do Iguaçu-PR. 

As conclusões do inquéri-
to foram apresentadas ontem 
pela delegada-chefe da Divisão 
de Homicídios e Proteção à Pes-
soa, Camila Cecconello, em en-
trevista à imprensa. O policial 
penal federal foi indiciado por 
homicídio duplamente qualifi-
cado – por motivo torpe, vil e so-
cialmente reprovável e por cau-
sar perigo comum, uma vez que 
expôs terceiros a riscos, “inclu-
sive a esposa da vítima, que po-
deria ter sido atingida”.

Segundo a delegada, no úl-
timo sábado Guaranho se diri-
giu à festa de temática petista 
na qual Marcelo Arruda come-
morava seu aniversário de 50 
anos, para fazer “provocações” 
de cunho político, tocando, em 
alto volume, músicas em alusão 
ao presidente Jair Bolsonaro. De 
acordo com ela, tendo por base o 
depoimento da esposa de Gua-
ranho, não há, até o momento, 
evidências suficientes para afir-
mar que a morte do guarda mu-
nicipal foi um “crime político”.

“Estão claras a provocação 
e a discussão em razão de opi-
niões políticas, mas falta provar 
que o retorno dele ao local foi 
por esse motivo, uma vez que 
a esposa disse que ele se sentiu 

humilhado [após a discussão]. 
Por isso, é difícil afirmar que 
foi crime de ódio”, disse a dele-
gada ao comentar a dificuldade 
em enquadrar o caso como cri-
me político.

Essa dificuldade, segundo a 
delegada, deve-se ao fato de que, 
para enquadrar alguém nesse 
tipo de crime, é necessário pro-
var que o autor tentou impedir 
a vítima de exercer seus direi-
tos políticos.

De acordo com a investiga-
dora, o policial penal federal foi 
ao local “para brigar por moti-
vo político”, após ver imagens 
da festa, transmitidas no celu-
lar de um funcionário do clu-
be onde a comemoração ocor-
ria. Guaranho e o funcionário 
estavam em um churrasco após 
partida de futebol. “Temos tes-
temunhas de que o agressor ha-
via ingerido bebidas alcoólicas 
e estava alterado, mas isso ain-
da não foi confirmado pela pe-
rícia”, acrescentou a delegada.

 Durante a coletiva de im-
prensa, Camila Cecconello de-
talhou todo o ocorrido, tendo 
por base vídeos e o depoimen-
to de 17 testemunhas. Segun-
do ela, Guaranho chegou ao lo-
cal da festa para discutir com 
as pessoas que participavam 
do evento.

Depois da discussão, a pedi-
do da própria esposa, ele deixou 
o local, após Marcelo Arruda 
ter jogado um punhado de ter-
ra com pedras em seu carro. “O 
agente penal disse à esposa que 
isso não ia ficar assim e que ele 
tinha sido humilhado, para en-
tão retornar ao local, apesar do 
pedido dela para que não vol-
tasse”, disse a delegada.

Acusado é indiciado por 
homicídio qualificado

O Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) 
criou um penduricalho que 
pode aumentar em até R$ 11 
mil o salário dos procurado-
res da República. Eles agora 
ganharam o direito de rece-
ber até 33% a mais para exer-
cer as funções pelas quais 
foram contratados sob a jus-
tificativa de que estão sobre-
carregados. Da forma como 
foi aprovado pelo CNMP, o 
benefício seria pago sem o 
desconto do abate-teto. Com 
isso, seus vencimentos ultra-
passariam os R$ 39 mil pa-
gos aos ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

A resolução vale tam-
bém para os integrantes dos 
Ministérios Públicos esta-
duais. Pelo menos dois esta-
dos (Paraná e Santa Catari-
na) já se adiantaram e, com 
base em leis locais, conce-
dem aos promotores o pen-
duricalho por acúmulo de 
processo. No Paraná, foi de-
finido que promotores com 
mais de 200 ações criminais 
têm direito ao adicional. Bas-
ta ele ter 201 processos para 
receber 11% a mais no salá-
rio. Essa cifra pode triplicar. 
A partir da decisão do con-
selho, o MP do Paraná abriu 
procedimento para analisar 
o reajuste do penduricalho 
para pagar os 33%.

Esse benefício já era con-
cedido aos juízes, mas em 
outros moldes Agora, o 
CNMP espelhou o modelo 
para também engordar seus 

contracheques. O ato é assi-
nado pelo procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
foi aprovado em maio e co-
meça a valer agora.

No caso dos juízes, que 
recebem o adicional desde 
2020, o acréscimo não pode 
furar o teto, de acordo com 
resolução do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). Essa 
trava também chegou a 
constar numa minuta de re-
solução do CNMP, mas foi 
retirada na versão final do 
texto abrindo brecha para o 
pagamento integral.

Outra diferença é que no 
caso dos magistrados o be-
nefício é pago apenas aos 
que acumulam varas e pro-
cessos nas férias de colegas, 
o que não ocorre no exercício 
das funções dos procurado-
res. Sob reserva, um minis-
tro do Supremo condenou 
a criação do penduricalho 
pelo CNMP com base ape-
nas no acúmulo de proces-
sos. Segundo ele, uma coisa é 
um juiz responder por duas 
ou mais varas para cobrir co-
legas em férias e outra coisa 
é acumular ação na própria 
vara. Para esse ministro, isso 
pode se tornar um incenti-
vo ao acúmulo de processos.

Pesquisador de buro-
cracia e corrupção no Esta-
do pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), o professor 
Sergio Praça avaliou que a 
recomendação se blindou 
com base em justificativas le-
gais, mas, em essência, feriu 
o princípio da moralidade. 
“Os funcionários do Judiciá-
rio e do Ministério Público 

têm mecanismos para au-
mentar os próprios salários. 
Isso não acontece com o res-
to do funcionalismo público, 
tampouco com cidadãos co-
muns que trabalham na ini-
ciativa privada. Eles abusam 
dessa autonomia financeira”, 
disse o pesquisador.

Supersalários
Um projeto de lei em tra-

mitação no Congresso busca 
restringir a criação desse tipo 
de penduricalho, que gera os 
“supersalários” no funciona-
lismo público. Aprovada em 
julho do ano passado na Câ-
mara, a proposta de relato-
ria do deputado Rubens Bue-
no (Cidadania-PR) limitou o 
pagamento de verbas inde-
nizatórias no Judiciário. O 
texto, contudo, segue há um 
ano travado na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado, sob o comando 
do senador Davi Alcolumbre 
(União Brasil-AP).

Novo penduricalho vai beneficiar 
os procuradores em até R$ 11 mil

resolução do Cnmp

Projeto
Um projeto de lei 
em tramitação no 
Congresso busca 

restringir a criação 
desse tipo de 

penduricalho, que gera 
os “supersalários” no 

funcionalismo público

 Weslley Galzo 

Agência Estado

Após uma semana 
muito corrida, a Câma-
ra dos Deputados inicia a 
partir da próxima segun-
da-feira (18) o período de 
recesso parlamentar, que 
vai até o dia 31 de julho. 
Com a chegada do perío-
do eleitoral, a expectativa 
é que os parlamentares 
realizem um esforço con-
centrado para a votação 
de matérias logo na pri-
meira semana de retorno 
aos trabalhos, na semana 
de 1º a 5 de agosto.

Segundo o presiden-
te da Casa, Arthur Lira 
(PP-AL), uma das pro-
postas que pode ser vo-
tada pelos deputados é 
a que trata do rol taxati-
vo da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
(ANS) sobre as cobertu-
ras dos planos de saúde. 
A proposta, contudo, de-
pende da construção de 
um acordo com o presi-
dente do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG).

Além do rol taxati-
vo, os deputados tam-
bém devem votar medi-
das provisórias perto do 
prazo final de vencimen-
to e alguns projetos que 
tiveram a urgência apro-
vada no último dia de 
trabalho antes do reces-
so. Entre eles estão o pro-
jeto de lei (PL) que esta-
belece perda automática 
de cargo, emprego, fun-
ção pública ou mandato 
eletivo para os condena-
dos por violência contra 
a mulher, por crimes de 
feminicídio, estupro ou 
lesão corporal; o PL 462 
de 2020, que permite o 
uso do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
(FGTS) para a compra de 
mais de um imóvel; e o 
PL 252 de 2003, que esta-
belece novas regras para 
os concursos públicos.

No retorno dos traba-
lhos, os parlamentares 
também devem discutir 
os vetos de dois projetos 
de lei: o que trata da ex-
ploração de ferrovias e o 
que prevê a criminaliza-
ção de notícias falsas, as 
fake news.

Recesso
A Constituição deter-

mina que o recesso das 
atividades do Congres-
so Nacional deve ocorrer 
nos períodos de 18 a 31 de 
julho e de 23 de dezembro 
a 1º de fevereiro. Para ha-
ver o recesso de julho é ne-
cessário que o Congresso 
aprove o projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que determina as 
metas e prioridades para 
os gastos públicos e ofe-
rece os parâmetros para 
elaboração do projeto de 
lei orçamentária do ano 
que vem.

Congresso 
inicia recesso  
parlamentar

na segunda-feira

Luciano Nascimento 

Agência Brasil

A delegada Camila Cecconello investiga a assassinato de Marcelo Arruda

Foto: Divulgação/Redes Sociais

Pedro Peduzzi 

 Agência Brasil
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Primeiro-ministro Mario Draghi apresentou sua renúncia anteontem, mas o presidente Mattarella não aceitou

Itália pode antecipar as eleições
crise política

Agência Brasil

A Itália pode precisar de 
eleições antecipadas para su-
perar o atual impasse político, 
avaliaram autoridades gover-
namentais ontem, depois que 
o primeiro-ministro Mario 
Draghi apresentou sua renún-
cia após motim de um partido 
de coalizão.

O presidente da Itália, Ser-
gio Mattarella, rejeitou a re-
núncia de Draghi anteontem 
e pediu a ele que se dirigisse 
ao Parlamento na próxima se-
mana para obter uma imagem 
mais clara da situação política.

Se a unidade não puder 
voltar rapidamente às fileiras 
do governo, a única alternati-
va seria que uma eleição fos-
se convocada entre setembro 
e dezembro deste ano, disse o 
ministro das Relações Exterio-
res, Luigi Di Maio, advertindo 
que uma votação antecipada 
seria bem recebida pela Rús-
sia, mas prejudicaria a econo-
mia italiana.

“Se Draghi cair, nós vota-
remos”, disse ele à rádio RTL, 
acrescentando que, sem um 
governo em pleno funciona-
mento nos próximos meses, a 
Itália correria o risco de per-
der bilhões de euros em fun-
dos de recuperação pós-pan-
dêmicos da União Europeia e 
não seria capaz de promulgar 
medidas para combater os al-
tos custos de energia.

“Uma eleição antecipada 
é um problema para o país”, 
completou.

O governo de Draghi, com 
duração de 18 meses, entrou 
em colapso depois que o pelo 
Movimento 5-Estrelas boico-
tou uma moção de confiança 
parlamentar sobre os planos 
de Draghi para enfrentar o 
crescente custo de vida, argu-
mentando que eles não foram 
suficientemente longe.

Os críticos dizem que o 
partido, dilacerado por uma 
cisão no mês passado, esta-

va agindo meramente por in-
teresse próprio, ansioso para 
elevar seu perfil junto aos elei-
tores após uma queda nas pes-
quisas de opinião. Os riscos 
do caos político enervaram os 
mercados financeiros.

Credibilidade europeia
Uma eleição nacional na 

Itália está prevista para o pri-
meiro semestre de 2023 e a an-
tecipação do pleito daria aos 
partidos pouco tempo para 
elaborar manifestos e prepa-
rar suas listas de candidatos.

Com as eleições antecipa-
das, Draghi poderia permane-
cer na função como interino, 
mas não seria capaz de elabo-
rar um Orçamento para 2023 
ou decretar reformas exigidas 
pela Europa em troca dos fun-
dos de recuperação.

“A Itália não pode passar 
sem Mario Draghi”, disse Re-
nato Brunetta, ministro da Ad-
ministração Pública e membro 
do partido de centro-direita 
Forza Italia. “Não podemos 
perder a credibilidade e a con-
fiança que ganhamos na Euro-
pa e no mundo em tempos tão 
difíceis”, escreveu ele no Twit-
ter. Draghi, um ex-presidente 
do Banco Central Europeu am-
plamente respeitado, desempe-
nhou um papel proeminente 
na resposta da União Europeia 
à invasão russa na Ucrânia, aju-
dando a elaborar sanções eco-
nômicas contra Moscou e en-
viando armas para Kiev.

O primeiro-ministro do 
Japão, Kishida Fumio, disse 
que visa obter a recuperação 
das atividades econômicas e 
sociais sem restringir o movi-
mento da população, ao mes-
mo tempo que lida com a res-
surgência das infecções com o 
coronavírus.

Ontem, Kishida encon-
trou-se com a força-tarefa 
encarregada de lidar com a 
questão do coronavírus no es-
critório do primeiro-ministro.

Durante a reunião, foram 
revisadas medidas básicas de 
combate ao contágio para in-
cluir um sistema que permi-
ta a realização de testes antes 
que as pessoas voltem às suas 
cidades natais para visitar pa-
rentes idosos durante as férias 
de verão. As medidas pedem 
também o estabelecimento de 
ventilação eficaz. Kishida dis-

se que o governo vai promo-
ver esforços para ajudar no 
restabelecimento de ativida-
des socioeconômicas, ao mes-
mo tempo que mantém o nível 
mais alto de alerta e fortalece o 
sistema médico. Ele acrescen-
tou que não está considerando 
restringir o movimento da po-
pulação por enquanto.

Kishida disse também 
que pretende disponibilizar 
a quarta dose da vacina para 
funcionários de instalações 
para idosos e trabalhadores 
sanitários a partir da próxima 
semana. Atualmente a quar-
ta dose da vacina vem sendo 
disponibilizada para pessoas 
com 60 anos ou mais de idade, 
ou pessoas de 18 anos ou mais 
que sejam portadoras de co-
morbidades.  O premiê japo-
nês disse ainda que vai criar 
centros de testes de coronaví-
rus gratuitos em mais de 100 
locais, como grandes estações 
de trens e aeroportos.

Japão não vai restringir 
movimento da população

apesar da alta dos casos de covid

n 

Uma eleição 
nacional na 
Itália está 
prevista para 
o primeiro 
semestre 
de 2023 e a 
antecipação 
do pleito 
daria aos 
partidos 
pouco tempo 
para elaborar 
manifestos 
e preparar 
suas listas de 
candidatos

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, reconhe-
ceu, ontem, que um Estado 
independente para os pales-
tinos “pode parecer tão dis-
tante”, enquanto confrontava 
um processo de paz estagna-
do durante visita à Cisjordâ-
nia. “O povo palestino está 
sofrendo agora”, disse. “Você 
pode apenas sentir isso. Sua 
dor e frustração. Nos Estados 
Unidos, podemos sentir isso”, 
acrescentou.

Ao lado do presidente da 
Autoridade Palestina, Mah-
moud Abbas, Biden anunciou 
US$ 316 bilhões em assistên-
cia financeira aos palestinos, 

mas admitiu que não há um 
caminho para a retomada 
das negociações de paz.

“Mesmo que o terreno 
não esteja fértil neste momen-
to para reiniciar as negocia-
ções, os EUA e meu gover-
no não desistirão de trazer 
palestinos e israelenses, am-
bos os lados, mais próximos”, 
afirmou.

Biden disse que “o povo 
palestino merece um Esta-
do próprio que seja indepen-
dente, soberano, viável e con-
tíguo. Dois estados para dois 
povos, ambos têm raízes pro-
fundas e antigas nesta ter-
ra, vivendo lado a lado em 

Na Cisjordânia, Biden reconhece que paz 
entre Israel e Palestina parece distante

visita do presidente  norte-americano

A meteorologia britâni-
ca emitiu seu primeiro aler-
ta vermelho de calor extre-
mo para partes da Inglaterra 
nas próximas segunda e ter-
ça-feira, quando as tempera-
turas devem atingir recordes, 
provocando um nível de aler-
ta de emergência nacional.

Grande parte da Europa 
está sofrendo com uma onda 
de calor que elevou as tempe-
raturas para cerca de 40 graus 
Celsius (°C) em algumas re-
giões, com incêndios flores-
tais afetando Portugal, Es-
panha, França e Croácia na 
última quinta-feira.

A temperatura mais alta 
já registrada no Reino Unido 
foi 38,7°C no Jardim Botâni-

co da Universidade de Cam-
bridge em 25 de julho de 2019. 
O Met Office disse que agora 
prevê temperaturas de 40°C 
pela primeira vez no Reino 
Unido.

“Temperaturas excepcio-
nais, talvez recordes, devem 
ocorrer no início da próxima 
semana”, disse o meteoro-
logista-chefe do Met Office, 
Paul Gundersen, prevendo 

50% de chance de tempera-
turas acima de 40°C e 80% de 
chance de uma nova tempe-
ratura máxima ser atingida.

“As noites também devem 
ser excepcionalmente quen-
tes, especialmente nas áreas 
urbanas”, afirmou ele, em co-
municado. “Isso provavel-
mente levará a impactos ge-
neralizados nas pessoas e na 
infraestrutura.”

Meteorologia britânica emite seu primeiro 
alerta vermelho de calor extremo no país

altas temperaturas

A Comissão Europeia ado-
tou ontem, uma proposta con-
junta por um novo pacote de 
medidas para “manter e for-
talecer a eficácia” dos seis pa-
cotes de sanções da União Eu-
ropeia contra a Rússia. Em 

comunicado, o bloco diz que 
o pacote de ontem  esclarece 
uma série de provisões para 
fortalecer a certeza jurídica 
para operadores e autorida-
des de segurança dos países 
da UE, além de alinhar as san-
ções do bloco às de aliados, em 
particular o G7. Também rei-
tera a postura para proteger 

a segurança alimentar pelo 
mundo, diz o texto. O pacote 
de ontem introduz novo veto 
a importações de ouro russo. 
Também fortalece exigências 
de que se reportem dados, a 
fim de fortalecer os congela-
mentos de ativos pelo bloco, 
diz o comunicado. Reitera ain-
da que não serão alvos o co-

mércio de produtos agrícolas 
entre outros países e a Rússia.

O texto prevê que as san-
ções da UE sejam estendidas 
por seis meses, até nova revi-
são no fim de janeiro de 2023. 
O pacote agora será discutido 
pelos países do grupo no Con-
selho Europeu para sua ado-
ção, informa o comunicado.

Comissão Europeia adota novo pacote para 
manter veto a compras de ouro da Rússia

sanções

Agência Brasil

paz e segurança.”. Abbas, 
por sua vez, ressaltou que 
era hora de “virar a página 
sobre a ocupação em nos-
sa terra.” Ele também disse 
que Israel “não pode conti-
nuar a agir como um Estado 
acima da lei.”.

A viagem de Biden à Cis-
jordânia está sendo recebida 
com ceticismo e amargura 
entre os palestinos que acre-
ditam que o presidente deu 
poucos passos à retomada 
das negociações de paz, es-
pecialmente depois que o ex
-presidente dos EUA Donald 
Trump as deixou de lado, en-
quanto favorecia Israel.

“Os EUA e meu 
governo não 
desistirão de 
trazer palestinos 
e israelenses, 
ambos os lados, 
mais próximos

Joe Biden

Agência Brasil

Agência Estado

Foto: Fotos Públicas

O primeiro-ministro Mario Draghi apresentou sua renúncia após motim de um partido de coalizão

Poder
Com as eleições 

antecipadas, Draghi 
poderia permanecer na 
função como interino, 

mas não seria capaz de 
elaborar um Orçamento 

para 2023
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Férias escolares combi-
nam com viagens, passeios, 
brincadeiras, cinema, lan-
ches, enfim, atividades volta-
das ao lazer. Os empresários 
de diversos setores aguar-
dam por esta época do ano 
para aumentar o faturamento 
dos serviços prestados. Já os 
pais, precisam apertar o orça-
mento ou se programar com 
alguma antecedência para 
proporcionar os momentos 
de diversão aos filhos.

Os shoppings centers 
montaram uma programa-
ção especial aos finais de 
semana, com realização de 
experimentos científicos, mo-
mentos com cosplay de super
-heróis e princesas, e parques, 
gratuitamente, para atrair as 
crianças. Mas, também há as 
opções pagas. Uma empre-
sa especializada em espaços 
com jogos eletrônicos, insta-
lada em shoppings de João 

Pessoa, se preparou há me-
ses para o período de férias. 

Conforme a gerente de 
marketing da rede, que atua 
em outros estados, Janice Al-
fim, julho é o mês mais espe-
rado. “Para tanto, foram feitos 
investimentos em equipamen-
tos, contratações de colabo-
radores extras, promoções e 
condições especiais de paga-
mento”. Ela conta que o fluxo 
da operação é intenso e supe-
ra os índices de pré-pandemia. 
“Comparado com o cenário de 
julho de 2019, obtivemos um 
crescimento em torno de 70% 
até o dia de hoje e a expectati-
va é fechar o mês com cresci-
mento superior a 150%”.

A professora Fernanda 
França montou um espaço 
criativo e educacional para 
crianças, no bairro da Tor-
re, em João Pessoa, no mês 
de outubro do ano passado. 
Mas, nos meses de janeiro e 
julho, o local é transforma-
do numa colônia de férias. A 
quantidade de crianças que 

frequenta o espaço, por tur-
no, já triplicou, em compa-
ração com os demais meses 
do ano e já há lista de espera.

Con forme Fernanda 
França, são atendidas crian-
ças com idade de três a oito 
anos, que desenvolvem habi-
lidades sensoriais e estão li-
vres para criar brincadeiras 
sozinhas e em grupo, além 
de participar das programa-
ções, que incluem cultura, 
esportes e jogos, sempre em 
contato com a natureza e até 
animais, como uma ovelha.

Pais aprovam experiência
“O espaço é como um mi-

nissítio e reflete minha visão 
holística sobre educação. Ve-
nho investindo na colônia a 
cada mês. Tivemos um bom 
resultado em janeiro e ago-
ra em julho, e já estamos pla-
nejando eventos para o mês 
de outubro”, comenta a em-
preendedora.

O juiz Carlos Hindem-
burg é pai de Alice, de qua-

tro anos. Ela participou da 
colônia em janeiro e retornou 
agora. Segundo o pai da me-
nina, o objetivo é fazer com 
que ela tenha contato com 
outras crianças, durante as 
férias, e tenha acesso às brin-
cadeiras “raízes”, assim como 
em sua infância, com espaço 
para correr e brincar, em se-
gurança.

“Moramos em prédio e 
lá não há espaço para tan-
tas atividades. Além disso, 
por causa da pandemia, ela 
não teve contato com outras 
crianças. Ela gostou tanto 
da experiência em janeiro, 
que pedia para vir todos os 
dias nos demais meses”, con-
ta Carlos Hindemburg. 

As atividades da colônia 
ocorrem às segundas, quar-
tas e sextas-feiras, com tur-
mas divididas por turnos. 
Alice vai participar durante 
todo o mês de julho. Ela diz 
que gosta muito de ir ao local 
para ver os amigos e brincar 
de fazer comidas.

Empresas investiram em equipamentos e contratação de 
pesssoal, além de diversificarem as formas de pagamento

Férias escolares 
estimulam negócios 
do entretenimento 

nicho de mercado

Atividades infantis são estimuladas neste período e opções não faltam para as famílias paraibanas

“O espaço é como 
um minissítio 
e reflete minha 
visão holística 
sobre educação. 
Venho investindo 
na colônia a 
cada mês

Fernanda França

A jornalista Erica Chian-
ca programou uma série de 
atividades para fazer com os 
dois filhos (de 12 e 8 anos) e o 
marido. Ela começou a pes-
quisar preços de viagens ain-
da em janeiro, mas decidiu 
adaptar o roteiro, em razão 
da inflação do setor de servi-
ços. “Todos os anos, fazemos 

uma viagem para longe de 
casa. Eu pesquisei o Rio de Ja-
neiro como destino. Mas, ape-
nas as quatro passagens cus-
tariam mais de R$ 10 mil. Daí, 
decidimos ir para Areia, o que 
foi ótimo também”.

Ela conta que no mês de 
julho aumentam os gastos 
com lazer, mas também in-

centiva o desenvolvimento 
da cultura. “Vamos sair para 
comer fora, em lanchonetes 
e restaurantes, e faremos pic 
nic ao ar livre, nos parques de 
João Pessoa. Vou levá-los aos 
cinemas dos shoppings e ao 
Cine Bangüê. Teremos toda 
uma programação no Espaço 
Cultural”, garante.

Famílias adaptam orçamento para os gastos
n 

Momentos de 
lazer para as 
crianças criam  
despesas 
extras aos 
responsáveis  
neste mês

Fotos: Marcos Russo

As questões fiscais no Brasil demonstram 
certo desapego à institucionalidade 
demandada pelo federalismo, em especial 

diante de certas decisões tributárias que 
trazem severas consequências orçamentárias e 
financeiras para os entes subnacionais.

É verdade que desde muito tempo o país sofre 
com a indisposição do subsistema da política 
de promover uma verdadeira reforma tributária 
que, além de criar um sistema tributário justo e 
eficiente, proporcione recursos públicos aos entes 
subnacionais, necessários a que esses cumpram 
as inúmeras competências atribuídas pela 
Constituição Federal de 1988.

Diante de escassez de recursos públicos, os 
Estados-membros direcionaram seus esforços 
para a arrecadação do ICMS, principal (para 
não dizer única) fonte de financiamento próprio. 
O problema é que a tributação sobre o consumo 
não é tão elástica quanto se imagina. O ICMS, 
portanto, não dispõe de muitas opções jurídicas e 
econômicas a serem manejadas indefinidamente. 

Diante da inata restrição que a tributação 
sobre o consumo possui, os Estados-membros se 
esforçaram para identificar as principais bases 
econômicas de incidência e elevar o máximo 
possível as alíquotas do ICMS incidentes sobre 
essas bases. 

Assim chegamos a tão discutida 
essencialidade dos combustíveis, energia 
elétrica e comunicações, tanto no Supremo 
Tribunal Federal como no Congresso Nacional. 
Tudo aponta para o reconhecimento de que os 
Estados-membros extrapolaram os limites da 
razoabilidade em matéria tributária. Nesse ponto 
específico, formou-se o consenso entre os Poderes 
da República.

Não adianta brigar com a realidade. O 
quórum de aprovação da PLC n° 18/2022 foi 
elevadíssimo nas duas Casas Legislativas 
federais e, diante de possíveis questionamentos 
quanto à inconstitucionalidade da LC n° 194/2022, 
nada impede de o Congresso Nacional emendar 
à Constituição Federal a fim de reconhecer, no 
próprio texto constitucional, a essencialidade dos 
combustíveis, energia elétrica e comunicações. 
Algo semelhante ao que ocorreu com a 
substituição tributária, através da EC no 3/1993. 

Se por um lado, as medidas judiciais adotadas 
pelos governadores só irão adiar possíveis 
soluções destinadas a recompor, nos curto e 
médio prazos, as receitas públicas estaduais, por 
outro as Administrações Tributárias estaduais 
serão demandadas a apresentar respostas hábeis 
à inevitável queda na arrecadação do ICMS.

Apesar da prevalência da questão da 
recomposição da arrecadação do ICMS, a 
demandar dos atuais gestores tributários decisões 
céleres e eficazes, não devemos reduzir o atual 
problema a uma mera eventualidade político-
jurídica produzida sem aviso prévio. Todos os 
gestores tributários dos últimos 30 anos sabiam 
(ou deveriam saber) que o disciplinamento da 
essencialidade dos combustíveis, energia elétrica 
e comunicações era iminente. 

Exceções à parte, os gestores tributários 
fizeram uma aposta muito arriscada ao priorizar 
a atividade arrecadatória do ICMS sobre 
poucas bases econômicas, em especial porque 
a elevação da arrecadação dependia mais de 
fatores exógenos (inflação, políticas assistenciais 
do Governo Federal, estímulo ao consumo 
individual e ao endividamento das famílias etc.) 
que do esforço tributário estadual.

Por que, então, os gestores tributários 
estaduais não se anteciparam a essa situação? 
Uma possível resposta tem de enfrentar um 
ponto muito sensível à administração pública 
em geral: o forte desapego ao mérito e ao 
conhecimento técnico. Talvez o efeito Dunning-
Kruger possa explicar parte do atual problema, 
em especial pela possibilidade de ter induzido 
as Administrações Tributárias a não enxergarem 
a real complexidade envolvida nas intricadas 
relações da tributação com a política, o direito, a 
econômica e a sociedade.

*Espaço cedido pelo colunista Acilino Madeira
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Novos desafios 
para a gestão fiscal

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,52%

R$ 5,405
0,45%

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$ 5,450

Libra  Esterlina

-0,33%

R$ 6,412

Ibovespa

96.551 pts

Selic

Fixado em 15 de 
junho de 2022

13,25%
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Passagem área foi o item que mais contribuiu para a elevação dos custos, com variação de 122,40% em 12 meses

Inflação do turismo tem alta de 41%
disparada nos preços

Camila Maciel 

Agência Brasil

Os serviços ligados ao tu-
rismo ficaram 41,39% mais 
caros em junho, na compara-
ção com o mesmo mês do ano 
passado, aponta levantamen-
to da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP), com base nos 
dados do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). A passagem área 
foi o item que mais contribuiu 
para a alta, com variação de 
122,40% em 12 meses.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, a elevação se justifica 
em parte pela alta tempora-
da, quando o recesso escolar 
tradicionalmente contribui 
para o aumento do valor dos 
bilhetes. A entidade aponta 
que o custo do querosene e 
do dólar, além da limitação 
de assentos em aeronaves e 
a dificuldade das empresas 

para recomposição de mão 
de obra, são fatores que in-
fluenciam na inflação do se-
tor turístico.

Na variação mensal, de 
maio para junho houve alta 
de 3,51%. Novamente o desta-
que são as passagens aéreas, 
com 11,32%. Em seguida estão 
os preços dos serviços de cine-
ma, teatro e concertos, com va-
riação mensal de 1,51%. O cus-
to do pacote turístico cresceu 
1,5% e 0,47% foi a alta no item 
hospedagem. Aluguel de veí-
culos recuou 2,44% e ônibus 
interestadual, 0,08%, foram os 
únicos que registraram queda.

Para a FecomercioSP, a alta 
expressiva das passagens aé-
reas é um sinal negativo para 
a cadeia do turismo, tendo 
em vista que o item é impul-
sionador dos meios de hos-
pedagens, alimentação, loca-
ção de veículos, entre outros 
serviços. A entidade avalia 
que a disparada nos preços 
faz com que os consumido-
res repensem a programação 
de viagens. Valor do querosene e do dólar, além da limitação de assentos em aeronaves e da falta de mão de obra, são fatores que influenciaram no resultado

Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

O relator da Medida Pro-
visória (MP) que propõe no-
vas regras para o pagamen-
to do auxílio-alimentação e 
refeição, deputado Paulo Pe-
reira da Silva (Solidarieda-
de-SP), o Paulinho da Força, 
decidiu sugerir o fim da ex-
clusividade da distribuição 
das ajudas pelas operadoras 
de cartões de convênio e per-
mitir o pagamento dos va-
lores referentes ao benefício 
em espécie. Ou seja, dando 
às empresas a opção de fazer 
o pagamento dos benefícios 
sem a intermediação das ope-
radoras de cartões.

Na prática, com a possi-
bilidade do pagamento em 
dinheiro, o valor poderá ser 
usado em qualquer estabele-
cimento destinado à compra 
da alimentação, “permitin-
do assim um uso mais racio-
nal desses créditos”, justifica 
o relator, em nota. Atualmen-
te o benefício é pago na forma 
de tíquete-alimentação ou de 
cartão de convênio, que só po-
dem ser usados em estabele-
cimentos que aceitem essas 
formas de pagamento.

Justificativa
O parlamentar alega que 

o setor possui quatro empre-
sas que controlam 80% de um 
mercado que movimenta R$ 
128 bilhões por ano, e que isso 
só é possível porque fizeram 
uso da atual legislação do Pro-
grama de Alimentação do Tra-
balhador (PAT). “É um verda-
deiro cartório. Elas se dizem 
preocupados com o trabalha-
dor, mas ao trabalhador não 
pode ser imposto onde comer 
e o quê comer”, critica.

Paulinho defende ainda 
que não há ninguém melhor 
para escolher o quê e onde co-
mer que o próprio trabalha-
dor. “Trinta e nove por cento 
dos trabalhadores tentam ven-
der, com desconto obviamen-
te os tíquetes para receber o 

Auxílio-refeição pode ter 
pagamento em dinheiro

proposta de relator

Izael Pereira 

Agência Estado
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Marca 
acompanhou 
o crescimento 
da cidade e 
possui seis 
restaurantes 
no estado, 
além de oito 
quiosques de 
sobremesa

dinheiro. Então, por que não 
possibilitar pagar em dinhei-
ro? O poder de compra do tra-
balhador encolhe a cada dia”, 
defende. O parlamentar res-
salta que a medida não obri-
ga que as empresas passem 
a efetuar o pagamento do be-
nefício em dinheiro, mas que 
abre uma nova possibilidade.

Publicada em março deste 
ano em edição do Diário Ofi-
cial da União (DOU) também 
determina que o benefício 
terá valor único para todos 
os empregados do mesmo es-
tabelecimento, fixado na for-
ma da convenção coletiva; 
não terá valor superior a R$ 
1 200,00, que será revisado 
periodicamente na forma de 
decreto do Poder Executivo, 
e não poderá corresponder a 
mais do que 30% da remune-
ração do empregado.

O texto também determi-
na que as pessoas jurídicas 
poderão deduzir do lucro tri-
butável, para fins de apura-
ção do Imposto de Renda, o 
dobro das despesas compro-
vadamente realizadas no pe-
ríodo-base em programas de 
alimentação do trabalhador 
previamente aprovados pelo 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência.

A produção industrial 
brasileira permaneceu es-
tável em junho deste ano, 
após apresentar crescimen-
to em maio, informou on-
tem, em Brasília, a Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI). O índice de evolução 
da produção registrou 50,1 
pontos, muito perto da linha 
divisória de 50 pontos, o que 
significa que a produção teve 
estabilidade frente ao mês 
anterior. Em maio, o índice 
havia ficado em 53,6 pontos.

As informações fazem 
parte do boletim Sonda-
gem Industrial, que tam-
bém traz informações so-

bre a evolução da produção, 
do número de empregos e 
dos estoques, entre outros 
indicadores. A CNI disse 
que o comportamento de 
junho mostra uma manu-
tenção no ritmo da produ-
ção, “embora usualmente 
se verifique uma queda no 
período”.

Segundo o levantamen-
to, o emprego industrial 
cresceu em junho na com-
paração com maio. O índice 
de evolução do número de 
empregados foi de 50,8 pon-
tos, acima da linha divisó-
ria de 50 pontos que separa 
queda de alta do emprego.

“O índice de junho de 
2022 é muito próximo ao 
de maio (0,2 ponto menor), 

o que significa dizer que 
o ritmo de crescimento do 
emprego foi semelhante ao 
do mês anterior”, detalha o 
boletim.

Os índices avaliados 
pela CNI apresentam va-
riação de 0 a 10. Valores aci-
ma de 50 indicam aumento 
do emprego, da produção, 
estoque acima do planeja-
do ou utilização da capa-
cidade instalada acima do 
usual. Valores abaixo de 50 
sinalizam que o nível de ati-
vidade está abaixo do usual.

Para a pesquisa de junho 
foram entrevistadas 1.853 
empresas, sendo 730 peque-
no porte, 660 médio porte e 
463 de grande porte entre 1o 
e 11 de julho de 2022.

Produção industrial segue estável em junho, 
após registrar crescimento no mês anterior

levantamento da cni

Luciano Nascimento 

Agência Brasil “O índice de 
junho é próximo 
ao de maio, o 
que significa 
que o ritmo de 
crescimento 
do emprego foi 
semelhante

Sondagem Industrial

O McDonald’s celebra 
24 anos de atuação na Pa-
raíba amanhã. A primei-
ra unidade da rede no esta-
do foi inaugurada em João 
Pessoa, em 1998, na Aveni-
da Ruy Carneiro. Desde en-
tão, a marca acompanhou 
o crescimento da cidade e 
hoje já conta com seis restau-
rantes na Paraíba, além de 
oito quiosques de sobreme-

sa, em João Pessoa e Campi-
na Grande.

Ao longo desses anos, o 
Drive-Thru da Avenida Ruy 
Carneiro passou a fazer par-
te da paisagem da cidade e 
da vida de muitos paraiba-
nos. Como uma das empre-
sas que mais gera oportuni-
dades de primeiro emprego 
formal no Brasil, a compa-
nhia é palco das experiên-
cias profissionais de diver-
sos jovens, que por meio de 
capacitação e treinamento, 
podem se desenvolver e al-
cançar o crescimento em 
suas carreiras. Além disso, a 
rede também oferece entra-
da no mercado de trabalho 
para pessoas com deficiên-
cia, disponibilizando trei-
namentos adaptados, sem 
tempo limite para o apren-
dizado.

É o caso de Polyanna 
Condor, 38 anos, que pos-

sui Síndrome de Down e é 
Atendente do McDonald’s 
há 13 anos. A jovem foi a pri-
meira pessoa com essa sín-
drome a trabalhar em João 
Pessoa. Alegre e responsá-
vel, Polyanna ressalta que a 
oportunidade de trabalhar 
ajudou bastante em seu de-
senvolvimento pessoal, so-
cial e profissional. “Traba-
lhar aqui melhorou minha 
vida. Fiz muitos amigos que 
acreditam em mim e posso 
mostrar que sou capaz. Rece-
bi treinamento e desenvolvo 
meu trabalho da melhor for-
ma”, destaca Pollyanna.

O restaurante também 
segue os compromissos da 
Arcos Dorados, franquia res-
ponsável pela operação do 
McDonald’s na América La-
tina e no Caribe, ao atuar em 
medidas ambientalmente 
conscientes, como o progra-
ma de redução de plásticos.

McDonald’s comemora 24 anos da 
primeira unidade inaugurada na PB

fast-food

Benefício
Valor poderá ser 

usado em qualquer 
estabelecimento 

destinado à compra 
da alimentação, 

“permitindo uso mais 
racional dos créditos”, 

segundo o relator

Nos três primeiros 
meses de 2022, foram 
vendidos cerca de 1,98 
milhão de PCs no Bra-
sil. O número represen-
ta uma ligeira alta de 6% 
em relação ao mesmo 
período do ano passa-
do, segundo estudo da 
IDC Brasil. 

Já a receita total do 
mercado de computado-
res cresceu 27% na mes-
ma base comparativa, 
para R$ 8,9 bilhões.

Do total vendido en-
tre janeiro e março no 
país, 450 mil foram desk-
tops, alta de 15%, e apro-
ximadamente 1,5 mi-
lhão de notebooks, 3% a 
mais, ambos na compa-
ração anual.

Venda de PCs 
cresce 6% no 
Brasil no 1o 
trimestre

pequena alta

Agência Estado
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A Prefeitura de São Pau-
lo vai precisar de pelo menos 
uma semana de investigação 
no prédio que pegou fogo na 
região da Rua 25 de Março no 
último domingo, 10, para defi-
nir os prazos de liberação das 
ruas e das lojas que permane-
cem fechadas. A previsão foi 
feita por Marcos Monteiro, se-
cretário de Infraestrutura Ur-
bana e Obras de São Paulo, em 

entrevista à Radio Eldorado 
nesta sexta-feira, 15.

Cerca de 300 lojas perma-
necem fechadas, de acordo 
com a União dos Lojistas da 
Rua 25 de Março e Adjacências 
(Univinco). A Rua Comenda-
dor Abdo Schahim, onde se 
localiza o prédio de dez anda-
res que foi destruído pelo fogo, 
está totalmente interditada 
Ela é uma via paralela à Rua 25 
de Março. Por isso, várias lojas 
de um dos principais centros 

Prazo para reabertura de lojas 
deve demorar ainda uma semana

25 de março

Agência Estado

Cerca de 300  lojas permanecem fechadas após incêndio na região

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine-PB) disponi-
biliza, a partir desta segun-
da-feira (18), 484 vagas de 
trabalho nas cidades de João 
Pessoa, Guarabira, Campina 
Grande, Santa Rita, Maman-
guape, São Bento, Bayeux e 
Conde. Só na capital, são 118 
vagas para diversos cargos. 

A função com maior nú-
mero de ofertas é operador 
de caixa, com 45 vagas, em 
Guarabira.

Entre as oportunidades, 
João Pessoa disponibiliza 
mais vagas para as funções 
de vendedor pracista (14), 
para serralheiro (10) e ope-
rador de telemarketing ati-
vo (10), entre outras.

Na cidade de Guarabi-
ra são 163 vagas, e além das 
45 para operador de caixa, 
outro cargo com maior nú-
mero de vagas é o de repre-
sentante comercial autôno-
mo (25).

Em Campina Grande há 
85 vagas disponíveis, en-
tre elas, 28 para represen-
tante comercial autônomo; 
enquanto em Santa Rita 
são ofertadas 81 vagas, das 
quais 14 são para operador 

de tratores diversos.
Dezenove vagas estão 

à disposição para quem 
procura se colocar no mer-
cado de trabalho em Ma-
manguape, sendo 15 para 
operador de trator. 

O município de São Ben-
to tem disponível oito vagas, 
sendo cinco para atendente 
balconista.

Bayeux oferece seis va-
gas, entre as quais duas para 
representante comercial au-
tônomo; e na cidade de Con-
de estão sendo ofertadas 
quatro vagas para auxiliar 
de cozinha, auxiliar de pro-
dução, técnico de controle 
de meio ambiente e técnico 
em segurança do trabalho.

Na capital, enquanto a 
sede do Sine-PB, localizada 
na Rua Duque de Caxias, 
no Centro (próximo ao Sho-
pping Terceirão), permane-
ce fechada para reforma, 
a população continua sen-
do atendida normalmente 
nos postos que funcionam 
nas Casas da Cidadania 
dos bairros de Jaguaribe e 
Mangabeira, assim como 
nos postos dos shoppings 
no Tambiá e em Manaíra.

O Sine-PB possui atual-
mente postos de atendimen-
to em funcionamento em 
15 municípios: João Pessoa, 
Campina Grande, Cajazei-
ras, Mamanguape, Montei-
ro, Pombal, Sapé, Bayeux, 
Conde, Guarabira, Itapo-
ranga, São Bento, Santa Rita, 
Cabedelo e Patos.

Sine-PB oferece mais de 480 vagas 
de emprego em oito municípios

oportunidade

Vagas
Telefones de contatos:

João Pessoa 
 3218-6617 - 3218-6600

Bayeux - 3253-2818
Cabedelo - 3250-3270
Cajazeiras -3531-7003

Campina Grande 
 3310-9412

Guarabira - 3271-3252
Itaporanga - 3451-2819

Mamanguape 
 3292-1931

Monteiro - 99863-3217
Patos - 3421-1943

Santa Rita - 3229-3505
Sapé - 3283-6460

Pombal - 3431-3545
Conde - 3298-2025

São Bento - 3444-2712

Saiba Mais

Vítima de AVC, mulher foi levada da UTI ao centro cirúrgico para captação dos órgãos sob muita comoção e louvores

Familiares homenageiam doadora
transplante de órgãos

Uma doação de órgãos 
registrada no final da ma-
nhã desta sexta-feira (15), 
no Hospital de Trauma de 
Campina Grande, emocio-
nou os profissionais da uni-
dade que participaram do 
‘Cortejo da Vida’. Ao ser le-
vada da UTI, onde estava 
internada, para o centro ci-
rúrgico, a doadora, uma mu-
lher de 52 anos, vítima de 
um AVC hemorrágico, foi 
acompanhada por familia-
res e amigos que cantaram 
louvores durante o trajeto. 

O coro foi acompanhado 
pelos trabalhadores que pa-
raram o trabalho por um mi-
nuto em respeito ao gesto. 
Antes de entrar no bloco para 

a cirurgia de retirada dos ór-
gãos, os aplausos ecoaram 
pelo hospital emocionando 
a quem estava presente.

“Ela vai continuar aqui 
na Terra abençoando vidas 
com os órgãos que vão ser 
doados, e isso pra mim é o 
mais importante,” enfatizou 
o marido da doadora, Lu-
ciano Alves dos Santos. Em 
forma de gratidão, a equipe 
da Central de Transplantes 
também entregou uma carta 
de agradecimento aos fami-
liares e a ‘plantinha da vida’.

“A gente se emociona 
porque compreendemos o 
momento de dor que a fa-
mília está passando em per-
der alguém que amava, e ao 

mesmo tempo somos muito 
gratos pelo gesto tão nobre 
e humano de pensar em sal-
var vidas através da doação 
de órgãos,” destacou a chefe 
do Núcleo de Ações Estraté-
gicas da Central Estadual de 
Transplantes, Rafaela Dias.

O fígado doado foi im-
plantado em um paraiba-
no de 21 anos, e as córneas 
foram encaminhadas para 
análise no Banco de Olhos. 

Essa foi a oitava doação 
registrada em 2022 no Hos-
pital de Trauma de Campina 
Grande. Este ano na Paraí-
ba já foram feitos 163 trans-
plantes e 472 pessoas ainda 
aguardam na fila de espera 
por um órgão ou tecido.

n 

Antes da 
entrada no 
bloco para o 
procedimento, 
os aplausos 
ecoaram 
pelo hospital 
emocionando 
a quem estava 
presente

Essa foi a oitava doação registrada em 2022 no Hospital de Trauma de Campina Grande; em todo o estado, já foram 163 procedimentos

de comércio popular do país 
estão fechadas por causa do 
risco de desabamento do pré-
dio da rua de trás. Além disso, 
existem cinco pontos de inter-
dição para veículos.

O início da demolição está 
confirmado para este sábado. 
“As equipes (de demolição) 
entram no sábado e na sema-
na que vem vamos conseguir 
dar previsão sobre a liberação 
de prazos e das ruas”, afirmou 
o secretário.

As vistorias feitas por dro-
nes permitem que as equipes 
entrem no prédio - a previ-
são inicial apontava o uso de 
guindastes. De acordo com 
o secretário, não há risco de 
“ruína sem aviso”. “Desde que 
existam condições de tempe-
ratura adequada e a qualidade 
do ar, existe a possibilidade de 
adentrarmos o edifício e co-
meçarmos a fazer os primei-
ros serviços de escoramento e 
limpeza. Vamos iniciar os ser-
viços de demolição pela parte 
superior”, explica.

O fogo que atingiu ao me-
nos quatro prédios na região 
da Rua 25 de Março foi extin-
to na tarde da quarta, 14, após 
mais de 60 horas de trabalhos.

O chefe da Casa Im-
perial do Brasil e herdei-
ro do trono brasileiro, dom 
Luiz de Orleans e Bragança, 
morreu ontem, em São Pau-
lo. Bisneto da Princesa Isa-
bel, ele tinha 84 anos e esta-
va internado havia cerca de 
um mês na capital paulista. 
Agora, o posto que ocupa-
va passa a seu irmão, dom 
Bertrand de Orleans e Bra-
gança.

Nos últimos dias o qua-
dro de saúde de dom Luiz 
se deteriorou e era consi-
derado “muito grave”. Na 
segunda-feira, 11, a secre-
taria da Casa Imperial in-
formou que ele recebia 
“cuidados paliativos, com 
prioridade para controle de 
sintomas”. A causa da mor-
te não foi informada.

Nascido em 6 de junho 
de 1938, em Mandelieu-la-
Napoule, no sul da França, 
dom Luiz era o primogênito 
dos doze filhos de dom Pe-

dro Henrique de Orleans e 
Bragança e de dona Maria 
da Baviera de Orleans e Bra-
gança. Ele chefiava a Casa 
Imperial desde 1981.

Dom Luiz, segundo sua 
página na internet, era “o le-
gítimo depositário dos di-
reitos ao Trono e à Coroa 
do Brasil - de jure, Impera-
dor Constitucional e Defen-
sor Perpétuo do Brasil”. Foi 
durante o período em que 
chefiou a Casa Imperial do 
Brasil que caiu a “cláusula 
pétrea”, dispositivo consti-
tucional que punha os mo-
narquistas fora da lei.

O velório será realiza-
do sábado e domingo, dias 
16 e 17, na Rua Maranhão, 
341, em Higienópolis, São 
Paulo, aberto ao público 
na parte da tarde, e na se-
gunda-feira, 18, na Igreja 
de Santa Teresinha, (Rua 
Maranhão, 617), das 10h às 
13 horas, quando será ce-
lebrada a missa de corpo 
presente. Depois, o cortejo 
fúnebre sairá para o Cemi-
tério da Consolação.

Morre dom Luiz de 
Orleans e Bragança

família real

Marcio Dolzan 

Agência Estado

Chefe da Casa Imperial do Brasil era bisneto da Princesa Isabel

Foto: Divulgação/Casa Imperial do Brasil

Foto: Secom/PB
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Ambulatório de Geriatria do hospital atende as pessoas que têm a doença nas fases inicial, intermediária e avançada

HULW oferece serviço especializado
para alzheimer

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Pessoas que têm a doença 
de Alzheimer nas fases ini-
cial, intermediária e avan-
çada contam com um servi-
ço especializado no Hospital 
Universitário Lauro Wan-
derley (HULW), que perten-
ce à Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). É o Am-
bulatório de Geriatria, que 
oferece um serviço gratui-
to para esse público e ainda 
para pessoas que estão in-
vestigando alterações cog-
nitivas.

O geriatra do HULW, Ja-
merson de Carvalho, coor-
denador do Ambulatório 
de Geriatria, explicou que o 
atendimento é feito no servi-
ço de geriatria, que funcio-
na no ambulatório, térreo do 
hospital. Os atendimentos 
acontecem, habitualmente, 
às quartas-feiras pela ma-
nhã, mas está sendo estu-
dada a possibilidade de ser 
feito também nas terças-fei-
ras à tarde.

O serviço, porém, não é 
de busca direta. O paciente 
deve ser encaminhado pela 
rede básica de saúde através 
das unidades de saúde, e vai 
para a geriatria, onde passa 
por uma triagem, seguindo 
para o ambulatório da me-
mória para saber quem tem 
critérios para ser acompa-
nhado.

O paciente também pode 
ter acesso se já estiver no 
hospital sendo acompanha-
do em outra clínica, como a 
neurologia. É encaminhado 
para o Ambulatório da Me-
mória – do qual o médico 
é fundador e coordenador 
- mas é preciso passar pela 
unidade básica de saúde.

Mesmo sendo um serviço 
do hospital, existe uma pac-
tuação com a Prefeitura que 
passa pela rede básica de saú-
de e volta para o hospital. O 
médico explicou que a equi-
pe está tentando manter as 
vagas em encaminhamento 
direto, mas é uma orientação 
nacional que seja feito esse ca-
minho por fora do hospital.

Apesar da importância 
do serviço, a perspectiva 
atual é de retomada plena. 
“Hoje, nós estamos com um 
dia só e pretendemos vol-
tar com um segundo dia de 
atendimento. Mas, espera-
mos ser, na área epidemio-
lógica, o melhor”, destacou 
o geriatra Jamerson de Car-
valho. Ele lembrou que nos 
últimos dois anos, a cada 
vez que a equipe ia tomando 
coragem, vinha uma nova 
onda da Covid-19.

“Os pacientes são muito 
frágeis. Precisamos do apoio 
da clínica-escola de Psicolo-
gia, que é muito importante 
para nós. A escola é lidera-
da pelo professor Bernardi-
no que vai passar ainda um 
ano e meio na Espanha. Es-
ses pacientes estão com as-
sistência nos outros dias no 
Ambulatório de Geriatria, 
mas sob o título Ambulató-
rio de Geriatria, não especi-
ficamente Ambulatório da 
Memória”, observou.

Para os pacientes acama-
dos, é feito ainda o teleaten-
dimento. A ideia é evitar que 
eles tenham que se deslocar 
até o Hospital Universitário, 
evitando, assim, uma expo-
sição desnecessária. Há um 
turno de teleatendimento 
para saber como eles estão. 
Nesse serviço, os médicos 
encaminham, inclusive, as 
receitas.

O serviço é realizado a par-
tir de um acompanhamento 
interdisciplinar por três ge-
riatras, um neurologista, um 
psiquiatra, um nutricionista, 
enfermeiro e um neuropsi-
cólogo. Há também uma par-
ceria com o departamento de 
Psicologia da UFPB, onde é fei-
to o acompanhamento dos pa-
cientes com o neuropsicólogo 
Bernardino Chaves que, atual-
mente, está na Espanha. Esta é 
a segunda parte do Ambula-
tório da Memória e deve estar 
sendo retomada mais adian-
te. A equipe da Psicologia faz 

a avaliação do paciente.
No ambulatório, o pacien-

te é atendido pelos profissio-
nais que atendem, ao mesmo 
tempo, em salas contíguas. 
Muitas vezes, o atendimen-
to é feito por mais de um pro-
fissional para colher histórias 
e tirar dúvidas. Depois, ele é 
encaminhado para um médi-
co que fica, de certo modo, res-
ponsável por ele, mas o acom-
panhamento é feito por várias 
especialidades.

No momento, o setor rea-
liza consultas. Durante um 
tempo, existiu o projeto Cui-

dando de Quem Cuida, uma 
reunião mensal na qual os 
profissionais educavam os 
cuidadores de pacientes com 
demência, mas foi pausado 
devido a pandemia. Esse tra-
balho deve ser retomado tam-
bém.

Dentro desse trabalho, é 
realizada ainda a terapia ocu-
pacional e a reabilitação cog-
nitiva na escola de Psicologia 
que está pausada. O paciente 
também é submetido a pes-
quisas da universidade. “Nós 
triamos os pacientes e encami-
nhamos para uma pesquisa 

que esteja, por exemplo, estu-
dando doença de Alzheimer; 
ou então, para os alunos do 
TCC que estejam estudando 
o último ano do curso de Me-
dicina”, disse.

As reuniões e consultas 
não têm um caráter fixo, de-
pende de cada paciente. Ha-
bitualmente, conforme o ge-
riatra Jamerson de Carvalho, 
o acompanhamento é mais 
intenso no começo e mais es-
paçado na medida em que o 
doente tem o diagnóstico afir-
mado, as comorbidades e im-
plicações controladas.

Acompanhamento com vários profissionais

Podem ser acompanha-
das pessoas que estão em 
investigação para uma de-
mência, queixas de memó-
ria, alterações cognitivas, e 
quem já tem uma demên-
cia diagnosticada. O geria-
tra Jamerson de Carvalho 
ressaltou que não preci-
sa ser idoso, porque há de-
mências que afetam pessoas 
com menos de 60 anos. “Te-
mos vários pacientes com 
demências precoces, com 40, 
50 anos”, afirmou.

O Ambulatório de Geria-
tria não oferece atividade de 
prevenção para quem não 
desenvolveu o Alzheimer. 
Também não possui ativi-

dades que estimulam o cé-
rebro voltadas para pessoas 
na terceira idade, que é o pe-
ríodo em que a doença se 
manifesta mais comumente.

Isso, conforme o geria-
tra, é feito na escola de Psi-
cologia. “E nós temos o 
Instituto Paraibano de En-
velhecimento (IPE) que é da 
universidade, que tem essa 
interface mais com ativida-
des de grupo, físicas. Aqui, 
somos mais focados na par-
te clínica”, informou.

No Ambulatório, o trata-
mento é realizado através de 
medicamentos prescritos, 
com reabilitação neuropsi-
cológica que era feita de gra-

ça no departamento de Psi-
cologia, mas está suspensa 
por enquanto, e com ativi-
dade física, porque o trata-
mento de demência, como 
frisou o especialista, não é 
só medicamento. Além dis-
so, há o suporte ao cuidador.

Nesse serviço são reali-
zados alguns testes de ras-
treio. Uma avaliação mais 
ampla, a neuropsicológica, 
é feita pelo neuropsicólo-
go. “Mas, nós fazemos vá-
rios testes de rastreio que 
avaliam a cognição, a fun-
cionalidade, a independên-
cia, o comportamento, entre 
outros aspectos”, explicou o 
geriatra.

Quem pode participar e como é o tratamento

O atendimento dos pa-
cientes com Alzheimer se 
estende para toda a Paraíba. 
Existe uma pactuação com 
a Prefeitura de João Pessoa, 
que é o maior município, e 
há pactuações com outros 
municípios. Também há pa-
cientes antigos do HU, pré-
vios às pactuações.

“E nós ainda atendemos 
aqui a pedido, porque o am-
bulatório ficou conhecido. 
No começo, pacientes de Bra-
sília, de Belém (PA), Pernam-
buco, Rio Grande do Nor-
te, procuravam a pesquisa e 

eles vinham para nossa ava-
liação”, lembrou o médico.

O vínculo com o serviço 
é feito através da instituição, 
ou seja, do HU, que pactua as 
consultas com a Prefeitura de 
João Pessoa, e a porta de en-
trada são as Unidades Bási-
cas de Saúde.

Em cada dia de consultó-
rio são marcados, em média, 
cinco pacientes. Cada profis-
sional médico atende cinco 
pacientes. São três geriatras 
e um neurologista, totalizan-
do cerca de 20 pacientes por 
semana. No ambulatório de 

psiquiatria geriátrica, que 
funciona na quinta-feira, são 
atendidos diversos pacientes, 
mas com demência em torno 
de dois.

Para quem precisa do ser-
viço, existem vagas, de acor-
do com o geriatra Jamerson 
de Carvalho. Ele esclareceu 
que o paciente passa pela ge-
riatria antes porque queixa 
de memória é muito comum 
e, às vezes, o paciente tem 
outros problemas de saúde 
que se manifestam com al-
terações de memória como 
distúrbios da tireoide. Nes-

ses casos, o paciente é trata-
do e não é necessário ser en-
caminhado ao ambulatório 
de geriatria. Nos casos, por 
exemplo, de apneia obstruti-
va do sono, é feito o encami-
nhamento para um otorrino.

O serviço não oferece me-
dicação para os pacientes, 
podendo ser entregue algu-
ma amostra. O médico ex-
plicou que o Centro de Dis-
pensação de Medicamentos 
Excepcionais (Cedmex), do 
Estado, distribui a maioria 
das medicações de forma 
gratuita.

Atendimento para pacientes de toda a Paraíba

“Nós fazemos 
vários testes 
de rastreio 
que avaliam 
a cognição, 
funcionalidade, 
independência, 
comportamento, 
entre outros 
aspectos

Jamerson de Carvalho
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Pessoas com Alzheimer contam com um serviço gratutito no Hospital Universitário, que é coordenado pelo geriatra Jamerson de Carvalho

Para o diagnóstico corre-
to da doença de Alzheimer, o 
médico deve seguir um pas-
so a passo. A família e o pa-
ciente também devem enten-
der e observar se isso tem sido 
feito de maneira correta. Pri-
meiro, o médico deve colher 
uma história clínica detalha-
da para saber a apresentação 
dos sintomas, a gravidade, o 
impacto na vida e se isso é 
compatível com outras doen-
ças. Deve realizar também 
um exame físico bem feito 
para excluir outras causas 
como a doença de Parkinson.

Depois da história colhi-
da, do exame feito, o médi-
co habitualmente parte para 
os testes de rastreio que são 
simples, podem ser realiza-
dos em até dez minutos e au-
mentam o grau de suspeição e 
de certeza para doença de Al-

zheimer. O mais comum é um 
mini exame do estado mental 
que envolve papel e caneta e 
algumas perguntas. Ao final, 
o paciente recebe uma pon-
tuação e, abaixo ou acima da-
quela pontuação, há maior ou 
menor suspeita a partir da es-
colaridade do paciente.

Passo a passo para o
diagnóstico correto
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O paciente 
deve ser 
encaminhado 
pela rede 
básica de 
saúde e 
vai para a 
geriatria, 
onde passa 
por uma 
triagem

Exame
Deve realizar um exame 

físico bem feito para 
excluir outras causas, 

como a doença de 
Parkinson
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Técnico tem dois empates no retrospecto; desafio de hoje será em Erechim, no Rio Grande do Sul, às 18h

Belo tenta a 1a vitória da era Itamar
ypiranga x botafogo

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo vai em busca dos 
pontos que deixou de conquis-
tar em casa, na última rodada, 
da Série C, quando empatou com 
o Floresta em 1 a 1. Hoje, o Belo 
vai encarar o Ypiranga, às 18h, 
no Estádio Colosso da Lagoa, em 
Erechim-RS. A partida será váli-
da pela 15a rodada. Com 22 pon-
tos, na quinta colocação, o alvine-
gro já vê a sua posição ameaçada 
por vários adversários, inclusive 
o próprio time gaúcho, que está a 
apenas três pontos de diferença. 
O Ypiranga é o 11o colocado, com 
19 pontos.

No Botafogo, todos estão cons-
cientes de que a partir de agora, 
para se manter entre os oito clas-
sificados, cada jogo é uma decisão, 
e haverá vários confrontos diretos 
entre equipes que estão no G8, ou 
próximo dele. A dois jogos sem 
vencer, é chegada a hora do time 
da estrela vermelha reagir e con-
seguir uma grande vitória no Rio 
Grande do Sul, para permanecer 
na zona de classificação à próxi-
ma fase da competição.

Para tanto, o técnico Itamar 
Schulle vai poder contar com al-
guns jogadores que estavam en-
tregues ao departamento médico. 
Após chegar a ter 11 jogadores ma-
chucados, aos poucos, eles estão 
retornando e dando mais opções 
ao treinador para escalar a equipe.

Em relação ao time que jogou 
com o Floresta, é provável que 
haja algumas mudanças. Alguns 
atletas tiveram uma atuação bem 
abaixo do que estão acostumados 
a apresentar, como o goleiro Luís 
Carlos, o volante Tinga, o meia 
Nadson e o atacante Adilson Bah-
ia. Em entrevista coletiva, antes do 
embarque para o Rio Grande do 
Sul, Itamar tratou de defender es-
ses atletas das críticas sofridas e 
fez mistérios em relação a possí-
veis mudanças.

Apesar de considerar o empate 
como um bom resultado, já que a 
equipe conseguiu somar mais um 
ponto, o treinador admite que a 
equipe precisa vencer o Ypiranga, 
mas não será uma tarefa fácil.

“O adversário é uma equipe 
forte, muito bem treinada por 
Luizinho, entrosada com uma 
boa base do Campeonato Gaúcho, 

onde foi vice-campeã, e dentro de 
casa, sempre propõe o jogo. Va-
mos enfrentar também um gra-
mado mais pesado e tudo indica 
que teremos chuva no dia do jogo. 
Mas, estamos preparados. Sem-
pre treinamos para vencer e nova-
mente queremos vencer, só que às 
vezes não dá e quando consegui-
mos apenas um ponto gosto de co-
memorar, porque nestes campeo-
natos de pontos corridos, a gente 
costuma lamentar quando empa-
tamos, mas lá na frente vemos que 
esses pontinhos fazem uma dife-
rença para a classificação”, disse 
o treinador.

Ypiranga
O time de Erechim vem de uma 

derrota fora de casa para o Bota-
fogo de Ribeirão Preto por 1 a 0. A 
equipe está fora da zona de classi-
ficação e por isso, precisa de uma 
vitória contra o Botafogo. Para esta 
partida, o técnico Luizinho vai ter 
dois reforços para o ataque. Che-
garam esta semana os atacantes 
Jhonatan Ribeiro e Douglas Var-
gas. Ambos já foram regulariza-
dos e vêm treinando com o grupo, 
desde o início da semana. Os jogadores Esquerdinha e Tinga em treinamento na Maravilha do Contorno

Foto: Cristiano Santos/Botafogo

O Campinense tem, hoje, mais 
uma oportunidade para voltar a 
vencer no Campeonato Brasilei-
ro da Série C. A Raposa está na 
penúltima colocação, com apenas 
12 pontos conquistados, e preci-
sa vencer para começar uma re-
cuperação na competição e con-
seguir fugir do rebaixamento. O 
rubro-negro vai enfrentar o Fer-
roviário, a partir das 17h, no Está-
dio Amigão, em Campina Grande. 
Este será o primeiro jogo do Cam-
pinense sob o comando de Flávio 
Araújo, dentro de casa. A sua es-
treia na equipe foi na semana pas-
sada, em Florianópolis, com uma 
derrota por goleada, 4 a 0 para o 
Figueirense.

Após a derrota para o Figuei-
rense, a pressão no Campinense 
aumentou e para completar o qua-
dro de dificuldades, o clube rece-
beu a notícia de que o seu centro 
de treinamento, O Renatão, tinha 
sido arrematado em leilão. O clube 
deu entrada na Justiça para rever-
ter a situação. Apesar da péssima 
campanha, a diretoria do Cam-

pinense espera o apoio do torce-
dor neste momento difícil, e para 
isso, fez uma promoção no preço 
dos ingressos, que custarão ape-
nas R$ 5,00 na geral, R$ 20,00 na 
arquibancada principal e R$ 50,00 
nas cadeiras. 

Para esta partida, o técnico Flá-
vio Araújo terá a opção de três atle-
tas contratados recentemente: o 
zagueiro Bremer, o volante Lucas 
Alisson e o lateral esquerdo Fer-
nando Ceará, este último chegou 
esta semana e apesar da situação 
do clube na tabela de classifica-
ção, tem esperança na recupera-
ção da equipe nesta reta final da 
primeira fase.

“Eu chego muito motivado, 
mesmo sabendo que a equipe não 
atravessa um bom momento, mas 
o importante é a união do grupo e 
a força de vontade para sair dessa 
situação e eu tenho certeza que va-
mos conseguir”, disse o lateral, que 
veio do Globo de Ceará Mirim-RN.

Ferroviário
O adversário do Campinense 

vive uma situação parecida com 
a do Campinense. O time tinha o 
mesmo número de pontos da Ra-

Campinense pede o apoio da torcida para
voltar a vencer, hoje, diante do Ferroviário

SÉriE C

O presidente do 
clube, Danylo 
Maia, conversa 
com os joga-
dores antes do 
treino e pede 
mais determi-
nação nos jogos 
finais

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Já classificado para a fase de 
mata-mata do Campeonato Bra-
sileiro da Série D, o Sousa en-
tra em campo, hoje, às 16h, con-
tra o América-RN, no Estádio 
Marizão, em Sousa, pela últi-
ma rodada da primeira fase da 
competição nacional, de olho 
na permanência na 2a posição 
do grupo A3. 

O alviverde conquistou a 
classificação com duas rodadas 
de antecedência do fim da pri-
meira fase. O Dinossauro che-
ga à última rodada na 2a posi-
ção, com 23 pontos, e precisa 
vencer a partida para perma-
necer na mesma posição ao fim 
da primeira fase e, consequente-
mente, assegurar a vantagem de 
poder jogar, em casa, a segun-
da partida dos jogos da fase de 
mata-mata.  

Na história da competição o 
Sousa jamais bateu o América
-RN. Em três partidas, o Mecão 
levou a melhor e venceu todos 
os confrontos. No último encon-
tro das equipes na competição, 
no Estádio Marizão, vitória dos 
potiguares, por 2 a 0, em partida 
válida pela rodada 8 da Série D, 
no ano passado. O comandante 
do alviverde espera uma parti-
da difícil, mas quer colocar um 
fim nessa escrita para garantir a 
segunda posição  do grupo A3. 

“Na edição passada da com-
petição, três das equipes que 
conseguiram o acesso saíram do 
grupo do Sousa, teremos a opor-
tunidade de eliminar um ad-
versário que pode cruzar  nos-
so caminho, na segunda fase. 
Sem dúvidas será um jogo difí-
cil, mas vamos buscar a vitória 
durante os noventa minutos”, 
comentou Tardelly Abrantes.  

Em caso de empate, o clube 
torce para que o Icasa-CE não 
consiga vencer o Globo-RN por 

cinco gols de diferença. Para o 
confronto, Tardelly Abrantes 
terá força máxima e também 
terá à disposição os novos refor-
ços anunciado pelo clube, o cen-
troavante Romário e o zaguei-
ro Diney. O América-RN chega 
com 21 pontos e briga com Icasa-
CE e Afogados-PE, por uma das 
duas vagas no grupo A3.

São Paulo Crystal 
O São Paulo Crystal termi-

na, hoje, a sua participação no 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie D, jogando como visitante 
contra o Afogados-PE, no Es-
tádio Vianão, em Afogados da 
Ingazeira-PE. Sem chances de 
classificação, o Carcará apenas 
cumpre tabela em sua primeira 
participação numa competição 
nacional.

O tricolor de Cruz do Espí-
rito Santo vai tentar, na última 
rodada, melhorar o  retrospec-
to de três vitórias, quatro empa-
tes e oito derrotas, na competi-
ção. O Afogados-PE entra em 
campo buscando a vitória e tor-
cendo por tropeços de Icasa-CE 
e América-RN, para ficar com 
uma das vagas do grupo A3.

Sousa e São Paulo Crystal 
encerram jogos da 1a fase

SÉriE D

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

“Sem dúvidas será 
um jogo difícil, 
mas vamos buscar 
a vitória durante os 
noventa minutos e 
quem sabe eliminar 
um possível 
adversário

Tardelly Abrantes

posa e não vencia há seis jogos, 
contratou o folclórico técnico Fran-
cisco Diá e logo na estreia, na úl-
tima rodada, conseguiu vencer o 
Aparecidense por 1 a 0. Agora, o 
clube é o primeiro fora da zona de 
rebaixamento, na 16a posição, com 
15 pontos.

Neste jogo de seis pontos, na dis-
puta para fugir da degola, o Ferro-
viário terá a estreia de dois novos 
jogadores, o lateral direito Mateus 
Pivô e o volante Dudu. A única bai-
xa da equipe será à beira do grama-
do. Diá estreou com uma expulsão, 
após segurar a bola para não dar a 
um jogador adversário.
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Deixar a zona de 
rebaixamento é 
o maior objetivo 
do Campinense 
nos últimos cinco 
jogos que faltam 
para terminar a 
primeira fase



Neste sábado, três jogos 
encerram a última rodada da 
Liga Paraibana de Futsal 2022, 
com todas as partidas sendo 
realizadas no ginásio do Cen-
tro de Ensino da Policia Mili-
tar, que fica no bairro de Man-
gabeira.

Na primeira partida do dia 
pelo grupo C, jogam  a par-
tir das 15h, o UCD Bananei-
ras, que vai à quadra defender 
sua liderança e busca garantir 
a classificação em primeiro do 
grupo, onde soma três pontos, 
porém seu adversário o Bam-
buluá, que soma apenas um 
ponto, também quer avançar 
de fase como líder.

No segundo jogo pelo gru-
po A, às 16h30, a Seleção Sa-
peense, líder do grupo com 
6 pontos, terá o AD Dínamo 
pela frente, adversário que  
também tem seis pontos e 
busca se classificar em pri-

meiro. Encerrando a rodada, 
pelo grupo B, às 18h, será a vez 
do Atlético Acadêmico, de Ca-
bedelo, que ainda não somou 

pontos, mas tem chance de se 
classificar em caso de vitória 
por qualquer placar, já o seu 
adversário, o Cobiçados, que 

esta em terceiro do grupo, luta 
para não permitir, já que ape-
nas um empate garante o clu-
be na segunda fase.

O VF4 está a apenas dois 
jogos de conseguir uma vaga 
para as semifinais do Cam-
peonato Brasileiro Femi-
nino de Futebol Série A3, e 
consequentemente, o acesso 
para a Série A 2, no próximo 
ano. Hoje, a equipe enfrenta 
o Sport de Recife, às 15h, no 
Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. O jogo de volta con-
tra as pernambucanas, pelas 
quartas de final, será no dia 
23, no Estádio da Ilha do Re-
tiro, em Recife.

A equipe paraibana está 
invicta na competição com 
uma campanha de 100 por 
cento de aproveitamento. Na 
primeira fase, o VF4 goleou o 
CRB de Maceió por 6 a 1, em 
Alagoas, e depois, voltou a 
vencer a equipe alagoana por 
3 a 1, no Almeidão, em João 
Pessoa. Nas oitavas de final, 
o VF4 passou pelo União do 

Rio grande do Norte, com 
uma vitória em Natal por 1 a 
0 e outra em João Pessoa, por 
2 a 1. O técnico guilherme 
Paiva espera um jogo mui-
to difícil contra o Sport, mas 
disse que a equipe está pre-
parada para conseguir o ob-
jetivo que é o acesso à Sé-
rie A2.

“Olha, nós temos uma 
equipe muito experiente, 
acostumada com esse tipo 
de situação e  está muito bem 
fisicamente e emocionalmen-
te para essa partida contra o 
Sport. Esse jogo representa 
muito para o clube e estamos 
muito perto para conquistar 
o nosso objetivo. Perder ago-
ra seria como nadar, nadar e 
morrer na praia. Conhece-
mos o Sport e é um mata-ma-
ta, mas conhecemos também 
o nosso potencial para ven-
cer”, disse o treinador oti-
mista.

O Campeonato Brasilei-
ro Feminino da Série A3 teve 

início com 32 equipes. A dis-
puta está sendo no sistema 
de mata-mata e restam ago-
ra apenas oito equipes, que 
disputam as quartas de final.

Botafogo
O Botafogo tem neste do-

mingo um jogo decisivo para 
as suas pretensões de conti-
nuar na Série A2 do Campeo-
nato Brasileiro Feminino no 
próximo ano. O Belo vai en-
carar o UDA de Alagoas, a 
partir das 15 horas, no Está-
dio Almeidão, em João Pes-
soa. O time não vem bem no 
campeonato, tem apenas 3 
pontos e está na terceira po-
sição. O UDA está na últi-
ma colocação, com apenas 1 
ponto. A partida é uma dis-
puta direta pela terceira po-
sição para escapar do rebai-
xamento. 

Para a técnica gleide Cos-
ta, a equipe vem fazendo 
uma campanha bem abaixo 
do que esperava, por causa 

do excessivo número de atle-
tas importantes com lesões.

“Nós tivemos contusões 
e doenças inesperadas, que 
atingiram algumas de nos-
sas principais jogadoras e 
isso influenciou bastante no 
nosso rendimento na com-
petição. Mas apesar de tudo, 
eu acredito que a equipe vai 
fazer boas atuações nestes 
dois jogos que faltam, sobre-
tudo contra o UDA neste do-
mingo. Vamos tentar uma vi-
tória para não depender de 
mais nenhum outro resulta-
do”, disse gleide.

A Série A2 está sendo dis-
putada por 16 equipes, divi-
didas em quatro grupos de 
quatro clubes. Se classificam 
para a próxima fase, apenas 
as duas primeiras equipes de 
cada grupo. No grupo do C, 
onde está o Botafogo, o líder 
é o Ceará com 12 pontos, se-
guido do Fortaleza com 7, Bo-
tafogo com 3 e UDA com ape-
nas 1 ponto.
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Time paraibano está a apenas dois jogos de conseguir o acesso para a Série A2 do Campeonato Brasileiro

VF4 inicia decisão contra o Sport-PE
futebol feminino

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Ele nasceu na belíssima e arborizada cidade 
de João Pessoa, precisamente no dia 12 de 
dezembro do ano de 1966, foi registrado por 

seus pais com o nome de ADAUTO FERREIRA DE 
PAULA NETO, mas para o mundo da bola ele ficou 
conhecido como o goleiro NETO DINAMITE.

Desde criança ele gostou de jogar bola e sempre 
na posição de goleiro, onde se realizava efetuando 
defesas que chamavam a atenção dos desportistas. 
Tais atributos o levaram para treinar na “Maravilha 
do Contorno”, onde foi de imediato aproveitado e 
conquistou os títulos de campeão júnior, infantil e 
juvenil com as cores do alvinegro da estrela vermelha; 
passando a ser uma grande revelação da base do 
clube. Quando foi no início da década de 90, NETO 
subiu para o sonhado departamento profissional do 
clube, porém lá encontrou dois excelentes goleiros e 
ídolos da torcida, Pedrinho e Silvar. Neto passou a ser 
o terceiro goleiro da equipe e sem nenhuma chance 
de mostrar as suas qualidades.Então o clube resolveu 
emprestar o jovem atleta para o Nacional Atlético 
Clube de Cabedelo, equipe que na época disputava 
a nossa primeira divisão. Foi com a camisa azul e 
branca do time portuário que NETO estreou como 
jogador profissional, jogando ao lado de Maurício, 
Ramos, Almir, Lúcio e tantos outros bons jogadores 
daquela vizinha cidade.

A estreia do nosso homenageado foi justamente 
em um torneio início realizado no ano de 1991, no 
estádio Sílvio Porto, quando o Nacional de Cabedelo 
enfrentou o também azulino time do Guarabira 
Esporte Clube, que tinha trazido o famoso Roberto 
Dinamite, consagrado atleta para jogar e promover 
aquele saudoso torneio. Casa cheia, a torcida do 
brejo compareceu em massa para prestigiar o evento. 
O que ninguém esperava era que naquele jogo 
disputado por apenas 30 minutos, em dois tempos de 
15, surgisse uma penalidade máxima para o veterano 
artilheiro bater.

Roberto Dinamite, como de costume, ajeitou a bola 
na marca da cal, deu a necessária distância e bateu 
forte, seco, no canto.  O jovem e promissor goleiro 
NETO estirou-se todo e defendeu aquela penalidade. 
A torcida, que gritava o nome do artilheiro, passou a 
gritar o nome do desconhecido goleiro. Os cronistas 
João de Souza e Ivan Bezerra não perderam a 
oportunidade e acrescentaram o Dinamite ao nome 
de Neto, que daquela data em diante passou a ser 
chamado de NETO DINAMITE em alusão ao fato 
de ter defendido a penalidade máxima. Depois da 
experiência com a camisa do Nacional portuário, 
NETO DINAMITE teve a oportunidade de jogar no 
Auto Esporte Clube, no Santa Cruz Recreativo Esporte 
Clube de Santa Rita, no Atlético Clube Corinthians 
da cidade de Caicó – RN, no Vasco Esporte Clube do 
estado de Sergipe, Estudantes Sport Clube da cidade 
pernambucana de Timbaúba e no Esporte Clube 
Cruzeiro da cidade de Arapiraca, Alagoas. O nosso 
homenageado encerrou a sua carreira jogando no 
aguerrido Santos de Tereré Futebol Clube. Depois 
de encerrar a carreira, NETO DINAMITE assumiu a 
função de treinador de goleiro em várias equipes do 
nosso estado.

Hoje, ele trabalha na Afrafep, em João Pessoa, 
e exerce o cargo de treinador de goleiros do Auto 
Esporte Clube, onde tem a oportunidade de repassar 
os conhecimentos 
adquiridos dentro 
das quatro linhas 
para as novas 
gerações.

Para nós 
torcedores, 
cronistas e 
desportistas 
paraibanos ficou 
a certeza de que o 
senhor ADAUTO 
FERREIRA DE 
PAULA NETO, o 
popular goleiro 
“NETO DINAMITE” 
escreveu o seu 
nome com tintas 
douradas e 
perpétuas na 
brilhante história do 
futebol paraibano.

Causos 
  & lendas do nosso futebol

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

Você se lembra 
do goleiro Neto 
Dinamite?

Foto: Arquivo/Causos&Lendas

Foto: Reprodução/Instagram

Liga tem jogos decisivos, hoje, em Mangabeira
futsal

Foto: Divulgação/LPBE

A Liga Paraibana de Futsal vem realizando todos os jogos de sua competição no Centro de Ensino

Na segunda rodada da Série A3, o VF4 se impôs sobre o União, do Rio Grande do Norte, e agora mede forças contra o Sport Recife
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Curtas
Cássio teme tragédias se
atitudes não forem tomadas

Alvo principal das agressões feitas por parte 
da torcida do Santos no final do jogo, contra o 
Corinthians, o goleiro Cássio deixou transparecer 
toda a sua preocupação com o atual momento vivido 
pelo futebol brasileiro.“Não podemos normalizar o 
que aconteceu na Vila Belmiro. Estivemos diante de 
uma possibilidade bem grave. Atitudes precisam ser 
tomadas antes que aconteça alguma tragédia. Quero 
aqui agradecer o apoio e as manifestações que recebi. 
Em especial fica meu agradecimento aos jogadores 
do Santos que se posicionaram, de forma contrário 
ao fato. A união dos jogadores, independentemente 
de qual camisa vestem, nos dá esperança de que é 
possível melhorar nosso futebol, desde que haja boa 
vontade de todos os envolvidos. Um grande abraço a 
todos”, escreveu o capitão do time do Corinthians.

CR7 vive um momento
incomum na carreira

Eleito cinco vezes melhor do mundo, Cristiano 
Ronaldo vive um momento inédito na carreira. 
O astro português, considerado um dos maiores 
jogadores da história e que já foi cobiçado pelos 
grandes clubes da Europa, se vê agora com 
dificuldades para encontrar uma equipe para ter 
chance de atuar na Liga dos Campeões. O jogador 
comunicou aos dirigentes do Manchester United 
quando não se reapresentou das férias o desejo de 
não permanecer para esta temporada. O português 
está insatisfeito com o momento da equipe e não 
quer ficar fora da principal competição europeia. O 
problema é que não está tão fácil assim encontrar 
uma casa. Aos 37 anos e com um alto salário, CR7 
se deparou com portas fechadas no Bayern de 
Munique, Paris Saint-Germain e Chelsea.

Brasileira vence etapa do
Mundial de Surfe na África

A surfista brasileira Tatiana Weston-Webb 
conquistou a etapa de Jeffreys Bay do Circuito 
Mundial de surfe, ontem, na África do Sul. Na 
final, a atleta olímpica superou a australiana Tyler 
Wright por 17,50 a 15,67. Na disputa masculina, 
Italo Ferreira foi eliminado nas quartas de final na 
tradicional etapa sul-africana. Na bateria decisiva, 
Tati abriu vantagem logo no início com boas ondas. 
Suas notas foram 8,50 e 9,00, a maior nota da 
disputa feminina em Jeffreys Bay. Tyler tentou reagir, 
mas obteve 8,17 e 7,50, sem conseguir descontar a 
pontuação da brasileira, que acabou ficando com o 
título. Com o troféu, Tati soma títulos em duas etapas 
na temporada, algo que alcançou pela primeira 
vez na carreira. Somente ela tem dois troféus neste 
ano. O novo triunfo levou a brasileira para a terceira 
colocação do ranking, com 42,610. 

Últimos dois classificados 
para as quartas de final da 
Copa do Brasil ao eliminar Bo-
tafogo e Palmeiras, América
-MG e São Paulo se juntaram 
a Athletico-PR, Fluminense, 
Atlético Goianiense, Fortale-
za, Corinthians e Flamengo. 
Os confrontos serão defini-
dos na próxima terça-feira, 19, 
data em que a CBF marcou o 
sorteio em sua sede, na Barra 
da Tijuca, no Rio.

Nas quartas, de acordo 
com o regulamento da com-
petição, não há separação por 
grupos. Deste modo, os oito 
classificados ficam no mesmo 
pote e podem se enfrentar. No 
mesmo dia também será rea-
lizado o sorteio da ordem dos 
mandos das partidas.

Com transmissão do Spor-
TV, site da CBF e canais ofi-
ciais da entidade no Youtube 
e Facebook, o sorteio começa 
às 13h30 (de Brasília).

Os times com mais con-
quistas da Copa do Brasil que 
ainda disputam o torneio 
são Corinthians e Flamengo. 
Cada um ergueu a taça três 
vezes. Athletico-PR e Flumi-
nense têm um troféu cada. 
Atlético-GO, Fortaleza, Amé-
rica-MG e São Paulo buscam 
seu primeiro título.

O Cruzeiro é o maior cam-
peão, com seis troféus, mas 
já se despediu da competi-
ção. Neste ano, não haverá um 

vencedor de forma consecuti-
va, já que o Atlético-MG, que 
ganhou em 2021, ficou pelo ca-
minho nas oitavas.

A Copa do Brasil dá ao 
campeão vaga à Libertadores 

e paga a premiação mais alta 
do futebol nacional. Quem 
chegar à final e vencê-la leva 
R$ 60 milhões. O valor final 
do prêmio depende de quan-
tas fases o vencedor do torneio 

participou e se ele integra o 
Grupo 1, 2 ou 3. O total pode 
chegar a R$ 79,5 milhões, qua-
se R$ 10 milhões a mais do que 
foi pago ao Atlético-MG pelo 
título de 2021.

Classificados vão conhecer seus adversários, e quatro clubes ainda não conseguiram conquistar o cobiçado troféu

Sorteio das quartas será no dia 19
copa do brasil

Ricardo Magatti 

Agência Estado
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América-MG e São Paulo foram os últimos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil

Rogério Ceni vem reali-
zando um trabalho bom no 
São Paulo. Levou o time à de-
cisão do Estadual, está em 
sétimo no Brasileirão e nas 
quartas da Copa Sul-Ameri-
cana e agora também entre 
os oito melhores na Copa do 
Brasil, eliminando o Palmei-
ras em pleno Allianz Parque 
nessa quinta-feira. Mesmo tão 
perto de disputar novos títu-
los, o treinador não vê a equi-
pe erguendo taças nesta reta 
final de temporada.

O trabalho bem feito do 
treinador já lhe rendeu a an-

tecedência na renovação de 
contrato para a próxima tem-
porada e é nela que ele espera 
igualar a força dos principais 
adversários e largar sendo 
apontado entre os favoritos.

"Tenho prazer de traba-
lhar no São Paulo, por isso 
que estamos aqui. Se vamos 
ser campeão? Acho bem di-
fícil, mas vamos brigar todos 
os dias e lutar. Quero montar 
um time competitivo para o 
São Paulo começar o próxi-
mo ano com as pessoas o colo-
cando entre os três ou quatro 
favoritos", afirmou o técni-
co, com humildade e ao mes-
mo tempo evitando jogar um 

peso desnecessário nas costas 
do grupo.

"Hoje Palmeiras, Flamen-
go e Atlético-MG estão bem 
à frente nessas disputas", lis-
tou. Mas nenhum dos três 
está no caminho tricolor na 
Sul-Americana, por exem-
plo. E apenas os cariocas po-
dem pintar na rota da Copa 
do Brasil, enquanto no Bra-
sileiro o time está um pouco 
mais distante do topo - sete 
pontos de desvantagem para 
o líder Palmeiras. "Mas gosto 
de desafios, agradeço a dire-
toria pela confiança. Minha 
expectativa é ganhar a próxi-
ma partida, porém, vale lem-

brar que só cinco equipes so-
brevivem a três competições 
hoje. Nós, o Flamengo, o Co-
rinthians, o Athletico-PR e o 
Atlético-GO."

Ceni vislumbra um São 
Paulo bem mais forte quan-
do tiver todos os jogadores à 
disposição, livres das lesões. 
Arboleda, Alisson e Gabriel 
Sara (está indo para a Ingla-
terra), são nomes importantes 
de atletas lesionados. Além de 
outras peças que poderiam 
ajudar no decorrer dos jogos, 
casos de Luan, Andrés Colo-
rado e o jovem Caio. Nikão 
voltou apenas agora, assim 
como Talles Costa.

Ceni não vê São Paulo erguendo taças
Agência Estado

Existe uma deficiência no 
elenco do Palmeiras que o téc-
nico Abel Ferreira ainda não 
conseguiu resolver. É a incom-
petência nas penalidades, seja 
em cobranças durante a parti-
da ou na disputa que definem 
uma classificação, como acon-
teceu nessa quinta-feira. Dian-
te do São Paulo, o time alviver-
de parou em Jandrei na marca 
da cal e caiu precocemente na 
Copa do Brasil.

Esse gargalo existe desde 
antes da chegada de Abel Fer-
reira, visto que, nas últimas 
dez disputas por pênaltis, an-
tes, portanto, da chegada do 
português, o Palmeiras per-
deu oito e ganhou somente 
duas. A última que venceu foi 
há quase dois anos, em agosto 
de 2020, e lhe rendeu um título, 
o do Paulistão, com vitória so-
bre o Corinthians na decisão.

Abel, porém, não viu sua 
equipe sair vencedora de uma 

disputa sequer de penalida-
des desde chegou, visto que o 
Palmeiras perdeu nas últimas 
cinco ocasiões: Copa do Brasil 
2022 (São Paulo), Copa do Bra-
sil 2021 (CRB), Recopa Sul-A-
mericana 2021 (Defensa y Jus-
ticia), Supercopa do Brasil 2021 
(Flamengo) e Mundial de Clu-
bes 2020 (Al Ahly).

"Tem a ver com competên-
cia. Infelizmente, se calhar, 
não tenhamos jogadores para 
bater pênaltis com essa cal-
ma. Acredito que um dia va-
mos ganhar."

Duas dessas cinco dispu-
tas valiam taças, contra o Fla-
mengo e o Defensa. Portanto, a 
ineficácia dos atletas da marca 
da cal fez o Palmeiras perder a 
chance de acrescentar duas ta-
ças à sua galeria.

Nesse vasto grupo de joga-
dores incapazes de balançar 
as redes a 11 metros do pon-
to médio da linha do gol, Ra-

phael Veiga destoava Até há 
pouco menos de dois meses, 
o meio-campista havia conver-
tido todas as 24 cobranças que 
tinha batido com a camisa al-
viverde. No entanto, no fim de 
maio, explodiu a trave em jogo 
contra o Santos, pelo Brasilei-
rão. Depois disso, nada deu 
certo mais da marca da cal, 
tanto que, nessa quinta, ele vi-
veu o que talvez tenha sido a 
noite mais infeliz de sua car-
reira ao errar duas cobranças 
diante do São Paulo. Na pri-
meira, que faria o Palmeiras 
abrir 3 a 0, ele isolou, repetin-
do Benedetto diante do Corin-
thians. O meia teve a chance 
de se redimir na disputa por 
pênaltis, mas abriu a série pa-
rando em Jandrei.

Veiga quis dar uma satis-
fação à torcida. Depois da par-
tida, afirmou que "não tem 
ninguém nesse mundo mais 
chateado" que ele. "A vida é 

muito louca. Há um mês me 
intitulavam como um 'dos ca-
ras' para bater pênalti. Hoje 
errei dois no mesmo jogo", la-
mentou o artilheiro do Palmei-
ras em 2022, com 19 gols.

Ele disse ser "nem o me-
lhor e nem o pior" e assumiu 
sua parcela de culpa.

Veiga repete Benedetto na eliminação

Veiga lamentou as 
penalidades desperdiçadas

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Jogos de hoje
n Série A
16h30
Athletico-PR x Internacional
19h
Flamengo x Coritiba
Avaí x Santos
21h
Ceará x Corinthians

n Série B
11h
Ituano x Londrina
16h
CRB x Brusque
16h30
Grêmio x Tombense
Sampaio Corrêa x Vasco
18h30
Guarani x Bahia

n Série C
15h
Figueirense x Botafogo-SP
17h
Campinense x Ferroviário
18h
Ypiranga-RS x Botafogo-PB
19h
Floresta x Mirassol
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Era setembro de 1926, na Áustria, dois 
trabalhadores caminhavam quando ouviram o 
estampido de um tiro, correram em direção ao 

som e encontraram um homem caído, bem vestido, de 
uns 45 anos, que se suicidara com um tiro na cabeça. 
No dia seguinte, todos os jornais noticiavam o suicídio 
do talentoso biólogo e geneticista Paul Kammerer, que 
recentemente fora acusado de praticar falsificação 
para provar sua tese sobre a transmissão hereditária 
de qualidades adquiridas.

Nascido em 1880, Kammerer era um cientista que 
empreendia experiências arrojadas em laboratório 
com lagartos, salamandras e sapos, procurando 
demonstrar a possibilidade de mutações na natureza. 
Suas experiências metódicas procuravam provar que 
esses animais, submetidos a situações diferenciadas 
do meio, transmitiam a seus descendentes as 
propriedades adquiridas adequadas para o sucesso 
evolutivo das espécies e, nas suas experiências, 
conseguiu, submetendo lagartos a um ambiente 
de calor mais forte, que seus ovos dessem filhotes 
mais escuros, mesmo depois de serem submetidos a 
temperaturas normais, e as salamandras mudassem 
o desenho da pele de acordo com o fundo sobre o 
qual ele as mantinha e esses mutantes passavam 
por hereditariedade para seus filhotes o novo padrão 
adquirido. Provando que expostos ao mundo exterior os 
animais transmitiam a próxima geração características 
forçadas pelo ambiente, Kammerer mudou o rumo da 
ciência, adquiriu muito prestígio no meio científico e 
também atraiu muita inveja de seus colegas.

Depois disso, suas experiências se passaram 
para o sapo-parteiro, uma espécie cujo macho, ao 
contrário da maioria dos sapos e rãs, não possuía 
certos calos afrodíseos nas pernas dianteiras, isso 
porque acasalava no seco, e sua experiência era 
forçar o sapo a cobrir a fêmea na água para ver se ele 
adquiriria os calos e transmitiria a seus descendentes. 
Durante anos ele obrigou seus sapos a se acasalarem 
na água até que, finalmente, anunciou ao mundo 
que fizera nascer em seus sapos de experiência os 
calos. A comunicação produziu grande efeito entre os 
biólogos, uma verdadeira façanha, muito maior do 
que as produzidas com os lagartos e salamandras. 
Todos falavam dessa sua sensacional mutação e, em 
1926, uma comissão de cientistas decidiu ir a Viena 
inspecionar esses resultados. Entraram no laboratório, 
olharam tudo, tomaram notas, se despediram friamente 
e algumas semanas depois a comissão publicou na 
revista científica mais importante da Inglaterra que 
os calos produzidos eram na verdade manchas feitas 
a tinta nanquim nas pernas do sapo, uma grosseira 
falsificação. O artigo não só condenava toda a pesquisa 
de Kammerer, como também era uma mácula indelével 
na sua reputação. Mais chocado ele ficou quando abriu 
a caixa onde estavam os sapos e constatou que, de 
fato, os calos eram falsos. Ele também fora enganado, 
pois fazia meses que não abria a caixa, vinha 
acompanhando o evoluir através do vidro.

Claro que Kammerer tentou dizer que não era 
o autor da falsificação, mas, além dele, apenas 
dois colegas tinham a chave da caixa, e um deles 
seu adversário científico, o doutor Megusar, que 
tinha inveja do sucesso dele. Óbvio que esse seria o 
suspeito, mas não podia mais esclarecer o fato porque 
morrera poucos dias antes e, portanto, não tinha como 
Kammerer se retratar, então, sem suportar a vergonha, 
meteu uma bala na cabeça.

Li sobre esse caso há uns vinte anos, nem 
lembro qual foi o livro, mas a história nunca me 
saiu da cabeça. Até porque, a inveja, sobretudo dos 
colegas de trabalho, é muito frequente em todos os 
segmentos profissionais. Quando um inexpressivo 
consegue algum destaque por falta de competidores 
e chega alguém de talento que consegue realizar um 
trabalho revolucionário, original e duradouro, acaba 
evidenciando a mediocridade do outro, que passa a 
se torcer de inveja, secar seu oponente, difamá-lo nos 
bastidores e até tentar sabotar seu trabalho. A inveja 
corrói o espírito, causa danos e pode até matar, como 
o caso de Kammerer, mas as pessoas que realmente 
fazem acontecer um trabalho de relevo nunca se 
apagam, pois, usando uma célebre frase que Ibrahim 
Sued repetiu inúmeras vezes ao longo de sua carreira: 
“Os cães ladram e a caravana passa”.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

A inveja mata

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

de Campina Grande (IHCG)

Teatrólogo morreu aos 75 anos, em 2012, após ficar nove dias internado com fortes dores abdominais

Dez anos sem o “mestre do teatro”
ELPÍDIO NAVARRO

Amanhã, 17 de julho, 
marca os dez anos da morte 
(ocorrida em 2012) do profes-
sor, jornalista, escritor, ator, 
cenógrafo, iluminador, pro-
dutor e diretor de teatro pa-
raibano Elpídio Navarro. O 
teatrólogo morreu de madru-
gada, aos 75 anos, no Hos-
pital Samaritano, em João 
Pessoa, depois de estar inter-
nado por nove dias, com for-
tes dores abdominais.

Ele foi submetido a uma 
cirurgia e transferido para 
uma Unidade de Terapia In-
tensivo (UTI) um dia antes. 
Após registrar um breve qua-
dro de melhora, sofreu falên-
cia múltipla de órgãos e teve 
duas paradas respiratórias.

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Obituário

Gilvan Amorim Navarro
14/7/2022 - Aos 78 anos, em João 
Pessoa (PB), em decorrência 
de um câncer de pele. Médico 
radiologista foi secretário da 
Saúde da Paraíba durante o 
segundo governo de Tarcísio 
Burity, de quem era cunhado.

Foto: Divulgação

Aforismo
“Confesso, sempre gostei de 

visitar cemitérios. Me justifico: 
sou um fiel leitor de Poe e 
Augusto dos Anjos. Hein, 

Hildeberto Barbosa, será que 
isso não explica a minha 

costela de prata macabra?”

Carlos Azevêdo
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Gilberto Chateaubriand
14/7/2022 - Aos 97 anos, por 
causas naturais, no Rio de Janeiro. 
Colecionador cuja coleção soma 
mais de oito mil obras de arte. 
Nascido em Paris, em 1925, era 
filho do empresário de comunicação paraibano 
Assis Chateaubriand (1892-1968) que, entre 
as décadas de 1920 e 1940, criou o primeiro 
grande império da comunicação no país, além 
de exercer forte influência política em todas as 
esferas do governo.

Foto: Divulgação

Mortes na História
1216 — Papa Inocêncio III

1974 — Oduvaldo Vianna Filho, 
dramaturgo, ator e diretor brasileiro

1981 — Eudésia de Carvalho Vieira, médica, 
professora, jornalista, escritora e poetisa (PB)

1999 — John F. Kennedy Jr., 
jornalista e editor norte-americano

2000 — Barbosa Lima Sobrinho, jornalista, 
historiador e político brasileiro

2001 — Emil Pinheiro, 
dirigente esportivo brasileiro

2014 — Johnny Winter, 
guitarrista e cantor norte-americano

2014 — Armando Marques, 
árbitro de futebol brasileiro

2015 — Alcides Ghiggia, futebolista uruguaio

2019 — Wdenysleudo Soares (Leudo), 
jogador de futebol (PB)

2020 — Manoel Batista Chaves Filho 
(Manoel da Lenha), político (PB)

2021 — Francisco Matias, radialista (PB)

Trajetória
Começou no Teatro do 
estudante da Paraíba 
em 1954, foi diretor 

do Teatro Santa Roza, 
na capital paraibana 
e dedicou-se às artes 

cênicas durante 
56 anos de sua vida

Nascido em João Pessoa, 
a 2 de setembro de 1936, Elpí-
dio chegou a assumir a dire-
ção do Teatro Santa Roza, na 
capital paraibana, por duas 
vezes. Na última delas, en-
tre o fim da década de 1980 e 
o início dos anos de 1990, ele 
coordenou a reforma do tea-
tro. Ele também foi profes-
sor da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e escritor, 
sendo o seu texto mais conhe-
cido ‘O Velório’.

Elpídio Navarro começou 
no Teatro do Estudante da 
Paraíba em 1954. Dedicou-se 
às artes cênicas durante 56 
anos de sua vida. Era conhe-
cido como “o mestre do tea-
tro” na Paraíba. Ele idealizou 
e levou à frente importan-
tes projetos para a sociedade 

através daquilo que gostava e 
sabia fazer. Em Cabedelo re-
fugiava-se da vida social, es-
crevia seus textos dramatúr-
gicos e mantinha um site, o 
Eltheatro.com.

Escreveu comédias, dra-
mas, crônicas e artigos; telefo-
nava aos amigos quando sen-
tia saudades ou vontade de 
conversar. Morava no Bair-
ro do Cabo Branco, em João 
Pessoa, onde costumava plan-
tar de tudo no quintal da sua 
casa. Segundo o escritor, tea-
trólogo e jornalista paraibano 
Tarcísio Pereira, o homem da 
vida cênica, Elpídio Navarro 
é desses nomes que passam e 
deixam rastros difíceis de apa-
gar. E olha que não foi passa-
gem curta. Foram 56 anos de-
dicados ao teatro da Paraíba.

Breves & Curtas
# Linchamento depois de boatos no WhatsApp
Um mexicano foi morto por linchamento 
praticado por uma multidão enfurecida 
depois de boatos de WhatsApp. Daniel Picazo 
González, de 31 anos, foi atacado após rumor de 
que forasteiros estavam sequestrando crianças 
para traficar seus órgãos. O boato foi espalhado 
dias antes por grupos de WhatsApp e Facebook 
na cidade de Papatlazolco.

# Solteiros correm mais risco de morte
Pessoas solteiras correm mais risco de morrer 
por doenças cardíacas que pessoas casadas. 
Essa é a conclusão de um estudo desenvolvido 
por pesquisadores do Hospital Universitário de 
Würzburg, na Alemanha. Conforme a pesquisa 
apresentada no final de maio no Heart Failure 
2022 – congresso científico organizado pela 
Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) –, 
pacientes solteiros são menos confiantes no 
controle de sua condição de saúde e mais 
socialmente limitados em comparação aos 
casados, fatores que podem ter contribuído para 
a pior taxa de sobrevida observada no grupo.

# Morte misteriosa da princesa
A causa da morte de Kasia Gallanio, ex-
princesa do Qatar, que foi encontrada morta 
em sua residência na Espanha há dois meses, 
pode ser “impossível” de determinar, segundo 
revelou uma pessoa próxima as investigações 
ao jornal britânico Daily Mail. Conforme o 
noticioso, os investigadores acreditam que 
Gallanio tenha sofrido uma overdose. Caso isso 
tenha de fato ocorrido, e a morte da ex-princesa 
seja resultado de uma “reação adversa a um 
medicamento, ou a um medicamento misturado 
com álcool, será muito difícil, e possivelmente 
impossível, determinar se foi [morte] acidental ou 
voluntária”, informou a fonte.

# Casal grava filme pornô em cemitério
Filme pornô gravado em um cemitério de 
Hurlingham, na Argentina, causou revolta na 
população. Além de local inapropriado, o casal 
profanou alguns dos túmulos. O filme ‘Ela foi 
visitar sua melhor amiga no cemitério e o zelador 
a levou…’ foi publicado em 2021 um em site de 
conteúdo adulto.



Prefeitura MuniciPal de aguiar
errata

tOMada de PreÇOS nº 00026/2022
Objeto: Construção de unidade escolar com 06 (seis) salas de aula

folha linha Onde se lê leia-se

02 Contrato 12 Secretaria de Infraestrutura Secretaria de Educação

Aguiar-PB, 15 de Julho de 2022
adriana aParecida de aSSiS

Presidente da cPl

Prefeitura MuniciPal de aguiar
eXtratO de cOntratO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de ambulância, de acordo com o Pregão Presencial  
nº  00012/2022.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: COPAUTO COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMORES LTDA,  cadastrada no 

CNPJ nº 10.754.828/0001-99.  
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para a aquisição de um veiculo ambulância 

zero km, destinado a Secretaria de Saúde do Município de Aguiar-PB, atendendo ao convênio nº 
0154/2021, celebrado com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal 
e a Prefeitura Municipal de Aguiar-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2022.

Aguiar - PB, 15 de Julho de 2022.
ManOel BatiSta guedeS filHO

Prefeito

Prefeitura MuniciPal de alcantil
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Combustível para atender 
a Secretaria Municipal de Saúde de Alcantil – PB, conforme Termo de Convênio n° 0088/2022 da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal/SEDAM/PB, cujo objeto ‘ 
Recursos para custeios das ações e serviços públicos de saúde, conforme plano de trabalho e 
Termo de Referência. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 02 de Agosto de 2022. Início 
da fase de lances: 08:01 horas do dia 02 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 15 de Julho de 2022
PedrO HenriQue MOraiS Miranda

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de alcantil
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde de Alcantil – PB, conforme Termo de Convênio n° 0088/2022 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal/SEDAM/PB, cujo objeto 
‘ Recursos para custeios das ações e serviços públicos de saúde, conforme plano de trabalho e 
Termo de Referência. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 05 de Agosto de 2022. Início 
da fase de lances: 08:01 horas do dia 05 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 15 de Julho de 2022
PedrO HenriQue MOraiS Miranda

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de alcantil
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00030/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos para aten-
der a Secretaria Municipal de Saúde de Alcantil – PB, conforme Termo de Convênio n° 0088/2022 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal/SEDAM/PB, cujo objeto 
‘ Recursos para custeios das ações e serviços públicos de saúde, conforme plano de trabalho e 
Termo de Referência. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 04 de Agosto de 2022. Início 
da fase de lances: 09:01 horas do dia 04 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 15 de Julho de 2022
PedrO HenriQue MOraiS Miranda

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de alcantil
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00031/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Hospitalares 
(procedimentos cirúrgicos) para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Alcantil – PB, conforme 
Termo de Convênio n° 0088/2022 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação 
Municipal/SEDAM/PB, cujo objeto ‘ Recursos para custeios das ações e serviços públicos de saú-
de, conforme plano de trabalho e Termo de Referência. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 03 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 03 de Agosto de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 15 de Julho de 2022
PedrO HenriQue MOraiS Miranda

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de alcantil
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00032/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para ministrar 
cursos de qualificação para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social de Alcantil – PB, 
conforme Termo de Convênio n° 0077/2022 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da 
Articulação Municipal/SEDAM/PB, cujo objeto ‘ Recursos para custeios das ações e serviços so-
ciais no município de Alcantil/PB’’, conforme plano de trabalho e Termo de Referência. Abertura da 
sessão pública: 13:00 horas do dia 02 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 13:01 horas do 
dia 02 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 15 de Julho de 2022
PedrO HenriQue MOraiS Miranda

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de alcantil
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00033/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação mo-
dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a 
Secretaria Municipal de Assistência Social de Alcantil – PB, conforme Termo de Convênio n° 0077/2022 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal/SEDAM/PB, cujo objeto ‘ Re-
cursos para custeios das ações e serviços sociais na Aquisição de gêneros alimentícios para atender a 
Secretaria Municipal de Assistência Social de Alcantil – PB, conforme Termo município de Alcantil/PB’’, 
conforme plano de trabalho e Termo de Referência. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 
05 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 05 de Agosto 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. Infor-
mações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 15 de Julho de 2022
PedrO HenriQue MOraiS Miranda

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de algOdÃO de JandaÍra
HOMOlOgaÇÃO e adJudicaÇÃO

tOMada de PreÇOS nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: CONS-
TRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ARENA CONSTRUCOES 
E LOCACOES EIRELI - R$ 1.265.021,08.

Algodão de Jandaíra - PB, 14 de Julho de 2022
HuMBertO dOS SantOS

Prefeito

Prefeitura MuniciPal de algOdÃO de JandaÍra
eXtratO de cOntratO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE 
JANDAÍRA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Algodão de Jandaíra: 02.070–SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA E 
ECONOMIA 02070.15.451.1009.1081 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO 
44.90.51.00.00 Fontes: 500 – 749. VIGÊNCIA: até 14/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00097/2022 - 14.07.22 - ARENA CONSTRUCOES E 
LOCACOES EIRELI - R$ 1.265.021,08.

Prefeitura MuniciPal de araÇagi
cOnVOcaÇÃO

PregÃO PreSencial nº 00038/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de Material de Higiene Pessoal, destinado a Secretaria de 

Educação deste Município. A Pregoeira convoca o comparecimento dos participantes: ALEX-
SANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS CNPJ: 19.314.487/0001-05 ARTHUR GOMES DE 
ARRUDA 08163370475CNPJ: 46.804.140/0001-13 ATANAEL DE ARAUJO OLIVEIRA 05978259470 
CNPJ: 27.706.429/0001-55; CHARLES NUNES DA SILVA CNPJ: 33.892.323/0001-96; DAYANE 
BARBOSA COSTA CNPJ: 41.024.201/0001-06; FRANCISCA GOMES MEDEIROS SILVA CNPJ: 
46.208.471/0001-90; JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA CNPJ: 29.977.481/0001-71; JOSE 
ROBERTO SILVA DO CARMO CNPJ: 42.138.862/0001-25; LARISSA DE LOURDES BORGES 
FELIX CNPJ: 33.467.834/0001-60; LUCAS FELIX COSTA CNPJ: 32.086.391/0001-03; NEVALTO 
DE SOUSA PEREIRA CNPJ: 21.187.875/0001-14; P E B MARTINS CNPJ: 45.231.243/0001-79; 
RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS CNPJ: 29.552.827/0001-90; SEVERINO FLORENCIO NO-
GUERIA – ME CNPJ: 32.925.168/0001-02; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 
20.008.831/0001-17, para continuação dos trabalhos, que será realizado no dia 25 de julho de 
2022 às 09:00 horas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 03/2017. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao 
Pregoeiro e sua equipe de apoio, sediada na Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794.

Araçagi - PB, 15 de julho de 2022
girlene fernandeS nuneS

Pregoeira Oficial

Prefeitura MuniciPal de araruna 
aViSO de licitaÇÃO

tOMada de PreÇOS nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, no Fórum da 

Comarca de Araruna/PB, situado na Av. Cel. Pedro Targino – s/n - Centro - Araruna - PB, às 14h 
do dia 03 de agosto de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Serviços de Pavimentação e Drenagem em diversas ruas da zona urbana de Araruna/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 15 de julho de 2022
carlOS antÔniO de MacedO filHO

Presidente da comissão

Prefeitura MuniciPal de araruna
reSultadO faSe HaBilitaÇÃO
cOncOrrÊncia nº 00001/2022

OBJETO: Construção de Abastecimento de Água em diversas comunidades rurais do Município 
de Araruna/PB. LICITANTES INABILITADOS: CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 
MFA CONSTRUÇÕES 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 continuação dos trabalhos será realizada 
no dia 27/07/2022, às 14h, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araru-
na - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: 
licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 15 de julho de 2022
carlOS antÔniO de MacedO filHO

Presidente da comissão

Prefeitura MuniciPal de Barra de SÃO Miguel
aViSO de adiaMentO

tOMada de PreÇOS nº 00004/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 

00004/2022, para o dia 02 de Agosto de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Rua Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB. Informações: no ho-
rário das 07:30 as 12:00 dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3358–1005. E-mail: 
cplbarradesaomiguel@gmail.com. 

Barra de São Miguel - PB, 15 de Julho de 2022
JOelSOn SilVa liMa

Presidente da comissão

Prefeitura MuniciPal de Barra de SÃO Miguel
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO PreSencial nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 09:00 horas do dia 
27 de Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS TABELA ABC FARMA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0005/14; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 07:30 as 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3358–1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 15 de Julho de 2022
claudia Maria da SilVa

Pregoeira Oficial

Prefeitura MuniciPal de BelÉM
ratificaÇÃO e adJudicaÇÃO

diSPenSa nº dV00025/2022
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 
DV00025/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA 
(CAMAROTES), POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, QUE ACONTECE-
RÁ NAS DATAS DE 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM–PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: WA LOCACOES E SERVICOS 
EIRELI - R$ 49.500,00.

Belém - PB, 15 de Julho de 2022
aline BarBOSa de liMa

Prefeita

Prefeitura MuniciPal de BelÉM
eXtratO de cOntratOS

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TAIS COMO: TEN-
DAS, SOM, GERADOR, PALCO, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS E OUTROS, PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00005/2022 - Ata de Registro de 
Preços nº 018/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 036/2022, 
realizado pelo PREEITURA DE JURIPIRANGA. DOTAÇÃO: 06.01 SECRETARIA DE CULTURA 
13.392.0247.2029 REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELEM 500 RE-
CURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 201.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA FÍSICA 202.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00160/2022 - 15.07.22 - ALEXANDRE LAURENTINO 
DA SILVA EIRELI - R$ 123.165,00; CT Nº 00161/2022 - 15.07.22 - DENISE MOURA DO NAS-
CIMENTO - R$ 266.302,00.

Prefeitura MuniciPal de BelÉM
eXtratO de terMO aditiVO

eXtratO dO 8º terMO aditiVO cOntratual
PrOrrOgaÇÃO PraZO e reeQuilÍBriO de ValOr

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA 
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - CNPJ nº 27.636.436/0001-28. 
Ref. PE 00004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO 
DE BELÉM POR MEIO DO CONVÊNIO N° 890669/2019. Extrato do 8º. TERMO ADITIVO ao 
Contrato n.º 00192/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL DE PRAZO 30 (dias), passando sua vigência perdurar 14.07.2022 até 12.08.2022. 
Fica ADITIVADO O VALOR na importância de R$ 4.410,00 (QUATRO MIL QUATROCENTOS 
E DEZ REAIS sob a dotação orçamentária 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 20.606.0078.1020 ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 246.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATE-
RIAL PERMANENTE 700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS 
CONGÊNERES DA UNIÃO 247.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS 
ESTADOS 248.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da 
prorrogação contratual em: 14/07/2022. 

Prefeitura MuniciPal de BelÉM
eXtratO de terMO aditiVO

eXtratO dO 8º terMO aditiVO cOntratual
e reeQuilÍBriO de ValOr

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e FORNECEDORA AGRICOLA CO-
MERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ nº 38.503.987/0001-30. Ref. PE 00004/2021. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO DO 
CONVÊNIO N° 890669/2019. Extrato do 8º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00193/2021, 
com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE 
PRAZO 30 (dias), passando sua vigência perdurar 14.07.2022 até 12.08.2022. Fica ADITI-
VADO O VALOR na importância de R$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS) sob a dotação 
orçamentária: 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0078.1020 
ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500 RECURSOS NÃO VINCU-
LADOS DE IMPOSTOS 246.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
DA UNIÃO 247.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 OUTRAS 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 
248.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da prorrogação 
contratual em: 14/07/2022. 

Prefeitura MuniciPal de BOM SuceSSO
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO PreSencial nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 09:00 
horas do dia 28 de Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Madeiras, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. 
E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 15 de Julho de 2022
franciScO arOldO Pereira MuniZ

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de BOM SuceSSO
aViSO de licitaÇÃO 2ª PuBlicaÇÃO
PregÃO PreSencial nº 00024/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, licitação 
modalidade Pregão presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o 
fornecimento KITS visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do município. 
conforme termo de referência. Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 28 de Julho de 
2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 
123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3448–1007. E-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 15 de Julho de 2022
franciScO arOldO Pereira MuniZ

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de BOQueirÃO
aViSO de licitaÇÃO

tOMada de PreÇOS nº. 003/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONSTRUÇÃO DE 
SISTEMA ALTERNATIVO COLETIVO DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA - SALTA-Z. Data de abertura: 
03/08/2022 às 12h00min. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no 
Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro 
Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 15 de Julho de 2022.
crystiane gomes Bezerra

Presidente da cPl

Prefeitura MuniciPal de BOQueirÃO
aViSO de licitaÇÃO

tOMada de PreÇOS nº. 004/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 004/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONSTRUÇÃO DE UMA 
CRECHE PARA 50 CRIANÇAS NA COMUNIDADE DAS LAGES NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO/
PB – RECURSOS: CONVÊNIO: 220/2022-SEECT-PB/PMB. Data de abertura: 04/08/2022 às 
10h00min. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, 
no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 15 de Julho de 2022.
crystiane gomes Bezerra

Presidente da cPl

Prefeitura MuniciPal de BOQueirÃO
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO PreSencial nº. 021/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 021/20227, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
MOTONIVELADORA. Data de abertura: 27/07/2022 às 10h00min (horário local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão-PB, 15 de Julho de 2022.
crystiane gomes Bezerra

Pregoeira

Prefeitura MuniciPal de BOQueirÃO
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº. 027/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 027/2022, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO 50 COMPUTADORES  
E 100 NOTEBOOKS PARA REDE MUNICIPPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO. 
RECURSOS: CONVÊNIO 360/2022-SEECT-PB/PMB. Data de abertura: 28/07/2022 às 08h30min 
(horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no 
endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 15 de julho de 2022.
crystiane gomes Bezerra

Pregoeira

Prefeitura MuniciPal de caBaceiraS
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Pc General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de ME e EPP e Equiparados, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ALUGUEL 
DE VEÍCULOS PARA REALIZAR VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO TRANSPORTAN-
DO PESSOAS CARENTES E SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E 
AÇÃO SOCIAL. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 28 de Julho de 2022, horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: LF nº 10.520/02 
e subsidiariamente a LF nº 8.666/93; LC nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33561117. E-mail: 
cpl.cabaceiras17@hotmail.com. Edital: www.cabaceiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Cabaceiras - PB, 15 de Julho de 2022
JOSÉ dJanilSOn galdinO de fariaS

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de cOnde
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de papel A4. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 29 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 29 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 Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 15 de Julho de 2022
ÁlaMO ceSar traJanO MartinS JuniOr

Pregoeiro Oficial

fundO MuniciPal de SaÚde de cOnde 
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO/SUBSTIUIÇÃO DE PEÇAS/
ACESSÓRIOS E GÁS REFRIGERANTE, A FIM DE PROPORCIONAR O FUNCIONAMENTO 
EFICIENTE, SEGURO E ECONÔMICO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas 
do dia 29 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 29 de Julho de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.
conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 14 de Julho de 2022.
glÁucia Kaline alVeS da fOnSeca carValHO

Pregoeira Oficial.

fundO MuniciPal de SaÚde de cOnde 
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de empresa para prestação de serviços gráficos, por demanda, para atender as necessidades das 
Unidades Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Conde/PB. Abertura da sessão pública: 13:00 
horas do dia 29 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 29 de Julho de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.
conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 14 de Julho de 2022.
glÁucia Kaline alVeS da fOnSeca carValHO

Pregoeira Oficial.

fundO MuniciPal de SaÚde de cOnde 
eXtratO de cOntratOS

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Medicamentos destinados 
aos pacientes da Rede Municipal de Saúde de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00005/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.301.0034.2085/ 
21.60.10.302.0034.2087/ 21.60.10.122.0034.2070/ 21.60.10.302.0034.2055 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Conde e: CT Nº 00048/2022 - 05.05.22 até 31.12.22 - NNMED - DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 36.181,75.

MuniciPal de SaÚde dO cOngO
tOrnar SeM efeitO a PuBlicaÇÃO de edital

PregÃO eletrÔnicO nº 10010/2022
O Fundo de Saúde do Município de Congo/PB, torna público através do seu Pregoeiro Oficial, 

para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Aviso de Edital 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022, que tem como Objeto a AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES 
E FILTROS. Motivo: Jurisdicionado equivocado. Data da Publicação: Diário Oficial do Estado da 
Paraíba, datado em 13/07/2022, Jornal A União, datado em 13/07/2022. 

Congo - PB, 14 de julho de 2022
rafael de fariaS

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de cOngO
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
LUBRIFICANTES E FILTROS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Julho de 
2022. Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 27 de Julho de 2022. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 14 de Julho de 2022
rafael de fariaS

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de cOreMaS
aViSO de licitaÇÃO

tOMada de PreÇOS nº 010/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que 

realizará a Tomada de Preços Nº 010/2022 (Processo Administrativo nº 155/2022). Vejamos a 
seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na se-
gunda etapa de Construção de Creche - Escola Proinfância Tipo 1 no Município de Coremas-PB, 
conforme planilha orçamentária de custo. Fonte de Recursos: Convênio FNDE Nº 700297/2009 
e Recursos não vinculados do Município. Repartição/setor interessado: Secretaria Educação. 
Data prevista para realização da sessão publicação: 02/08/2022. Horário prevista para início 
da sessão publicação: 08h:00min (oito horas). Local previsto para realizada a sessão pública 
e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, 
S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.
coremas.pb.gov.br ou Sala da CPL (horário de expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) 
às 12h00min (doze horas).

Coremas-PB, 15 de julho de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da cPl

nOta Oficial dO PreSidente da cPl
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público a nota 

de esclarecimento para conhecimentos dos interessados na Tomada de Preços Nº 005/2022. 
Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia para constru-
ção de 01 (uma) creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa 
Paraíba primeira infância no Município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de 
custos (Convênio com o Estado da Paraíba VC n° 0478/2021). Vejamos a seguir: Informamos 
que a Sessão pública para abertura dos envelopes proposta de preços dos licitantes habilitados 
na Tomada de Preços N. 005/2022, marcada para às 09h:00min (nove horas) do dia 15/07/2022, 
estou adiando para às 09h:00min (nove horas) do dia 18/07/2022 (Mesmo local da 1º Sessão). 
Motivo do adiamento: Os membros da CPL não compareceram no horário previsto, assim sendo, 
o Presidente da CPL não teve como realizar a referida sessão, tomando como base o item do 
instrumento convocatório “20.4. Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente 
licitação sejam declaradas feriado, e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos 
automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente 
previstos”. Sem mais para o momento.

Coremas-PB, 15 de julho de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da cPl

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de julho de 2022      25Publicidades



Prefeitura MuniciPal de daMiÃO
ratificaÇÃO e adJudicaÇÃO

ineXigiBilidade nº in00009/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2022, que objetiva: Contratação se show religioso com o PADRE NILSON NUNES, que 
se apresentará em praça pública, no dia 29 de Julho de 2022, no evento alusivo ao João Pedro 
desta cidade; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FILHOS DA 
LUZ COMUNICAÇÕES LTDA ME - R$ 15.000,00.

Damião - PB, 14 de Julho de 2022
SiMOne de aZeVedO SantOS caSadO

Prefeita

Prefeitura MuniciPal de daMiÃO
HOMOlOgaÇÃO e adJudicaÇÃO

tOMada de PreÇOS nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva: Con-
tratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de Construção de Creche, 
com capacidade para 100 (cem) crianças, no Município de Damião, em atendimento ao Programa 
Paraíba Primeira Infância do Governo do Estado da Paraíba. Convênio Nº 141/2022; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ARENA CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÕES EIRELI - R$ 1.265.526,27.

Damião - PB, 15 de Julho de 2022
SiMOne de aZeVedO SantOS caSadO

Prefeita

Prefeitura MuniciPal de daMiÃO
cOnVOcaÇÃO Para aSSinar cOntratO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00003/2022. OBJETO: Contratação de empresa do 
ramo de construção civil para executar a obra de Construção de Creche, com capacidade 
para 100 (cem) crianças, no Município de Damião, em atendimento ao Programa Paraíba 
Primeira Infância do Governo do Estado da Paraíba. Convênio Nº 141/2022. 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: Arena Construções e Locações 
Eireli - CNPJ 31.615.295/0001-34. 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, 15 de Julho de 2022
SiMOne de aZeVedO SantOS caSadO

Prefeita

Prefeitura MuniciPal de daMiÃO
HOMOlOgaÇÃO e adJudicaÇÃO

tOMada de PreÇOS nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de pavimentação e 
drenagem de ruas no Município de Damião. CR nº 917666/2021; HOMOLOGO o corresponden-
te procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BSR CONSTRUTORA E LOCADORA 
EIRELI - R$ 196.357,18.

Damião - PB, 15 de Julho de 2022
SiMOne de aZeVedO SantOS caSadO

Prefeita

Prefeitura MuniciPal de daMiÃO
cOnVOcaÇÃO

Para aSSinar cOntratO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00004/2022. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 

de construção civil para executar a obra de pavimentação e drenagem de ruas no Município de 
Damião. CR nº 917666/2021. 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: Bsr 
Construtora e Locadora Eireli - CNPJ 31.162.496/0001-23. 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, 15 de Julho de 2022
SiMOne de aZeVedO SantOS caSadO

Prefeita

Prefeitura MuniciPal de daMiÃO
eXtratO de cOntratO

OBJETO: Contratação se show religioso com o PADRE NILSON NUNES, que se apresen-
tará em praça pública, no dia 29 de Julho de 2022, no evento alusivo ao João Pedro desta 
cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Damião: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-
RA, 13.392.2007.2030–. ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 14/08/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00104/2022 - 15.07.22 - FILHOS DA LUZ COMUNI-
CAÇÕES LTDA ME - R$ 15.000,00.

Prefeitura MuniciPal de dOna inÊS
cOMunicadO de interPOSiÇÃO de recurSO 

tOMada de PreÇOS nº 0003/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, visando 

a construção de creche municipal com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no 
Programa Paraíba Primeira Infância que foi instituído pela Lei Estadual nº 12.141. A Prefeitura 
Municipal de Dona Inês, através da Comissão Permanente de Licitação, COMUNICA aos 
participantes da Tomada de Preços nº 0003/2022 que foram interpostos recursos contra o 
resultado do julgamento de Habilitação, ficando aberto o prazo para impugnação aos recursos 
apresentados, nos termos do art. 109, § 3º da Lei 8.666/93. Estando o mencionado processo 
com vista franqueada aos interessados, bem como, fica cancelado a abertura das propostas 
aprazada para o dia 18.07.2022, ás 09:00 horas. Após o julgamento do recurso, será marcada 
nova data para abertura das propostas. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines 
- PB, no horário das 07:00 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771025.. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 15 de Julho de 2022
JOana d’arc de liMa feliciO

Presidente da comissão.

Prefeitura MuniciPal de eSPeranÇa
nOtificaÇÃO

CONCORRÊNCIA nº 00001/2019 que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA, MUNICÍPIO DE 
ESPERANÇA/PB.  Convocamos a empresa  LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
LTDA  –  CNPJ nº 07.750.950/0001-82,  para no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, considerados 
da data de publicação desta notificação, para que retome imediatamente a obra. Em caso de não 
justificativa e permanência da inércia da contratada, o contrato nº 00001/2020 poderá ser rescindido  
conforme artigo 77, 78 e 79 da lei Federal de Licitações e Contratos. INFORMAÇOES: na sede 
da Prefeitura, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min as 
13h00min dos dias úteis.

Esperança - PB, 15 de julho de 2022.
nobson Pedro de almeida

Prefeito Constitucional.

Prefeitura MuniciPal de guaraBira 
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00024/2022- SrP
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08:30min (horário de Brasília) do dia 29 de Julho de 2022, através do site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisições de cestas básicas para doação as famílias carentes do município de Guarabira/PB. 
Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.
comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 15 de Julho  de 2022
deBOraH natHYnellY SOareS Pereira

Pregoeira Oficial

Prefeitura MuniciPal de guaraBira
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00025/2022-SrP
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

10:30min (horário de Brasília) do dia 29 de Julho de 2022, através do site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisições de veículos tipo utilitários para melhor atender as necessidades da secretaria de 
educação. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@
gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 15 de Julho  de 2022
deBOraH natHYnellY SOareS Pereira

Pregoeira Oficial

Prefeitura MuniciPal de guaraBira
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 09:,0min 

(horário de Brasília) do dia 02  de Agosto de 2022, através do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para:  Aquisição e 
instalação de equipamento tipo plataforma/elevador, visando melhorar a acessibilidade aos pisos 
internos do monumento do memorial de Frei Damião no Município de Guarabira, conforme especi-
ficações  Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com 
e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 15 de Julho  de 2022
deBOraH natHYnellY SOareS Pereira

Pregoeira Oficial

Prefeitura MuniciPal de guaraBira
ratificaÇÃO e adJudicaÇÃO

diSPenSa nº dP00046/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00046/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE 
BREAK PARA SER UTILIZADO NA ATRAÇÃO DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO .; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MAISON DE MEL LTDA ME – R$ 
7.875,00 – Sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais.

Guarabira - PB, 27 de junho de 2022.
MarcuS diOgO de liMa

Prefeito

Prefeitura MuniciPal de guaraBira
eXtratO de diSPenSa

de licitaÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00046/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE 

BREAK PARA SER UTILIZADO NA ATRAÇÃO DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO .
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 27/06/2022.

MarcuS diOgO de liMa
Prefeito

Prefeitura MuniciPal de guaraBira
eXtratO de cOntratO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE 
BREAK PARA SER UTILIZADO NA ATRAÇÃO DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO . FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00046/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2022 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica . Prazo: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA e MAISON DE MEL LTDA ME - R$ R$7.875,00 – (SETE MIL, OITOCENTOS E 
SETENTA E CINCO REAIS). - CT Nº 00365/2022 – 28/06/2022.

MarcuS diOgO de liMa
Prefeito

fundO MuniciPal de SaÚde da guaraBira
eXtratO de cOntratO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES através 
de emenda parlamentar 41.199/2021, mediante edital e seu termo de referência. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2022. DOTAÇÃO: Emenda parlamentar 41.199/2021, mediante 
edital e seu termo de referência. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00372/2022 - 11.07.22 - FIORI 
VEICOLO S.A - R$ 144.889,64.

fundO MuniciPal de SaÚde da guaraBira
eXtratO de cOntratO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES através 
de emenda parlamentar 41.199/2021, mediante edital e seu termo de referência. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2022. DOTAÇÃO: Emenda parlamentar 41.199/2021, mediante 
edital e seu termo de referência. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00372/2022 - 11.07.22 - FIORI 
VEICOLO S.A - R$ 144.889,64.

Prefeitura MuniciPal de gurinHÉM
aViSO de errata

PregÃO PreSencial nº 00028/2022
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00028/2022, 

onde se lê: “26 julho de 2022”; leia-se: “29 de julho de 2022”. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Guri-
nhém - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: 
licitacaogurinhem@gmail.com. 

Gurinhém - PB, 15 de Julho de 2022
rafael lOPeS de carValHO leite

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de gurinHÉM
HOMOlOgaÇÃO

PregÃO PreSencial nº 00024/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços odontológicos; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: N NAIR DE LUCENA SANTOS - R$ 33.000,00.

Gurinhém - PB, 13 de Julho de 2022
tarciSiO SaulO de PaiVa

Prefeito

Prefeitura MuniciPal de gurinHÉM
HOMOlOgaÇÃO

PregÃO PreSencial nº 00025/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios destinados à merenda escolar e manutenção das atividades das secretarias 
diversas e fundo municipal de saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - R$ 1.606.775,10.

Gurinhém - PB, 15 de Julho de 2022
tarciSiO SaulO de PaiVa

Prefeito

Prefeitura MuniciPal de gurinHÉM
ata de regiStrO

de PreÇOS nº: rP 00025/2022
Aos 15 dias do mês de Julho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Centro - Guri-
nhém - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 003, de 02 de Janeiro 
de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00025/2022 
que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à 
merenda escolar e manutenção das atividades das secretarias diversas e fundo municipal de saúde; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84.

VencedOr: Mc aliMentOS MiniMercadO eireli
cnPJ: 19.211.844/0001-00
iteM eSPecificaÇÃO Marca unid. Quant. P.unit. P.tOtal

1

Açúcar cristal, branco, pacote 1 
kg, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade.

Kg 5000 5,90 29.500,00

2

Açúcar demerara pacote 1 kg, 
com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade.

Kg 500 6,80 3.400,00

3

Amido de Milho produto ami-
láceo extraído do milho, sob a 
forma de pó, embalagem de 
500g. O produto deverá apre-
sentar validade mínima de 06 
(seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante.

Und 300 6,50 1.950,00

4

Arroz - tipo 1 -, classe longo e 
fino, embalagem de 1 kg. Com 
identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade.

Kg 7000 5,10 35.700,00

5

Aveia em flocos finos pacote 
com 200g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, e prazo de 
validade.

Und 3100 6,90 21.390,00

6

Açafrão da terra pacote c/ 100g, 
com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade.

Und 130 2,12 275,60

7

Biscoito doce tipo Maria, pacote 
de 400g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade.

Und 6500 7,00 45.500,00

8

Biscoito salgado tipo -cream 
crake- pacote de 400g. Com 
identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade.

Und 9500 6,90 65.550,00

9

Café puro, torrado e moído, 
procedente de grãos sãs, limpos 
e isentos de impurezas, acon-
dicionado e pacote aluminado 
alto vácuo, íntegro, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de iden-
tificação e procedência, número 
de lote data de fabricação, 
quantidade do produto, selo de 
pureza ABIC. o produto deverá 
apresentar validade mínima 
de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega. Embalagem 
c/ 250 ar.

Und 600 12,00 7.200,00

10 Chá diversos sabores, caixa com 
10 saches. Cx 200 4,50 900,00

11

Charque de carne bovina, de 
primeira qualidade, isenta de 
aditivos ou substâncias estra-
nhas que sejam impróprias ao 
consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). 
Deverá ser acondicionada em 
embalagem primária constituída 
de plástico atóxico transparente, 
isenta de sujidades e ou ação de 
micro–organismos. em pacote 
de 5 kg, devidamente selada, 
com especificação de peso, 
validade, produto e marca/pro-
cedência.

Kg 3500 54,00 189.000,00

12
Colorau pacote c/ 100g, com 
identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade.

kg 250 7,50 1.875,00

13

Extrato de tomate simples con-
centrado, embalagem com 340g, 
com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade.

Sachê 2200 4,10 9.020,00

14

Extrato de soja em pó sem 
lactose– Alimento com prote-
ína isolada de soja, rico em 
vitaminas e minerais. O produto 
deve apresentar–se pratica-
mente isento de defeitos, tais 
como matérias estranhas inó-
cuas, fragmentos vegetais não 
comestíveis ou outras. Deve 
ser acondicionado de modo a 
assegurar a sua proteção, não 
devendo o material empregado 
interferir desfavoravelmente nas 
características de sua qualidade. 
Não deve conter aditivos e nem 
coadjuvantes de tecnologia 
de fabricação. O produto deve 
obedecer aos requisitos gerais 
de higiene e rotulagem fixados 
pela Resolução nº 33/77, da 
CNNPA. Não são permitidos 
resíduos de pesticidas. (emba-
lagem com 200g)

Und 200 38,00 7.600,00

15

Farinha de Trigo com fermento, 
primeira qualidade, com 1 kg. 
Acondicionada em embalagem 
original do fabricante, com dados 
de identificação do produto, data 
de fabricação e prazo de valida-
de, de acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA

Und 21000 6,50 136.500,00

16

Farinha de mandioca – fina, 
branca, embalada em pacotes 
plásticos transparentes limpos 
e resistentes. A embalagem 
deverá conter dados de identifi-
cação procedência informações 
nutricionais, número de lote e 
quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima 
de 05(cinco) meses a partir da 
data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa 
(pct 1kg).

Kg 230 5,00 1.150,00

17

Feijão carioca, tipo 1 pacote 
de 1kg, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade.

Kg 3500 10,00 35.000,00

18

Feijão macassar branco, tipo 1. 
Embalado em sacos plásticos 
transparentes, acondicionado 
em fardos lacrados. A embala-
gem deverá conter dados de 
identificação procedência infor-
mações nutricionais, número de 
lote e quantidade do produto. 
Deverá apresentar validade 
mínima de 05(cinco) meses a 
partir da data de entrega. De 
acordo com a resolução 12/78 
da cnnpa (pct 1kg).

Kg 400 8,40 3.360,00

19

Flocos de milho (flocão), pacote 
de 500g. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade.

Und 16500 3,00 49.500,00

20

Iogurte integral - diversos sa-
bores. Acondicionados em em-
balagens plásticas atóxicas 
de 01(um) litro. Com prazo de 
validade mínimo de 30(trinta) 
dias a partir da data de entrega.

Und 12100 6,50 78.650,00

21

Leite em pó integral bolsas c/ 
200g. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade (Fardo de 50).

Fardo 650 490,00 318.500,00

22

Leite infantil isento de lactose, à 
base de leite de vaca, enriqueci-
do com vitaminas, nucleotídeos, 
minerais, ferro e outros oligoele-
mentos (400g).

Und 150 14,93 2.239,50

23

Leite de Coco de 500ml. Emba-
lagem original do fabricante com 
identificação data de fabricação 
e prazo de validade do produto.

Und 1200 6,00 7.200,00

24

Leite condensado - acondicio-
nado em embalagem tetra pak 
de 395gr. Ingredientes: leite 
integral, açúcar e lactose. Não 
contém glúten. Embalagem, com 
identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação 
e validade.

Und 1200 7,00 8.400,00

25
Milho branco para mungunzá – 
Tipo 1 cor branca e despelicula-
do, embalagem de 500g.

Und 1300 5,00 6.500,00

26

Milho para pipoca, pacote com 
500g. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade.

Und 300 5,00 1.500,00

27

Milho verde em conserva a base 
de: milho/ água/ sal/ açúcar. Sem 
conservantes. Embalagem de 
200ml. Entrega parcelada.

Und 200 4,50 900,00

28

Macarrão tipo Espaguete pacote 
com 500g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade (Fardo de 20).

Fardo 1600 90,00 144.000,00

29

Margarina cremosa vegetal, 
com sal, pote com 500g. Com 
identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade 
(caixa com 12).

Cx 180 98,00 17.640,00

30

Óleo de soja refinado, com 900 
ml, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade.

Und 2100 14,00 29.400,00

31

OVO DE GALINHA branco, mé-
dio, isento de sujidades, fungos 
e substâncias tóxicas, acondi-
cionado em bandeja apropriada 
com 30 unidades.

B a n -
deja 1100 25,00 27.500,00

32

Pão francês – produto fermen-
tado, preparado, obrigatoria-
mente, com farinha de trigo, sal 
(cloreto de sódio) e água, que 
se caracteriza por apresentar 
casca crocante de cor uniforme 
castanho–dourada e miolo de 
cor branco–creme de textura e 
granulação fina não uniforme. 
O pão deve ser fabricado com 
matérias primas de primeira 
qualidade, isentos de matéria 
terrosa, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. Será 
rejeitado o pão queimado ou 
mal cosido. Deve ser ausente 
de sujidades, parasitos e larvas. 
Aspecto: massa cozida: O pão 
deve apresentar duas crostas, 
umainterior e outra mais con-
sistente, bem aderente ao miolo. 
Resolução – CNNPA nº 12/78

Und 40000 0,90 36.000,00

33

Proteína de Soja texturizada em 
pacote c/ 400g em embalagem 
plástica. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade.

Und 4500 6,50 29.250,00

34

Sal refinado iodado, pacote 
de 1 kg. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade.

Kg 500 2,00 1.000,00

35

Sardinha, em lata com óleo de 
soja comestível com ômega 
3, sem amassas, vazamentos 
e ferrugem, contendo 130g. 
Embalagem com dado de iden-
tificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade, peso liquido 
e registro no Ministério da Saúde 
e/ou Agricultura de acordo com 
a Resolução 12/78 da CNNPA.

Und 6800 7,00 47.600,00

36

Tempero, tipo cominho, em pó 
c/ 100g. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade.

kg 150 9,50 1.425,00

37

Vinagre, embalagem plástica, 
500ml. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade.

Und 1000 2,70 2.700,00

38

CARNE BOVINA - SEM OSSO, 
peças separadas em no máximo 
20 Kg, congelada, com pouca 
gordura, limpa, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios. Em-
baladas em sacos transparen-
tes, atóxico, isento de sujidades 
ou ação de micro–organismos, 
data de processamento, produto 
e marca/procedência.

kg 1800 50,00 90.000,00

39

CARNE BOVINA - COM OSSO, 
peças separadas em no máximo 
20 Kg, congelada, com pouca 
gordura, limpa, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios. Em-
baladas em sacos transparen-
tes, atóxico, isento de sujidades 
ou ação de micro–organismos, 
data de processamento, produto 
e marca/procedência.

kg 1000 42,00 42.000,00

40

CARNE BOVINA DE 1° CONGE-
LADA: MOÍDA, magra, sem gor-
dura e sebo, isenta de aditivos 
ou substâncias estranhas que 
sejam impróprias ao consumo 
e que alterem suas caracterís-
ticas naturais (físicas, químicas 
e organolépticas). Deverá ser 
acondicionada em embalagem 
primária constituída de plástico 
atóxico transparente, isenta de 
sujidades e ou ação de micro–
organismos, em pacotes de 1 
kg, devidamente selada, com 
especificação de peso, validade, 
produto e marca/procedência. 
Validade a vencer de no míni-
mo 3 meses contados a partir 
da entrega

kg 2800 25,00 70.000,00

tOtal 1.606.775,10
 
clÁuSula PriMeira - da Validade dOS PreÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Gurinhém firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

clÁuSula Segunda - da utiliZaÇÃO da ata de regiStrO de PreÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 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 Gurinhém, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 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 Presencial nº 00025/2022 e seus anexos, e a seguinte 

proposta vencedora do referido certame:
- MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI.
CNPJ: 19.211.844/0001-00.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40.
Valor: R$ 1.606.775,10.
clÁuSula Quarta - dO fOrO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Gurinhém.
Gurinhém - PB, 15 de Julho de 2022

tarciSiO SaulO de PaiVa
Prefeito
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Prefeitura MuniciPal de gurinHÉM
eXtratO de cOntratO

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar e manu-
tenção das atividades das secretarias diversas e fundo municipal de saúde. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00025/2022. DOTAÇÃO: 02.020–SEC.DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS / 02020.04.123.0015.2004 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
02.030–SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / 02030.04.122.0015.2006 – GERECIA-
MENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE 02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / 
02040.12.306.0005.2028 – PROGRAMA MERENDA ESCOLAR / 02040.12.361.0005.2008 – MANU-
TENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE / 02040.12.361.0005.2032 – EXEC. DO PROGRAMA 
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA–PDDE / 02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO E COORD. DO 
ENSINO BASICO – FUNDEB 40% / 02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO INFANTIL / 02.060–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS / 02060.10.301.0006.2013 
– GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – PAB FIXO / 02060.10.301.0006.2014 – MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – FMS / 02.070–SECRETARIA DE INFRA ESTRU-
TURA / 02070.04.122.0015.2025 – GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
/ 02.080–FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL / 02080.08.122.0010.2022 – GERENCIAM.DO 
FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / 02080.08.244.0017.2029 – ASSISTENCIA INTEGRAL 
A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) / 02080.08.244.0017.2033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
CREAS / 02080.08.244.0017.2018 – ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS – Elementos 
de Despesa: 3.3.90.30.07.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO / 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS 
DE CONSUMO / 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: 
CT Nº 00078/2022 - 15.07.22 - MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - R$ 803.387,55.

Prefeitura MuniciPal de gurinHÉM
eXtratO de cOntratO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços odontológicos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2022. DOTAÇÃO: 02.05 SECRETARIA DE 
SAUDE 10.301.0006.2055 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.06 FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE – FMS 10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 
– PAB FIXO 10.301.0006.2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE – FMS 
10.301.0006.2035 OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF 10.301.0006.2043 MANUTENÇÃO E OPE-
RACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 10.302.0006.2037 SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até 13/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00077/2022 - 13.07.22 - N NAIR DE LUCENA SANTOS - R$ 33.000,00.

Prefeitura MuniciPal de ingÁ
cOMunicadO - lanceS VerBaiS

PregÃO PreSencial nº 00023/2022
O Pregoeiro Oficial comunica que a sessão pública para continuidade dos trabalhos - fase de 

lances verbais - da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00023/2022, que objetiva: Aquisição 
parcelada de frutas e verduras diversas – pronta entrega; será realizada às 08:00 horas do dia 21 
de julho de 2022, no mesmo local da primeira reunião na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - 
Ingá - PB. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, no referido endereço.

Ingá - PB, 15 de julho de 2022.
cleBertO de SOuZa araÚJO andrade

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de JOca claudinO
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO PreSencial nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:00 horas do dia 01 de 
Agosto de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de material odontológico 
para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Joca Claudino/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 049/21; Decreto 
Municipal nº 63/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Joca Claudino - PB, 15 de Julho de 2022
artHur de alMeida PintO

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de lagOa Seca
HOMOlOgaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00029/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00029/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E SUAS SECRETARIAS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FERNANDA SILVA DE ASSIS 
NEVES - R$ 4.485,00; MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - R$ 645.649,00; MICHAEL GOMES 
MARTINS DE SOUZA 06115435404 - R$ 868.286,90; TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 2.082,50.

Lagoa Seca - PB, 07 de Julho de 2022

Prefeitura MuniciPal de lagOa Seca
ata de regiStrO de PreÇOS

Nº: RP 29001, 29002, 29003 e 29004/2022
Aos 14 dias do mês de Julho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero Faustino da 
Silva - Centro - Lagoa Seca - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Eletrônico nº 00029/2022 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E SUAS 
SECRETARIAS; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante 
da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - CNPJ nº 
08.997.611/0001-68: TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 
06.948.769/0002-01 - Item(s): 62 - Valor: R$ 2.082,50 - MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI. 
CNPJ: 19.211.844/0001-00 Item(s): 1 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 23 - 30 - 32 - 36 
- 40 - 46 - 51 - 53 - 55 - 58 - 65 - 66. Valor: R$ 645.649,00 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES 
– CNPJ: 21.510.857/0001-21 - Item(s): 60 – 61 - Valor: R$ 4.485,00 - MICHAEL GOMES MARTINS 
DE SOUZA 06115435404 – CNPJ: 43.382.862/0001-39 - Item(s): 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 12 - 14 - 16 - 18 
- 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 
- 49 - 50 - 52 - 54 - 56 - 57 - 59 - 63 - 64 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 – 73 - Valor: R$ 868.286,90. A 
presente ata de registro na integra esta publicado no Jornal do Municipio.

Lagoa Seca - PB, 14 de Julho de 2022.
Maria dalVa lucena de liMa

Prefeita

Prefeitura MuniciPal de lagOa Seca
 eXtratO de cOntratOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNE-
ROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA SECA E SUAS SECRETARIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00029/2022. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 14/07/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00171/2022 - 14.07.22  - 
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 2.082,50; CT Nº 00172/2022 
- 14.07.22  - MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - R$ 645.649,00; CT Nº 00173/2022 - 14.07.22  
- FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES - R$ 4.485,00; CT Nº 00174/2022 - 14.07.22  - MICHAEL 
GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 - R$ 868.286,90.

Prefeitura MuniciPal de liVraMentO
aViSO de licitaÇÃO

tOMada de PreÇOS nº 008/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os interes-

sados que realizara a Tomada de Preços Nº 008/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica 
para prestar serviços de engenharia na Reforma e Ampliação da Escola João Pereira Filho (Zona 
Rural) Livramento-PB, conforme Convênio (SEECT-PB) Nº 221/2021. Data prevista para realização 
da sessão publicação: 03 de agosto de 2022. Horário prevista para início da sessão publicação: 
09h:00min (nove horas). Local previsto para realização da sessão pública: Rua Francisco Rodrigues 
de Lima, Nº S/N, Centro, Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas). Download do edital: www.
livramento.pb.gov.br ou Sala da CPL (horário de expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) 
às 12h00min (doze horas).

Livramento-PB, 15 de julho de 2022
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da cPl

Prefeitura MuniciPal de liVraMentO
eXtratO dO cOntratO de PreStaÇÃO

de SerViÇOS nº 101/2022
Tomada de Preços Nº 004/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratante: Torres 

e Andrade Construções, Pré-Moldados e Serviços Ltda, CNPJ: 21.933.413/0001-07. 1º) Objeto: 
Prestar serviços de engenharia na pavimentação da Rua Felix José de Farias - Estaca 0,00 a Es-
taca 6,00 + 1,71 m, Estaca 6,00 + 1,71 m a Estaca 10,00 + 15,90m; 2º) Objeto: Prestar serviços de 
engenharia na pavimentação da Rua Horácio José de Souza. Todas na cidade de Livramento-PB, 
conforme Contrato de Trabalho Nº 1075344-46/2021-CAIXA. Valor total: R$ 219.921,81 (duzentos 
e dezenove mil, duzentos e vinte e um reais, oitenta e um centavos). Vigência para execução 
dos serviços: Será de 04 (quatro) meses, contados a partir da assinatura do contrato e da ordem 
de serviços. Vigência do contrato: Será até 31/12/2022. Fonte de recurso 1: Próprios previsto no 
orçamento vigente do município. Fonte de recurso 2: Governo Federal (OGU não-PAC) através do 
Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, Caixa Econômica Federal Operação 
Nº 1075344-46, Siconv Nº 912528/2021, da Contrato de Repasse nº 10757344-46/2021. Dotação: 
QDD/2022. Partes ass.: Ernandes Barboza Nóbrega (Pela contratante) e Sr. João Isidoro de Andrade 
Neto (Pela contratada). Notificação: No prazo de 8 (Oito) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil 
desta publicação, para a contratada prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre 
o valor da contratação, em conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93, e a clausula decima quinta 
do edital (Garantia de execução contratual).

Livramento/PB, 15 de julho de 2022.
ernandes Barboza nóbrega

Prefeito

Prefeitura MuniciPal de liVraMentO
eXtratO dO cOntratO de PreStaÇÃO

de SerViÇOS nº 102/2022
Tomada de Preços Nº 007/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratante: Ventura 

& Leite Serviços De Engenharia Ltda-EPP, CNPJ: 37.261.300/0001-34. Objeto: Prestar serviços 
de engenharia na Ampliação da Escola Georgina Josefa de Souza (Zona Rural) Livramento-PB, 
conforme Convênio (SEECT-PB) Nº 0256/2021. Valor total: R$ 144.966,16 (cento e quarenta e quatro 
mil, novecentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos). Vigência para execução dos serviços: 
Será de 04 (quatro) meses, contados a partir da assinatura do contrato e da ordem de serviços. 
Vigência do contrato: Será até 31/12/2022. Fonte de recurso 1: Próprios previsto no orçamento 
vigente do município de Livramento. Fonte de recurso 2: Governo Estadual Convênio (SEECT-PB) 
Nº 0256/2021. Dotação: QDD/2022. Partes ass.: Ernandes Barboza Nóbrega (Pela contratante) e 
Sr. José Josemar Ventura (Pela contratada). Notificação: No prazo de 8 (Oito) dias úteis, contado 
a partir do 1º dia útil desta publicação, para a contratada prestar garantia correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93, e a 
clausula decima quinta do edital (Garantia de execução contratual).

Livramento/PB, 15 de julho de 2022.
ernandes Barboza nóbrega

Prefeito

Prefeitura MuniciPal de ManaÍra
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO PreSencial nº 0008/2022
A Prefeitura Municipal de Manaíra  torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e 

Equipe de Apoio, sediada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB,  licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos de passeio com motorista para 
transporte de doentes da zona rural do município para a sede, e para outros municípios de referência 
em saúde, bem como para transporte de equipes de saúde do município de Manaíra/PB. Data e 
horário da sessão pública: às 10:00hs/min do dia 01/08/2022. 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. 

Manaíra - PB, 15 de Julho de 2022.
JairO JuniOr alVeS franÇa

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de naZareZinHO
aViSO: PraZO Para defeSa de Penalidade

PregÃO PreSencial nº 00010/2022
Contrato n°: 00081/2022
Convoca-se a empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI, CNPJ: 

34.277.779/0001-09, para apresentação de defesa em processo de penalidade face a inexecução 
contratual, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação. Passado o prazo neste 
ofertado, não atendendo a convocação, ocorrerá efetivação de penalidade. O processo está à 
disposição dos interessados.

Nazarezinho-PB, 14 de julho de 2022.
Marilda Sarmento luis

Pregoeira

Prefeitura MuniciPal de PaSSageM
reSultadO faSe PrOPOSta

tOMada de PreÇOS nº 00002/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 

UMA QUADRA ESCOLAR, CONFORME PROJETO TÉCNICO. LICITANTE DECLARADO VENCE-
DOR e respectivo valor total da contratação: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME 
- Valor: R$ 527.354,89. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Pas-
sagem - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34783001. E-mail: 
administracao@passagem.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 13 de Julho de 2022
aleSSandrO ferreira da SilVa

Presidente da comissão

Prefeitura MuniciPal de Pedra Branca
eXtratO de terMO

de aditiVO
INSTRUMENTO: PRIMEIRO Termo de Aditivo ao Contrato nº 00036/2022, em 04.04.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa JULIANO OLIVEIRA BATISTA-MEI
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes 

bovina, frango e seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas 
da secretaria de educação do Município de Pedra Branca-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Pedra Branca-PB,  08 de julho de 2022
Josimario Bastos de souza

Prefeito

Prefeitura MuniciPal de Pedra Branca
eXtratO de terMO

de aditiVO
INSTRUMENTO: primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00034/2022, em 04.04.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa JOANA DARC COSTA AFREU – ME
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes 

bovina, frango e seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas 
da secretaria de educação do Município de Pedra Branca-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Pedra Branca-PB,  08 de julho de 2022
Josimario Bastos de souza

Prefeito

Prefeitura MuniciPal de Pedra Branca
eXtratO de terMO

de aditiVO
INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 0024/2022, em 21.02.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa TALISSUEL COSMO BARBOSA 

DINIZ EIRELI – CNPJ Nº 05.821.353/0001-76.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis, óleo lubrificantes e graxa.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de julho de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

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 14 de julho de 2022, no ho-
rário 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 Antônio Araújo Quinho, onde serão atendidos por profissionais que compõem a 
Comissão Especial de Saúde, para avaliação dos exames médicos, no dia designado pela Secretaria 
de Administração e Gestão Pública.

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;

rePuBlicadO POr incOrreÇÃO.

Prefeitura MuniciPal de Picui
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00031/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO 
DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 29 de Julho de 2022. Início da 
fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. 
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 15 de Julho de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

Prefeitura MuniciPal de PilÕeZinHOS
cOMunicadO

analiSe de recurSO
tOMada de PreÇOS n.°00001/2022

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 
uma passagem molhada no sítio Lages, no município de Pilõezinhos-PB. RECURSO ADMINIS-
TRATIVO INTERPOSTO pela empresa: ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA, contra o resultado 
da FASE DE HABILITAÇÃO, referente ao TOMADA DE PREÇOS N.°00001/2022. O Presidente, 
comunica que, após análise do recurso apresentado, com supedâneo no Parecer da Procuradoria 
Jurídica Municipal, foi o RECURSO INDEFERIDO.  Maiores informações e vistas ao processo, 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura no horário 
das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com.

PILÕEZINHOS - PB, 11 de julho de 2022.
JOÃO caValcante da cruZ filHO

Presidente da cPl

Prefeitura MuniciPal de PilÕeZinHOS
nOVO reSultadO faSe HaBilitaÇÃO

tOMada de PreÇOS nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, 

PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO LAGES, NO MUNICÍPIO DE PI-
LÕEZINHOS–PB. LICITANTES HABILITADOS: D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; 
TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: ANDERSON JUNIOR 
LIMA DA SILVA; CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; JGM ENGENHARIA E 
INCORPORACAO LTDA; QUALITY CONSTRUCOES 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 21/07/2022, às 09:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 15 de julho de 2022
JOÃO caValcante da cruZ filHO

Presidente da comissão

Prefeitura MuniciPal de PuXinanÃ
eXtratO de JulgaMentO de recurSO

tOMada de PreÇOS nº. 004/2022
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2022 – cujo Ob-

jeto é: “AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO”. Decisão: 
IMPROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 
TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI – ME, mantendo inalterada a decisão anteriormente prolata-
da, declarando INABILITADA a empresa RECORRENTE. As razões de julgamento se encontram 
disponibilizadas no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã/PB, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 
20 – Centro, no horário de expediente. Referência legal: Lei nº 8.666/93. Data do Julgamento do 
Recurso: 07/07/2021. Vistas do processo poderão ser obtidas perante a Comissão Permanente de 
Licitação. Desta forma, fica marcada a sessão pública para abertura das propostas preços para o 
dia 20/07/2022, às 12h00min, Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã/PB

Puxinanã – PB, 15 de julho de 2022.
Brenda YaSMiM carValHO de MelO

Presidente da cPl.

Prefeitura MuniciPal de PuXinanÃ
HOMOlOgaÇÃO e adJudicaÇÃO
tOMada de PreÇO nº. 003/2022

Homologo a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2022, que tem por objeto 
a CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NAS-
CIMENTO, e com base no relatório da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria 
Jurídica do Município, ADJUDICO seu objeto a empresa: T4 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, 
CNPJ: 12.096.959/0001-51, com o valor Global de R$ 292.253,89(DUZENTOS E NOVENTA E 
DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ) para 
que produza os efeitos legais nos termo do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.

PUXINANÃ - PB, 11 de JULHO de 2022.
feliPe gurgel cOutinHO

Prefeito

Prefeitura MuniciPal de PuXinanÃ
eXtratO de cOntratO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ/ FELIPE GURGEL COUTINHO 
CONTRATADO: T4 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO. OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA 
COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO, VALOR GLOBAL: R$ 
292.253,89 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS 
E OITENTA E NOVE CENTAVOS ), VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES,  DATA DA ASSINATURA: 
11/07/2022, 

02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 12 361 1004 1004 370.000 1 CONST. AMPLIAÇÃO E 
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS, LEGISLAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 
003/2022.

Prefeitura MuniciPal de PuXinanÃ
eXtratO de JulgaMentO de recurSO

tOMada de PreÇOS nº. 004/2022
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº 004/2022 – cujo Objeto é: 

“AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO”. Decisão: PROCE-
DENTE o recurso apresentado pela empresa RANULFO TOMAZ DA SILVA (RTS ENGENHARIA), 
alterando a decisão anteriormente prolatada, declarando HABILITADA a empresa RECORRENTE. 
As razões de julgamento se encontram disponibilizadas no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Puxinanã/PB, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro, no horário de expediente. Referência legal: 
Lei nº 8.666/93. Data do Julgamento do Recurso: 07/07/2022. Vistas do processo poderão ser 
obtidas perante a Comissão Permanente de Licitação. Desta forma, fica marcada a sessão pública 
para abertura das propostas preços para o dia 20/07/2022, às 12h00min, Setor de Licitações da 
Prefeitura de Puxinanã/PB. 

Puxinanã – PB, 15 de julho de 2022.
Brenda YaSMiM carValHO de MelO

Presidente da cPl

Prefeitura MuniciPal de reMÍgiO
adJudicaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00027/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00027/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO 
ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUSA E PARA O CEO DO MUNICIPIO; ADJUDICO o seu 
objeto a: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME - R$ 1.990,00.

Remígio - PB, 08 de Julho de 2022
aleXandre gOnÇalVeS diaS

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de reMÍgiO
HOMOlOgaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO nº 00027/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00027/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO 
ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUSA E PARA O CEO DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA 
– ME - R$ 1.990,00.

Remígio - PB, 11 de Julho de 2022
franciScO andrÉ alVeS

Prefeito

Prefeitura MuniciPal de reMÍgiO
cOnVOcaÇÃO

Para aSSinar cOntratO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00027/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PER-

MANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO ATENDIMENTO 
EUNICE LEAL DE SOUSA E PARA O CEO DO MUNICIPIO. 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: Gqs Eletros e Equipamentos Ltda - ME - 
CNPJ 11.427.407/0001-16. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante 
de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 33641631.

Remígio - PB, 15 de Julho de 2022
franciScO andrÉ alVeS

Prefeito

Prefeitura MuniciPal de riacHÃO dO BacaMarte
aViSO de licitaÇÃO

tOMada de PreÇO n. º 004/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB, torna público para co-

nhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma 
de Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 03 de Agosto de 2022 as 10:30 horas, 
objetivo: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Publica de Reforma 
Das Escolas Francisco Galdino Da Silva, Escola Deolinda Maria Do Amaral, Escola Helena Cam-
pos E Escola Manoel Joaquim em Riachão Do Bacamarte-PB; A reunião ocorrerá prédio sede da 
Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro; E-mail: cplriachaobacamarte@
gmail.com - Edital: www.tce.pb.gov.br.

RIACHÃO DO BACAMARTE - PB, 13 DE JULHO DE 2022.
afrÂniO de araÚJO

PreSidente cPl

Prefeitura MuniciPal de riacHÃO dO BacaMarte
aViSO de licitaÇÃO

tOMada de PreÇO n. º 006/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB, torna público para 

conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na 
forma de Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 08 de Agosto de 2022 as 10:30 
horas, objetivo: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Publica 
de Conclusão De Pavimentação Em Paralelepípedos Na Comunidade Serra Rajada, Zona 
Rural, Riachão Do Bacamarte/PB;  A reunião ocorrerá prédio sede da Prefeitura Municipal, 
sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro; E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com - Edital: 
www.tce.pb.gov.br.

RIACHÃO DO BACAMARTE - PB, 13 DE JULHO DE 2022.
afrÂniO de araÚJO

PreSidente cPl

Prefeitura MuniciPal de riacHÃO dO BacaMarte
aViSO de licitaÇÃO

tOMada de PreÇO n. º 005/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB, torna público para conhe-

cimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de 
Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 03 de Agosto de 2022 as 14:30 horas, objetivo: 
Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Publica de Construção De um 
Campo De Futebol em Riachão do Bacamarte-PB;  A reunião ocorrerá prédio sede da Prefeitura 
Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro; E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com 
- Edital: www.tce.pb.gov.br.

RIACHÃO DO BACAMARTE - PB, 13 DE JULHO DE 2022.
afrÂniO de araÚJO

PreSidente cPl

Prefeitura MuniciPal de riacHÃO dO BacaMarte-PB - fMS
aViSO de licitaÇÃO

tOMada de PreÇO n. º 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB, através do Fundo Municipal 

de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 08 de Agosto 
de 2022 as 11:30 horas, objetivo: Contratação de Empresa de Engenharia, para executar Reforma 
e Ampliação do prédio da Secretaria de Saúde Municipal em Riachão do Bacamarte – PB; Informa-
ções na Av. Senador Cabral, nº 252, Centro, Riachão do Bacamarte- PB CEP: 58.382-000. E-mail: 
cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br 

RIACHÃO DO BACAMARTE - PB, 13 DE JULHO DE 2022.
afrÂniO de araÚJO

PreSidente cPl

Prefeitura MuniciPal de riO tintO
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO PreSencial nº 00037/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fardamentos e per-
sonalizados diversos, para melhor atender as demandas das secretarias desse município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 15 de Julho de 2022
JOSenildO SilVa de OliVeira

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de Santa luZia
aViSO de eSclareciMentO nº 001/2022

PregÃO PreSencial nº 00007/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público 

para conhecimento dos interessados as razões do esclarecimento e a resposta ao pedido 
de esclarecimento, enviado via e-mail, em 13/07/2022 às 17h13min, pela empresa ME-
DERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ nº 
29.329.985/0001-85, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, conforme a seguir: 
Das Razões do Esclarecimento, 1 - Fato é que, tendo em vista a forma de dimensionamento 
das especificações técnicas do Produto a ser adquirido pelo órgão, no itens 3,9,15,31,32, 
do seu termo de referência. Resposta da Nutricionista do Município aos questionamentos 
apresentados: Em esclarecimento aos termos de referências apresentados pela empresa 
MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, comporta dizer o 
que segue: Apenas alguns itens elencados pela empresa apresentaram descrição incompatível 
com as especificações sugeridas no termo de referência proposta pela Prefeitura Municipal 
de Santa Luzia/PB, haja vista alguns fatores: O item 9 é um alimento destinado a pacientes 
com elevada necessidade protéica, por isso solicitado um alimento hiperprotéico, porém o 
produto apresentado pela empresa é normoprotéico. Tal fator torna o produto excludente, 
uma vez que, pode vir a limitar o escopo das prescrições atuais bem como das substituições 
que necessitem serem feitas diante do prognóstico dos pacientes em questão. O item 32 é 
um alimento indicado para pacientes em tratamento dialítico e por isso necessitam da dis-
tribuição calórica conforme solicitado. Porém o produto indicado pela empresa, não possui 
macronutrientes conforme descrição, o que torna o produto excludente, uma vez que, pode 
vir a limitar o escopo das prescrições atuais bem como das substituições que necessitem 
serem feitas diante do prognóstico dos pacientes em questão. Os demais itens citados, 3, 
15, 31 atendem o descritivo dos itens em questão. 

Santa Luzia - PB, 15 de julho de 2022.
nilSaMara de SOuZa aVelinO

Pregoeira Oficial

Prefeitura MuniciPal de Santa rita
Secretaria de SaÚde

Santa Rita - PB, 15 de julho de 2022. 
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais,
r e S O l V e:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 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, os quais apontam 
como proponente vencedor:

- EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 04.471.402/0001-25
Valor R$: 28.500,00
Publique-se e cumpra-se.

rafael gOMeS MOnteirO 
SecretÁriO MuniciPal interinO de SaÚde

Prefeitura MuniciPal de Santa rita
Secretaria de SaÚde

Santa Rita - PB, 15 de julho de 2022. 
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais,
r e S O l V e:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 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, os quais apontam como proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

rafael gOMeS MOnteirO 
SecretÁriO MuniciPal interinO de SaÚde

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de julho de 2022     27Publicidades
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Prefeitura MuniciPal de Santa rita

eXtratO da ata de regiStrO de PreÇO nº 025/2022.
PrOceSSO adMiniStratiVO nº 174/2022.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022. 1.0 - DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMOS PARA AÇÕES DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL, 
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚ-
DE, ODONTO-MEDICO LTDA - CNPJ: 11.088.993/0001-11 - Valor R$: 259.000,00. Publique-se e 
cumpra-se. Santa Rita - PB, 14 de julho de 2022.

rafael gOMeS MOnteirO
SecretÁriO MuniciPal interinO de SaÚde.

Prefeitura MuniciPal de SÃO BentinHO
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO PreSencial nº 00024/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de soro fisiológico para atender as necessidades da secretaria 

de saúde do município de São Bentinho/PB. Data e local, às 09:00 horas do dia 28/07/2022, na 
sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. 
Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.
pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.  

São Bentinho - PB, 15 de Julho de 2022
MOnica Pereira dOS SantOS

Pregoeira Oficial

Prefeitura MuniciPal de SÃO JOSÉ dO BOnfiM
eXtratO de adJudicaÇÃO

O Pregoeiro do Município de São José do Bonfim, no uso das atribuições que lhe foram confe-
ridas através da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Federal nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de equipamentos de informática em geral, 
e acessórios para as diversas secretarias do município de São José do Bonfim/PB e aos Fundos 
Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a: - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA. CNPJ: 
05.816.684/0002-07. Valor: R$ 92.810,00.

- LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI. CNPJ: 36.544.770/0001-42. Valor: R$ 69.250,00. 
- MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS. CNPJ: 42.092.696/0001-73. Valor: R$ 61.065,00. - VIVA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.

CNPJ: 20.008.831/0001-17. Valor: R$ 46.413,00. Total: R$ 269.538,00.  
São José do Bonfim - PB, 14 de Julho de 2022.   

JOSeildO alVeS MOnteirO
Pregoeiro Oficial 

eXtratO de HOMOlOgaÇÃO
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, no uso de suas atribuições legais, R 

E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2022, 
que objetiva: Aquisição de equipamentos de informática em geral, e acessórios para as diversas 
secretarias do município de São José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência 
Social do município de São José do Bonfim/PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: - JOSIVAN MELQUIADES 
NOBREGA. CNPJ: 05.816.684/0002-07. Valor: R$ 92.810,00. - LICITAR COMERCIO E SERVICO 
EIRELI. CNPJ: 36.544.770/0001-42. Valor: R$ 69.250,00. - MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS. 
CNPJ: 42.092.696/0001-73. Valor: R$ 61.065,00. - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. 
CNPJ: 20.008.831/0001-17. Valor: R$ 46.413,00. Total: R$ 269.538,00.

São José do Bonfim - PB, 15 de Julho de 2022. 
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

Prefeitura de SÃO JOSe da lagOa taPada
aViiSO de cOnVOcaÇÃO

Para aBerrtura de PrOPOOStaS
O Município de São Jose da Lagoa Tapada-PB torna público para ciência dos interessados, que 

tendo em vista o término do prazo de interposição de recursos quanto aos documentos de habili-
tação e que não foi apresentado recurso, o Município dará prosseguimento ao Processo– Tomada 
de Preços nº 006/2022, cujo, realizando sessão pública de abertura do ennvelopes de pnropostas 
das empresas habilitadas no referido Processo, no dia 18 de julho de 2022 às 09:00hs, no setor de 
Licitação na Sede da Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Trapada.

São Jose da Lagoa Trapada-PB, 15 DE JULHO  DE 2022
franciScO BarBOSa de alecriM

PreSidente da cPl

Prefeitura MuniciPal de SÃO JOSÉ da lagOa taPada
eXtratO de HOMOlOgaÇÃO e adJudicaÇÃO 

tOMada de PreÇOS nº 005/2022
Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, o Prefeito 

Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, 
acolhendo a manifestação da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica, 
levando em consideração a abertura e julgamento do presente Processo Licitatório, tendo 
cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em Lei, ADJUDICA e HOMOLOGA 
o objeto da Licitação supracitada, cuja modalidade é Tomada de preço nº 005/2022 e tem 
como objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra 
para pavimentação e Drenagem nos Bairros João Cavaco, Sanhauá, Mocó I e II  e no Sitio 
Bodegas do município de SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA , conforme termo de referência 
Anexo I do edital e lei 8666/93, e tem como vencedor a empresa  JMR COSNTRUÇOES 
EEIRELI , CNPJ Nº. 08.686.945/0001-10, que apresentou o valor da proposta de preço no 
valor global R$ 1.168.677,52 (Hum milhão, cento e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e 
sete reais e cinquenta e dois centavos), Nos termos do art. 64 da lei 8666/93 , convocamos a 
empresa vencedora  para no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação, 
para proceder à assinatura do contrato.  

São Jose da Lagoa Tapada-PB, 15 de julho de 2022 
claudio antônio Marques de Sousa

Prefeito Constitucional

Prefeitura MuniciPal de SÃO SeBaStiÃO de lagOa de rOÇa
ratificaÇÃO e adJudicaÇÃO

diSPenSa nº dP00008/2022
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 DP00008/2022, 
que objetiva: Contratação empresa técnica especializada para Pavimentação de Diversas Ruas 
na zona urbana do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça PB – Conforme Transferência 
Especial 09032021–011379 Ministério da Economia – Contratação de Segundo Colocado da Tomada 
de Preços 00007/2021; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: R 
F ENGENHARIA EIRELI - R$ 176.746,98.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 11 de Julho de 2022
SeVerO luiS dO naSciMentO netO

Prefeito Constitucional

Prefeitura MuniciPal de SÃO SeBaStiÃO de lagOa de rOÇa
eXtratO de cOntratO

OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Pavimentação de Diversas Ruas 
na zona urbana do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça PB – Conforme Transferência 
Especial 09032021–011379 Ministério da Economia – Contratação de Segundo Colocado da To-
mada de Preços 00007/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: Conforme Trans-
ferência Especial 09032021–011379 Ministério da Economia. 02070.15.451.2009.1024 – Serviços 
de drenagem e pavimentação de ruas 001–510–520–940 – Fonte. VIGÊNCIA: até 11/07/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 
00065/2022 - 11.07.22 - R F ENGENHARIA EIRELI - R$ 176.746,98.

Prefeitura MuniciPal de SOlÂnea
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO PreSencial nº 00043/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Julho  de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Prestação de Serviços mecânicos 
para os veículos leves deste Município de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00  as 12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB,15 de Julho de 2022
JuScelinO SOareS da SilVa

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de SuMÉ
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO PreSencial nº 00047/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 27 de Julho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL N 1.279. Recur-
sos: 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 748/06; 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) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 15 de Julho de 2022
diMitriuS laurent ferreira da SilVa

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de SuMÉ
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO PreSencial
nº 00048/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:30 horas do dia 27 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. 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 748/06; 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 15 de Julho de 2022
diMitriuS laurent ferreira da SilVa

Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de SuMÉ
retificaÇÃO

aViSO de licitaÇÃO
PregÃO eletrÔnicO nº00033/2022

No AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO 
do dia 09 de Julho 2022. Onde na página 38 do Diário Oficial do Estado SE LÊ: “AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULO PICK–UP EMENDA Nº 202181000789 (REPUBLICAÇÃO). Abertura da sessão 
pública: 08:30 horas do dia 21 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 21 
de Julho de 2022”; mas na verdade LEIA-SE: “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO 
DESTINADOS Á VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LABORATÓRIO, MUNICIPAL DE ANÁLISES, CAPS, 
CEO E FISIOTERAPIA. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 29 de Julho de 2022. 
Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 29 de Julho de 2022”. Permanecem inalteradas as 
demais informações. 

Sumé - PB, 15 de Julho de 2022
diMitriuS laurent ferreira da SilVa

Presidente da
cPl

Prefeitura MuniciPal de SuMÉ
aViSO de licitaÇÃO

PregÃO eletrÔnicO
nº 00035/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI 
OCIDENTAL – CISCO, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11285.069000/1210–04. Abertura da sessão 
pública: 11:00 horas do dia 29 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 11:05 horas do dia 29 
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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.
sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 15 de Julho de 2022
diMitriuS laurent ferreira da SilVa

Pregoeiro Oficial

aViSO de licitaÇÃO
PregÃO eletrÔnicO nº 150/2022
PrOceSSO nº 26.201.005197.2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, destinado ao DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRANSITO/DETRAN-PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 29/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01353-6
João Pessoa, 15 de julho de 2022.

João cláudio araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação 

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 Parai-

bana Comunicação S.A.-EPC, à comparecerem para a Reunião do Conselho de Administração 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

William Pereira da Costa – Membro Titular
Rui Cezar de Vasconcelos Leitão – Membro Titular

Genesio Carneiro Leal Filho – Membro Titular

aViSO de cOnVOcaÇÃO
edital da tOMada de PreÇOS n.º 053/2022

regiStrO nº 22-01359-6
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO NA ESCOLA 

E.E.F.M. JOAQUIM UMBELINO, EM BOM JESUS/PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 02 de agosto de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 15 de julho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da cPl

cOncOrrÊncia nº 17/2022
registro cge nº 22-01134-2

JulgaMentO da HaBilitaÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA 17/2022 (Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbanas nas cidades de Brejo dos santos, Cajazeirinhas, Desterro, Junco do Seridó, 
Malta, Olho D’Água, Paulista, Pombal, Quixaba, Santa Terezinha, São Bentinho com aproxima-
damente   23,19 km), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação 
vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: TCPAV - TECNOLOGIA 
EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CLPT CONSTRUTORA -EIRELI, COSAMPA 
PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI e NIEMAIA 
CONSTRUÇÕES - EIRELI

Comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo do 
DER/PB 

João Pessoa, 15 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

cOncOrrÊncia nº 19/2022
registro cge nº 22-01133-4

JulgaMentO da HaBilitaÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA 19/2022 (Obras de Implantação e Pavimentação 
do Acesso Jacaraú/Pedro Régis, com  4,91 km de extensão), que após análise detalhada na docu-
mentação, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitada a 
Empresa: POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta de Preços, se não 
houver interposição de recurso, fica marcada para o dia 25/07/2022, às 10:00 horas

João Pessoa, 15 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

cOMiSSÃO PerManente de licitaÇÃO
cOncOrrÊncia nº 16/2022    
 registro cge nº 22-01026-2

cOMunicadO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica 
ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA 16/2022 (Obras de Pavimentação Asfáltica das Travessias 
Urbanas nas cidades de Alagoa Nova, Algodão de Jandaíra, Araruna, Boqueirão, Dona Inês, Gado Bravo, 
Picuí, Queimadas, Santa Cecília Tabuleiro, Congo e São Sebastião do Umbuzeiro, com aproximadamente  
com 23,69 km.), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão 
quanto ao julgamento que habilitou as Empresas: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PA-
VIMENTAÇÃO EIRELI e CLPT CONSTRUTORA -EIRELI. e acata, embasado no Parecer  Jurídico Nº 
397/2022, a desistência de participação na licitação feito através do Processo DER-PRC-2022/03440 do 
dia 26/01/2022, pela empresa AL TEIXEIRA PINHEIRO LTDA. Para prosseguimento do certame, marca  
reunião de abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 18/07/2022  às 10: 00 horas.

João Pessoa, 15 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CNP: 09 012 493 0001-54 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, por meio da SEPLAH 
- Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação a Licença de instalação para a obra de reforma 
e ampliação do Centro Integrado Imaculada Conceição, a ser instalado na Rua Pastor José Alves 
de Oliveira, S/N, CEP: 58100-222, Bairro: Centro, Cidade: Cabedelo/PB. (Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986”.

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CNP: 09 012 493 0001-54 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, por meio da SEPLAH 
- Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação a Licença de instalação (RENOVAÇÃO) para 
a execução da obra de Pavimentação e Drenagem das ruas do entorno do Porto, Cabedelo/PB. 
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986”.

SindicatO dOS eMPregadOS eM eMPreSaS de SeguranÇa VigilÂncia 
DO ESTADO DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PB

cOnVOcaÇÃO de aSSeMBlÉia geral eXtraOrdinÁria
O Presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Estatuto Social e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital, convocar todos os 
trabalhadoresda empresa ALFORGE SEGURANÇA DE VALORES, abrangidos pelo sindicato 
profissional, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a serem realizadas na 
cidade de João Pessoa – PB no dia01/08/2022, em 1º convocação as 15:00hs, com quorum 
estatutário, ou as 15:30hs, em 2º convocação, com qualquer número de interessados pre-
sentes na Rua Emilia Batista Celani, S/N Magabeira VII, João Pessoa - PB, na cidade de 
Patos – PB no dia 02/08/2022, em 1º convocação às 09:30hs, com quorum estatutário, ou 
as 10:00hs, em 2º convocação, com qualquer  número  de interessados presentes na Rua 
Januncio Nobrega Celani, S/N Morro, Patos – PB, sendo que em toda a assembleia onde 
será apreciada  seguintes ordem do dia:  A celebração de acordo coletivo para possibilitar a 
implantação da jornada de trabalho  12X36, bem, como para adequação e prorrogação da 
jornada de trabalho e intervalo intrajornada, pagamento do vale alimentação e obrigatoriedade 
do fornecimento do aviso prévio.

João Pessoa - PB, 13 de Julho de 2022.
Roosevelt Batista de Carvalho Silva Junior

Presidente. 

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 
VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE 

VigilanteS dO MunicÍPiO de caMPina grande eStadO daParaÍBa 
(SindVigilanteS-cg)

aSSeMBleia geral eXtraOrdinÁria
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 

VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES 
DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA (SINDVI-
GILANTES-CG) O PRESIDENTE DESTA ENTIDADE SINDICAL SUPRA NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
VEM, ATRAVÉS DESTE EDITAL  CONVOCAR TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA:5S 
SEGURANÇA DE VALORES EIRELE MECNPJ17.310.402/0001-95, PARA PARTICIPAREM DA 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA DATA, LOCAL E HORÁRIO 
SEGUINTE, DIA 19 DE JULHO DE 2022, ÀS 11:00H  EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 
11:30H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER NUMERO DE PRESENTE. NA 
SEDE DA ENTIDADE SINDICAL, SITUADA NA RUA: GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO 
DA LIBERDADE NESTA CIDADE, A ASSEMBLÉIA SERÁ APRECIADAS A SEGUINTE ORDEM 
DO DIA, A) LEITURA DO EDITAL, B) APRESENTAR E VOTAR A PROPOSTA DO ACORDO 
COLETIVO DA JORNADA DE TRABALHO 12X36 CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA 
E OS SEUS PARÁGRAFOS DA CCT  EM VIGOR.

edinir BernardO da SilVa
PreSidente.

CAMPINA GRANDE, 15 DE JULHO DE 2022.

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 
VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES DE 

VigilanteS dO MunicÍPiO de caMPina grande eStadO daParaÍBa 
(SindVigilanteS-cg)

aSSeMBleia geral eXtraOrdinÁria
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, 

VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICA, ESCOLTA ARMADA, 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS DE FORMAÇÕES 
DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA (SINDVI-
GILANTES-CG) O PRESIDENTE DESTA ENTIDADE SINDICAL SUPRA NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, 
ATRAVÉS DESTE EDITAL  CONVOCAR TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA:COMBATE 
SEGURANÇA DE VALORES LTDACNPJ02.322.136/0001-43, PARA PARTICIPAREM DA 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NA DATA, LOCAL E HORÁRIO 
SEGUINTE, DIA 19 DE JULHO DE 2022, ÀS 09:00H  EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 
09:30H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUAISQUER NUMERO DE PRESENTE. NA 
SEDE DA ENTIDADE SINDICAL, SITUADA NA RUA: GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO 
DA LIBERDADE NESTA CIDADE, A ASSEMBLÉIA SERÁ APRECIADAS A SEGUINTE ORDEM 
DO DIA, A) LEITURA DO EDITAL, B) APRESENTAR E VOTAR A PROPOSTA DO ACORDO 
COLETIVO DA JORNADA DE TRABALHO 12X36 CONFORME CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA 
E OS SEUS PARÁGRAFOS DA CCT  EM VIGOR.

edinir BernardO da SilVa
PreSidente.

CAMPINA GRANDE, 15 DE JULHO DE 2022.

BRUNO NOBRE FERREIRA CPF: 058.293.544-03, torna público que REQUEREU da SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PMC  para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO 
BOSQUE DE INTERMARES QD ‘A’ LT 12, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO CNP: 09 012 493 0001-54 
torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo, por meio 
da SEPLAH - Secretaria de Planeja-
mento Urbano e Habitação a Licença 
de instalação (RENOVAÇÃO) para a 
construção do PIER PÚBLICO na Orla 
do Jacaré, localizado no Parque Muni-
cipal do Jacaré, S/N, Praia do Jacaré, 
Cabedelo/PB. (Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986”.
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