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Paraíba pensa em 
reduzir tributo 
para o etanol, 
revela secretário

Oito milhões 
de brasileiras 
sofrem com 
endometriose 

Estado deve seguir en-
tendimento de outras uni-
dades da Federação que já 
baixaram a alíquota. 
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Conheça os sintomas e 
os tratamentos da doença, 
que atinge famosas como 
a cantora Anitta. 
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STF determina criação de grupo 
para discutir propostas de ICMS

combustíveis

Finalidade é encontrar uma solução para o impasse envolvendo União, estados e Distrito Federal. Página 4

Voto em trânsito: 
eleitor já pode 
informar onde 
irá votar

IBGE inicia 
treinamento 
de três mil 
recenseadores

Prazo teve início on-
tem e vai até 18 de agosto, 
obedecendo o que prevê o 
Calendário Eleitoral 2022.  
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Esta é a última cadeia de 
capacitação antes do início 
da coleta domiciliar, que 
começa dia 1º de agosto. 
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Foto: Roberto Guedes

Processo que visa transformar Margarida Maria Alves em santa poderá ser concluído em 2023, quando a morte dela completará 30 anos. Página 20

Igreja Ortodoxa estuda canonizar líder sindical

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de julho de 2022Ano CXXIX Número 144 |  R$ 2,50
Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado

Pista de aeroporto chegou 
a derreter, ontem (foto). 
Em Portugal e Espanha, a 
estimativa é de que por volta 
de 600 pessoas já tenham 
morrido em decorrência do 
forte calor. 
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europa vive onda de calor e termômetros 
no Reino Unido podem chegar a 41°C

n “Lázaro Ramos mostra 
habilidade por trás das câmeras 
[em ‘Medida Provisória’]. 
Consegue conduzir a história 
tão bem que é impossível não se 
deixar levar pela narrativa”.

André Cananéa

Página 10

Até o início de agosto, serão revitalizadas as facha-
das de 13 imóveis no Centro Histórico da capital.

Página 5

Casarões começam a 
ser recuperados em JP

n “Estamos sempre às voltas dos 
desmandos do desejo masculino. 
Do olhar/gaze constrangedor. 
Até chegar nas abordagens mais 
violentas”.

Ana Adelaide Peixoto
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

637.277

33.319.635

561.410.170

10.317

675.551

6.367.862
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.178.124

446.273.620

12.219.014.607

Foto: Raissa Taimilles/Divulgação

Botafogo se 
prepara para 
encarar o Remo 
no Almeidão

Clube do Pará tirou, do 
Belo, jogadores e o técnico 
Gerson Gusmão, mas time 
paraibano tem a vantagem. 
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Através da arte, 
evocare apura 
o olhar poético 
do público

Criado há seis anos, 
grupo procura incentivar o 
gosto pela leitura através de 
trabalho interdisciplinar.
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Assim como é verdade que somos seres individuais, com aspirações 
próprias, também é legítimo pensar que almejamos fazer parte de uma 
coletividade que compartilha objetivos comuns. Nos traz bem-estar per-
tencer a uma comunidade e sentir-se engajado ao propósito de valorizar a 
sua história e promover o seu desenvolvimento, em várias frentes.  A isso 
chamamos senso de pertencimento, que pode se manifestar pela valori-
zação de costumes que une as pessoas por meio da troca de experiências.     

As ações de incentivo ao turismo, por exemplo, que remetem à qualifi-
cação de um determinado lugar ou região, servem ao propósito de promo-
ver o sentimento de pertencimento, uma vez que promovem um bem pre-
cioso para as pessoas: a sua cultura, os seus modos de vida.  

A ‘Rota Cultural Caminhos do Frio’, ação de incentivo ao turismo, cum-
pre bem esse papel de destacar as riquezas naturais e culturais de nove 
municípios da região do Brejo paraibano, engajando os moradores num 
processo de valorização de suas cidades. Isso estimula, por consequência, 
a autoestima de quem se sente parte integrante desse processo.  

É ilustrativo dessa ideia de pertencimento o fato de que o projeto pri-
vilegia a apresentação de artistas da terra e dá destaque especial ao arte-
sanato e à gastronomia das cidades que formam esse riquíssimo corredor 
de cultura e história: Areia, Pilões, Remígio, Solânea, Serraria, Bananei-
ras, Matinhas, Alagoa Nova e Alagoa Grande, que têm uma característi-
ca bem particular no tocante ao clima, onde se registra temperatura mé-
dia de até 12 graus nos meses de julho e setembro em que a Rota Cultural 
segue sua trilha.             

O turismo não traz apenas desenvolvimento econômico. Ao dar visibi-
lidade a uma região, destacando as suas vocações, ele também promove o 
desenvolvimento emocional das pessoas, que veem as suas aptidões colo-
cadas em patamar qualitativo.

Trilha de pertencimento
Editorial

Artigo Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Compromisso com os leitores 
Carregando comigo o sangue dos Pessoa e 

da família Jurema, ambos impregnados pelo 
vírus da política, que apaixona e contagia, fiz 
duas incursões para ingressar na vida pú-
blica da Paraíba. A primeira em 1982, recém 
chegado a João Pessoa, quando disputei um 
mandato de vereador enfrentando velhas ra-
posas da política municipal como Cabral Ba-
tista, Mário da Gama e Melo, Genivaldo Faus-
to, Madalena Alves, Gerson Gomes de Lima, 
Bonifácio Lobo,  Derivaldo Mendonça e tan-
tos outros nomes que dominavam a cena elei-
toral na capital paraibana.  

Diante de adversários tão poderosos e uma 
máfia instalada no ginásio do Astréa, para 
computação dos votos que eram impressos e 
apurados manualmente, me saí razoavelmen-
te bem, figurando como suplente do meu par-
tido por vantagem mínima de 1 voto para o 
então imbatível Valdomiro Ferreira, o Cabe-
ção, pai do ex-vereador Tavinho Teixeira, que 
era o dono de metade da votação do bairro 
do Roger. No cômputo geral, fiquei com a 16ª 
colocação entre os candidatos mais votados 
para as 19 vagas existentes, mas fui prejudi-
cado pelo chamado voto de legenda que leva 
em conta o coeficiente partidário. 

Cheguei a exercer o mandato por algum 
tempo, beneficiado pela convocação do ve-
reador Carlos Mangueira para uma Secreta-
ria de Estado pelo governador Wilson Braga, 
mas cumpri uma atuação discreta, intimida-
do pela falta de experiência e de conhecimen-
to dos problemas  da cidade onde acabara de 
me estabelecer. 

Em 2010, decidi fazer nova tentativa, mais 
ambiciosa, como candidato a deputado fede-
ral pela legenda do MDB. Na realidade, uma 
aventura em que me joguei de corpo e alma 
amparado pelo meu primo, Epitácio Pessoa 
Diniz, que era o meu fiel escudeiro nessa via-
gem. Sem recursos, sem apoios, sem dinheiro, 
ainda assim obtive uma votação que conside-
ro expressiva – 5.180 votos – mas muito aquém 
do necessário para chegar à Câmara Federal.  

Agora, nos meus 70 anos, recebi convite do 
ex-deputado Neto Franca, diretor do Sebrae
-PB e membro influente do MDB da Paraíba, 
com o beneplácito do senador Veneziano Vi-
tal, para candidatar-me a deputado estadual. 
“Temos certeza que você daria uma excelente 
contribuição à legenda, com excelentes chan-
ces de se eleger para a Assembleia Legislati-

va do Estado”, disse Neto, em mensagem via 
WhatsApp. 

Considerei o convite e pedi algum tempo 
para tomar uma decisão. Precisava consultar 
a minha família, os meus companheiros de 
trabalho e, sobretudo, a minha própria cons-
ciência. Será que valeria a pena arriscar 50 
anos de uma atividade profissional bem acei-
ta e reconhecida pela população para partici-
par de um processo político desgastante e de 
resultado imprevisível? Colocar o meu nome 
em jogo num terreno inóspito e semeado pelo 
ódio e pela intolerância que tem caracteriza-
do essa campanha? 

Entendi que não. A política hoje não é 
aquela praticada pelo meu pai e os homens 
de sua geração que colocavam o interesse pú-
blico acima de suas pretensões pessoais. Po-
líticos que mantinham o seu posicionamen-
to em qualquer circunstância, fiéis aos seus 
partidos e à sua história. Parlamentares que 
se sobressaíam pelas suas posições e não pelo 
volume de verbas que destinavam aos seus re-
dutos eleitorais através de suas “emendas im-
positivas”. Deputados e senadores que enri-
queciam o Congresso Nacional com os seus 
pronunciamentos em defesa da pátria e da so-
berania nacional.  

Preferi ficar onde estou.  Informando, opi-
nando e comentando os fatos com critério e 
coerência, em busca do bem comum. Com-
prometido apenas com os leitores, com a mi-
nha consciência e com o dever de contribuir 
com o povo paraibano, onde quer que esteja, 
fazendo jus ao legado que meu pai me confiou.

O tempo ensinou ao ser humano 
olhar para o horizonte e viver em bus-
ca permanente de novos rumos, embo-
ra a linha fictícia nunca saia do lugar. A 
cada fração do tempo, a humanidade ca-
minha à procura do novo, de vencer os 
desafios e superar as dificuldades crian-
do, experimentando e, sobretudo, ima-
ginando.

E é muito interessante que essa ima-
ginação seja sempre voltada ao futuro, 
na forma de ficção científica, na previ-
são de algo que vai melhorar a vida de 
cada um, como, por exemplo, foi o caso 
da vacina contra a Covid-19, alcança-
da em uma velocidade nunca vista an-
tes. Surgiu a necessidade, a imaginação 
anteviu a possibilidade, a pesquisa dis-
se que era viável e a produção mostrou 
ser possível entregar um produto capaz 
de diminuir a capacidade mortal do ví-
rus. Evolução?

O espaço já é conquista humana e 
ninguém se assuste se, em pouco tempo, 
começar a ter seus quadrantes loteados 
entre as nações que investem em tecno-
logias para entender suas estrelas, ocu-
par seus planetas, decifrar seus enigmas 
e buscar companhia em outras plagas.

O futuro bate à porta e, de tão pró-
ximo, nos esquecemos do passado. Não 
daquele passado que traz lembranças 
das quais gostaríamos de nos afastar, 
mas de um tempo que serviu de exem-
plo para o aprendizado, que sedimentou 
o conhecimento na História.

Sobre esse passado, às vezes próximo, 
em outras, distante até o esquecimento, 
nos dedicamos pouco a ficcioná-lo, a re-
vivê-lo, ou até mesmo a imaginá-lo.

Não é que no último final de semana 
fui desafiado, pelo menos, a pensar so-
bre ele. Na casa do amigo Paulo Maia, 
que frequento há mais de 20 anos para 
ouvir, segundo suas próprias palavras, 
“a melhor música do mundo”, sempre 
nas manhãs de sábado, fui surpreendi-
do com a afirmação:

– Luiz Carlos, no futuro, a ciência vai 
possibilitar a volta ao passado. Não vou 
testemunhar, mas as próximas gerações 
vão ter a oportunidade de ver a recons-
trução de cenas, a recuperação da vida, 
a natureza em seu esplendor. Já imagi-
nou o homem tendo acesso às imagens 
da passagem de Cristo pela Terra?

Paulo, do alto de seus 92 anos, ainda 
trabalhando e com uma mente brilhan-
te para os raciocínios que a lógica do Di-

reito exigem no presente, e as lembran-
ças saudosas e didáticas de ontem, fez o 
comentário quando ouvíamos a Fanta-
sia para piano, solistas, coro e orquestra 
op. 80, a Fantasia Coral, de Ludwig van 
Beethoven, composta quando ele tinha 
38 anos de idade.

Já temos pesquisas antropológicas 
que encontram múmias egípcias de an-
tes de Cristo, tesouros maravilhosos de 
outras civilizações, sítios arquitetônicos 
de desafiar a compreensão de engenhei-
ros modernos e seus computadores ma-
ravilhosos e um sem número de escritos 
contando histórias, mostrando cálculos 
matemáticos e explicações para o movi-
mento dos astros e dos ponteiros do re-
lógio. Involução?

Mas confesso que não sei que tipo de 
surpresa será chegar ao passado, nitida-
mente testemunhando fatos, relendo a 
História sem a necessidade de mais de 
uma versão, com uma única narrativa 
que não deixa dúvidas sobre qualquer 
fato, esclarecendo os acontecimentos de 
forma definitiva.

Encaro com certo temor... E ele vai au-
mentando a partir do momento que ten-
to liberar a imaginação para tentar pre-
ver o que o homem seria capaz de fazer, 
vendo hoje como foi o ontem e como será 
o amanhã.

Espero que essa ida ao passado não 
permita alterá-lo! Não dá para vislum-
brar como cada um tentaria mudar sua 
história.

Mudar a História!
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A natureza e suas variantes de beleza!

“Sobre esse 
passado, às 
vezes próximo, 
em outras, 
distante até o 
esquecimento, 
nos dedicamos 
pouco

Luiz Carlos Sousa

“A política hoje 
não é aquela 
praticada pelo 
meu pai e os 
homens de 
sua geração

Abelardo Jurema Filho
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Palanque Para 
‘chamar de seu’ 

Voltou a cobrar 
mais diálogo 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Paraibanos estão na lista do diaP 
que aPonta ‘cabeças’ do congresso 

“discussões estão aVançadas” 

“É uma Possibilidade” 

indefinição ainda Persiste 

João Azevêdo ressaltou que a chapa governista 
será definida antes da convenção do PSB, mar-
cada para o dia 5 de agosto, último dia para a 
realização de eventos dessa natureza: “Não exis-
te data, hora, minuto, prazo estabelecido. Nós 
queremos fazer tudo com muita tranquilidade. 
As discussões internas estão muito avançadas”. 

Pedro Cunha Lima, pré-candidato a governador 
pelo PSDB, também afirmou que as discussões 
para a escolha do candidato a vice em sua 
chapa avançaram: “Muito brevemente, teremos 
a definição”, disse. O ex-deputado estadual 
Domiciano Cabral (Cidadania) é cotado para 
ser o vice na chapa. “É um grande nome e uma 
possibilidade”, disse o candidato tucano. 

Na chapa do MDB, em que pese o PT ter apre-
sentado quatro nomes ao senador Veneziano 
Vital do Rêgo, a indefinição quanto à escolha 
do vice ainda persiste. Mas a expectativa é que 
os partidos cheguem a um consenso também 
antes da convenção. Há quem acredite que o 
nome escolhido não sairá da lista apresentada 
pelos petistas, no início deste mês.    

Ex-prefeito de João Pes-
soa, Luciano Cartaxo 
(PT) não acredita que 
o seu irmão, Lucélio, 
e sua esposa, Maísa 
Cartaxo, estejam fora 
do páreo no que diz res-
peito à escolha do vice 
na chapa de Veneziano 
Vital do Rêgo – seus 
nomes não estão na 
lista apresentada pelo 
PT. Apesar de garantir 
que não fará “cavalo 
de batalha”, ele voltou a 
defender mais diálogo 
“para gerar uma candi-
datura com potencial”.       

Na Paraíba, com a op-
ção do MDB de apoiar 
Lula, Simone Tebet, 
pré-candidata a pre-
sidente do partido, fi-
cou, podemos dizer, 
desfalcada. Mas há 
uma esperança para 
que a senadora eme-
debista ganhe um pa-
lanque ‘para chamar 
de seu’. Pedro Cunha 
Lima afirma que se o 
tucano Tasso Jereissati 
for confirmado como 
vice de Tebet, “nosso 
apoio estará com essa 
chapa”.   

A lista do Departamento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar (Diap) com o nome dos 
‘Cabeças’ do Congresso, tem os deputados Hugo 
Motta (Republicanos), Aguinaldo Ribeiro (PP), 
Efraim Filho (União Brasil) e Wellington Roberto 
(PL), além dos senadores Veneziano Vital (MDB) 
e Daniella Ribeiro (PSD). A lista com 100 nomes 
avalia, entre outros critérios, quem tem capacida-
de de “conduzir debates, negociações, votações 
e articulações”, explica o DIAP.          

mesmo com debates anteciPados, 
Partidos ainda fazem articulações 
Para escolha do candidato a Vice 

É quase unanimidade entre 
agentes políticos da Paraíba 
que a antecipação do debate 
quanto à formação de chapas 
majoritárias – 
historicamente, 
algo incomum 
no estado – ge-
rou certo des-
conforto na re-
lação entre os 
partidos. Se os 
pleitos anteriores se caracterizavam pela defini-
ção de alianças a três meses das eleições, sendo 
que em alguns a chapa só foi fechada no dia da 
convenção, neste 2022, o ritmo acelerou-se. Vale a 
analogia: o que sempre foi uma corrida de mara-
tona, cheia de etapas, se tornou uma prova de 100 
metros. Não por acaso, desde o início deste ano, a 
escolha de candidatos a vice nas distintas chapas 
está na ordem do dia. Ainda assim, a formação in-
tegral das chapas não se concretizou. As que es-
tão sendo construídas pelos partidos de maior vi-
sibilidade eleitoral – a citar a do PSB, a do MDB, a 
do PSDB e a do PL – ainda não tem definição quan-
to a indicação de vice. O governador João Azevê-
do (foto), em entrevista à Band News, fez menção a 
isso: “Todos os partidos estão nessa mesma linha, 
porque nenhum colocou sua chapa como definitiva. 
O que houve na Paraíba foi uma antecipação. As 
discussões sobre chapas começavam nos 90 dias 
que antecedem as eleições. Na Paraíba, infelizmen-
te, por uma série de fatores, começou uma discus-
são bem anterior”, disse.  

Trabalho em 13 municípios atenderá, diariamente, 100 crianças e 20 mulheres

Caravana da Rede Cuidar 
começa com ação conjunta

destacando o opera paraíba

A Rede Cuidar deu início, 
no domingo (17), a mais uma 
Caravana. A abertura foi no 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa. A ação 
irá percorrer, até 30 de ju-
lho, 13 municípios paraiba-
nos, atendendo diariamen-
te 50 crianças cardiopatas e 
50 crianças com problemas 
osteoarticulares (doenças 
relativas aos ossos e articu-
lações). Também serão aten-
didas, em cada localidade, 20 
mulheres que terão acesso à 
inserção de Dispositivo Intra 
Uterino (DIU).

A programação começou 
ontem em Itabaiana, e segue 
por Mamanguape, hoje; Gua-
rabira, amanhã; Picuí (21); 
Queimadas (22); Monteiro 
(23); Princesa Isabel (24); Ita-
poranga (25); Cajazeiras (26); 
Sousa (27); Catolé do Rocha 
(28); Pombal (29) e termina em 
Patos, no dia 30. Durante os 13 
dias, será feita a busca ativa e o 
atendimento dos pacientes que 
se encaixam no perfil de aten-
dimento. A grande novidade 
deste ano é a combinação do 
Programa Opera Paraíba com 
a Caravana da Rede Cuidar.

De acordo com a secretá-
ria estadual de Saúde, Rena-
ta Nóbrega, “O Opera Paraí-
ba já está participando deste 
momento de cuidado ofer-
tando as cirurgias de orto-
pedia pediátrica para os pa-
cientes que foram incluídos 
na Rede, na caravana do ano 
passado”. Ela aproveitou a 
ocasião para agradecer aos 

voluntários pela importante 
contribuição nos atendimen-
tos oferecidos pela caravana 
e falar sobre o aplicativo de-
senvolvido pela Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) 
para investigação de câncer 
de boca.

“Este momento tem o ob-
jetivo de agregar e inserir a 
população infantil dentro da 
rede assistencial paraibana. 
Isso é primordial para ga-
rantirmos a assistência em 
todos as faixas etárias, desde 
o nascimento até a velhice, 
conhecendo as necessidades 
dos paraibanos e construin-
do uma assistência eficien-
te para a demanda da nossa 
população. Lembrando que 
a Caravana também é o mo-
mento em que podemos qua-
lificar as equipes para pro-

porcionar a continuidade do 
serviço nos demais meses do 
ano. Registro aqui os agrade-
cimentos, em nome de toda 
população, à UFPB, que este 
ano está contribuindo com 
um aplicativo premiado em 
vários congressos que vai fa-
cilitar a busca pelos pacientes 
com câncer bucal em todo es-
tado”, enfatizou.

A coordenadora-geral da 
Rede Cuidar, Juliana Soares, 
evidenciou que mais de 60 
profissionais estarão envol-
vidos nos atendimentos, além 
do apoio de servidores mu-
nicipais. “É um momento de 
aprendizado e de assistência 
multiprofissional nessa mis-
são de ajudar ao próximo. 
Com isso, vamos fazer a bus-
ca ativa das crianças que não 
conseguiram chegar na as-

sistência por algum motivo 
e trabalharemos para atin-
gir a meta de contemplar 20 
mulheres em cada localida-
de para implantação de DIU”, 
comentou.

A Rede Cuidar Paraíba é 
um serviço permanente de 
Telemedicina que conta com 
um pacote de serviços e tec-
nologias que envolvem a dis-
ponibilização de atendimen-
to especializado remoto e/ou 
presencial; apoio ao transpor-
te seguro, quando necessá-
rio; monitoramento e rastrea-
mento de pacientes. A equipe 
de especialistas envolvida 
nas várias linhas de cuidado 
é formada por cardiologis-
tas pediátricos, ortopedistas, 
obstetras, enfermeiros, odon-
tólogos, assistentes sociais, 
psicólogos, entre outros.

A Caravana da Rede Cuidar percorrerá os 13 municípios até o dia 30

n 

As crianças 
atendidas são 
cardiopatas ou 
com problemas 
osteoarticulares 
(doenças 
relativas 
aos ossos e 
articulações)

Foto: Secom/PB

Os interessados em parti-
cipar dos Cursos de Especia-
lização em Saúde da Família 
e de Qualificação em Saúde 
da Família têm até amanhã 
para realizar a inscrição on
-line por meio do site www.
portaldacidadania.pb.gov.br - 
na aba Concursos e Seleções. 
O link disponibiliza, ainda, 
um tutorial com orientações 
de como se inscrever. 

A Secretaria de Estado da 
Saúde da Paraíba (SES-PB), 
por meio da Escola de Saúde 
Pública da Paraíba (ESP-PB), 
está ofertando 2.511 vagas 
para profissionais de saúde 
vinculados à Estratégia Saú-
de da Família nos 223 muni-
cípios da Paraíba.

O Curso será ofertado em 
duas modalidades distintas, 
uma em formato de Especia-
lização (pós-graduação Lato 
Sensu) e outra em formato de 
qualificação profissional (a ní-
vel de aperfeiçoamento).

Para o Curso de Especia-
lização podem se inscrever 
profissionais da equipe de 
Saúde da Família, incluin-
do os Agentes Comunitários 
de Saúde e técnicos de enfer-
magem, da equipe de Saúde 
Bucal e do Núcleo Ampliado 
de Saúde da Família e Aten-
ção Básica, que tenham gra-
duação em curso de saúde ou 
áreas afins e com vínculo na 
Estratégia de Saúde da Famí-
lia do Estado da Paraíba.

Já para o Curso de Qua-
lificação, podem participar 
Agentes Comunitários de 
Saúde da equipe de Saúde da 
Família do Estado da Paraíba, 
com Ensino Médio completo. 
Para participar dos cursos, to-
dos deverão ter validação da 
gestão municipal.

“A intencionalidade dos 
cursos é formar trabalhado-
res e gestores da Estratégia 
Saúde da Família do Estado 
da Paraíba, a fim de contri-
buir para a qualificação da 
Atenção Primária à Saúde e 
para o fortalecimento das Re-
des de Atenção à Saúde, com 
foco na Rede Materno-Infan-
til. Todo o andamento do pro-
cesso será publicado no site 

da ESP-PB”, informou Aman-
da Amaiy, do Apoio Técnico 
do Núcleo de Pós-Graduação 
da ESP-PB.

ESP-PB inscreve em cursos de Saúde da Família
até amanhã

A Prefeitura de João Pes-
soa, através da Secretaria 
Municipal de Educação e 
Cultura (Sedec-JP), está ad-
quirindo 17 novos ônibus 
escolares para reforçar a 
atual frota, composta por 
27 veículos. O serviço aten-
de mais de três mil alunos 
da Rede Municipal de baixa 
renda ou com algum tipo de 
deficiência.

Segundo a chefe da Di-
visão de Transportes da Se-
dec, Luana Macêdo, desses 
17 veículos, 10 foram adqui-

ridos em parceria com o Go-
verno Federal, através do 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE), com contrapartida 
da Prefeitura no valor de R$ 
493.110,50, mais dois veícu-
los foram doados pelo Go-
verno do Estado e cinco es-
tão sendo solicitados para 
compra. Ela explicou que 
cinco dos 17 ônibus já es-
tão passando pelo processo 
de regularização dos docu-
mentos junto ao Detran para 
serem integrados à frota.

O coordenador de Trans-
portes da Sedec, Aluízio Fir-
mino, disse que a frota pos-
sui carros adaptados com 
elevadores para pessoas 
com deficiência. “Os ôni-
bus têm 16, 30, 44 e 59 luga-
res. Temos o serviço espe-
cial destinado aos cerca de 
300 alunos com deficiência, 
que são atendidos em casa, 
e os demais que precisam se 
deslocar até a rota definida 
pela Divisão de Transpor-
te, próximo às suas casas”, 
ressaltou.

Mais 17 novos ônibus vão reforçar a frota
educação na capital

Processo
Cinco dos 17 ônibus 

já estão passando 
pelo processo de 

regularização dos 
documentos junto ao 
Detran para serem 
integrados à frota

n 

A SES-PB, 
por meio da 
ESP-PB, está 
ofertando 
2.511 
vagas para 
profissionais 
de saúde

Foto: Reprodução/Instagram



4  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de julho de 2022 EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Andrey CâmaraÚltimas

Ministro Gilmar Mendes decidiu pela criação de uma comissão especial para debater propostas e solucionar impasse

STF determina discussão sobre ICMS
combustíveis

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinou a 
criação de comissão especial 
para apresentar propostas de 
solução para o impasse fede-
rativo entre a União, os Es-
tados e o Distrito Federal na 
questão do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) incidente sobre 
combustíveis. A primeira re-
união da comissão está agen-
dada para o dia 2 de agosto, 
e o prazo para a conclusão 
dos trabalhos foi fixado, ini-
cialmente, para o dia 4 de no-
vembro.

A decisão foi tomada no 
âmbito da Arguição de Des-
cumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 984, na 
qual o presidente da Repúbli-
ca pede a limitação da alíquo-
ta do tributo, nos 26 Estados e 
no Distrito Federal, à previs-
ta para as operações em geral. 
A mesma decisão se aplica à 
Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI) 7191, em que 
11 estados questionam regras 
da Lei Complementar Federal 
192/2022 que determinaram a 
uniformidade, em todo o ter-
ritório nacional, das alíquo-
tas do ICMS incidente sobre 
combustíveis.

A Paraíba registrou oito 
falecimentos em decorrência 
do agravamento da Covid-19 
no intervalo de 24h, entre do-
mingo e ontem. A concentra-
ção de mortes é a maior desde 
o dia 2 de março, quando fo-
ram registradas dez mortes. 
Três das oito vítimas não pos-
suíam histórico de vacinação 
contra a doença.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), as 
vítimas são cinco mulheres e 
três homens, com idades entre 
36 e 97 anos. Quatro pacientes 
possuíam histórico de cardio-
patia. Além disso, foram cons-
tatadas a presença de doença 
neurológica, doença hepática, 
doença respiratória, hiperten-
são e imunossupressão entre 
os fatores de risco associados 
à Covid-19.

Quatro vítimas residiam 
em João Pessoa e as demais em 
Soledade, Queimadas, Sapé e 

Pedras de Fogo, com um regis-
tro cada. Outras quatro mor-
tes estão sendo investigadas 
pela SES.

A pasta informou ainda 
que novos 181 casos de conta-
minação pela doença foram 
confirmados, sendo 177 ca-
sos leves e quatro com o qua-
dro considerado moderado 
ou grave, que já se encontram 
hospitalizados. João Pessoa li-
dera também a lista dos muni-
cípios que mais apresentaram 
registros, com 72 novos casos. 
A cidade é seguida por San-
ta Luzia (42), Bayeux (11), San-
ta Terezinha e Mamanguape 
(com sete casos cada).

Até ontem, a Paraíba con-
tabilizou 637.277 casos da 
doença, sendo 458.811 casos 
considerados recuperados e 
10.317 óbitos.

O Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar notificou 
a internação de cinco pessoas 
entre domingo e ontem, che-
gando a 138 pacientes hospita-
lizados em unidades públicas 
para o tratamento da doença. 
Ao todo, a ocupação total de 
leitos de UTI adulto em todo 
o estado é de 38%.

Segundo o Ministério da 
Saúde, a Paraíba chegou a 
89,42% da população acima 
de 5 anos vacinada com duas 
doses ou dose única, chegan-
do ao encerramento do ciclo 
primário, com o montante de 
3.354.297 pessoas. Além disso, 
3.520.752 pessoas receberam a 
primeira dose dos imunizan-
tes, chegando a 93,86% da po-
pulação estimada acima de 5 
anos, onde 252.377 ainda não 
retornaram às salas de vaci-
nação.

Começou ontem a lim-
peza e a retirada de mate-
riais queimados da parte in-
terna do edifício incendiado 
na Rua Barão de Duprat, na 
região da Rua 25 de Mar-
ço, conhecida pelo comér-
cio popular em São Paulo. 
A preparação para a demo-
lição do prédio começou no 
sábado (16). 

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Infraestru-
tura Urbana e Obras (Siurb), 
ontem também foram inicia-
dos os trabalhos de ilumi-
nação interna. Até o próxi-
mo fim de semana será feita 
a instalação da tela de segu-
rança na lateral esquerda do 
prédio.

A prefeitura informou 
que duas lojas próximas ao 
edifício incendiado na Rua 
Comendador Abdo Schahin, 
entre os números 70 e 102, se-
guem interditadas preventi-

vamente, pois elas estão na 
área de isolamento do pré-
dio.

Segundo a Companhia 
de Engenharia de Tráfego 
(CET), a Rua Abdo Schahin 
segue bloqueada para o trân-
sito de carros no trecho en-
tre Rua Afonso Kherlakian e 
Rua Cavalheiro Basílio Jafet. 
Não há desvios de linhas de 
ônibus na região da Rua 25 
de Março.

Obra
O canteiro de obras já foi 

montado pela empresa res-
ponsável pela demolição, na 
Rua Barão de Duprat. A pre-
feitura informou que “foi as-
sinada a Ordem de Início 
para os serviços e tanto o in-
vestimento como o prazo de 
duração das intervenções se-
rão determinados no decor-
rer da execução das ativida-
des”.

A prefeitura informou 
que o plano de trabalho para 
a obra de demolição está em 

elaboração. 
Após a limpeza do local 

e escoramento dos andares, 
as equipes técnicas vão ana-
lisar o estado dos elementos 
estruturais, como vigas, pi-
lares e lajes, para então de-
finir o cronograma da de-
molição.

Ocorrência
O incêndio na Rua Ba-

rão de Duprat começou no 
domingo (10) por volta das 
21h e só foi extinto na quin-
ta-feira (14). No local, fun-
cionam cerca de 4,2 mil lo-
jas e circulam por dia entre 
150 mil e 300 mil pessoas, a 
depender da época do ano. 

O fogo começou no tér-
reo do edifício de dez an-
dares e atingiu outros imó-
veis. Duas lojas e parte do 
prédio da Paróquia Ortodo-
xa Antioquina da Anuncia-
ção a Nossa Senhora foram 
destruídos. Ela é a primeira 
igreja ortodoxa no Brasil e 
data de 1904.

A casa que pertenceu 
ao escritor Caio Fernando 
Abreu foi demolida na tar-
de de ontem, na Rua Doutor 
Oscar Bittencourt, no bairro 
Menino Jesus, em Porto Ale-
gre. Foi na residência que o 
autor, já no fim da vida, es-
creveu as crônicas que eram 
publicadas no Caderno 2 
do Estadão, como Pequenas 
Epifanias, que deu origem 
ao livro homônimo, editado 

pela Nova Fronteira.
Em 2011, a casa, que per-

tencia à família do escritor, 
foi a leilão. “O casal que ini-
cialmente havia comprado o 
lugar tinha sim a intenção de 
estabelecer um diálogo, lem-
bro de conversas da época, 
quando a Associação Ami-
gos de Caio Fernando Abreu 
(AACF) entrou em contato 
com a ideia de fazer do lugar 
um centro cultural”, conta a 
presidente da entidade, Lia-
na Farias, ao Estadão, em en-
trevista por telefone.

Ela diz que as movimen-
tações no terreno da casa co-
meçaram na última sexta-
feira, 15, quando um grupo 
de moradores notou ativi-
dade estranha e informou à 
AACF. Ao longo dos anos, a 
associação, sem fins lucrati-
vos, tentou de diversas ma-
neiras estreitar uma rela-
ção com o poder municipal 
e chegou a formular um do-
cumento para o tombamen-
to do local em parceria com 
a faculdade de jornalismo da 
PUCRS.

Paraíba registra oito mortes por Covid, 
maior número desde o mês de março

Começa a limpeza em prédio 
incendiado da Rua 25 de Março

Casa do escritor Caio Fernando 
Abreu é demolida em Porto Alegre

balanço PreParação Para a demolição

memória destruída

Gilmar Mendes disse que a comissão deverá acompanhar as medidas mitigadoras pendentes de apreciação no Congresso Nacional

Foto: Carlos Moura/STF

A seleção brasileira fe-
minina de futebol está na 
final da Copa América. On-
tem, a equipe da técnica 
Pia Sundhage goleou a Ve-
nezuela, por 4 a 0, em Ar-
mênia, na Colômbia, e al-
cançou a terceira vitória 
consecutiva na competição.

O Brasil lidera o gru-
po B, com nove pontos, 
enquanto as venezuela-
nas continuam com seis 
e vão disputar a segun-

da vaga contra as argenti-
nas. O Brasil volta a jogar, 
quinta-feira, em Cali, fren-
te ao Peru.

Vitórias
Nesta Copa América, o 

Brasil venceu a Argentina 
por 4 a 0 e o Uruguai por 3 
a 0. Com mais esta vitória 
sobre a Venezuela, agora 
são nove jogos, com nove 
vitórias brasileiras.

Depois das críticas de 
Pi, após os dois primeiros 
jogos, a seleção brasileira 

entrou em um ritmo mais 
intenso no início do jogo, 
mas, aos poucos, fruto dos 
erros de passes, o time vol-
tou a cair de produção.

Durante os primei-
ros 20 minutos, a me-
lhor oportunidade foi de 
Adriana, que recebeu pas-
se de calcanhar de Debi-
nha, mas bateu em cima 
da zaga venezuelana.

O Brasil teve domí-
nio da partida, mas só foi 
abrir o placar, aos 22 mi-
nutos.

Seleção feminina goleia a Venezuela 
e garante vaga para a semifinal

coPa américa

Em audiência de concilia-
ção convocada pelo ministro 
para 28 de junho, os Estados 
fizeram diversas propostas 
para mitigar o impacto das 
novas regras tributárias so-
bre a arrecadação do ICMS 
que, segundo eles, provocará 
“redução das verbas nas áreas 
de saúde e educação”. Em con-
traproposta, a União relatou o 
aumento da arrecadação nos 
últimos anos pelos Estados e 
sugeriu o monitoramento dos 
impactos efetivos da nova le-

gislação, ao longo dos próxi-
mos meses, até o final do 1º 
trimestre de 2023.

Mendes destacou que 
a comparação entre as ale-
gações da União e dos Esta-
dos revela “nítida divergên-
cia interpretativa” quanto 
aos números apresentados e 
à situação real dos entes sub-
nacionais, em relação ao incre-
mento da arrecadação e ao flu-
xo de ativos financeiros. Para 
o ministro, nesses casos, deve 
ser adotado um modelo judi-

cial aberto e dialógico “com 
a utilização de ferramentas 
processuais adequadas para 
o enfrentamento das questões 
fáticas imbrincadas trazidas 
pelos interessados”.

A comissão deverá apre-
sentar propostas de solu-
ção para o impasse federa-
tivo na ADPF 984 e na ADI 
7191, podendo, inclusive, 
abranger outras demandas 
sobre o tema em tramitação 
no Supremo, desde que haja 
concordância dos relatores. 

Além disso, a comissão de-
verá acompanhar as medi-
das mitigadoras pendentes 
de apreciação pelo Congres-
so Nacional e subsidiar ele-
mentos para aferir o alega-
do aumento da arrecadação 
e do saldo de caixa dos entes 
subnacionais (fluxo de ativos 
financeiros em comparação 
com anos anteriores) e a perda 
ocasionada pelo impacto ad-
vindo das Leis Complemen-
tares 192/2022 e 194/2022.

A comissão será formada 

por até cinco representantes 
dos Estados e do Distrito Fe-
deral e cinco da União. O rela-
tor também determinou que a 
Secretaria do Tesouro Nacio-
nal (STN) designe servidor 
com poderes para disponibi-
lizar elementos probatórios 
de interesse da instrução, en-
tre os quais as informações 
sobre a receita tributária de 
ICMS de cada ente subnacio-
nal, em cada um dos 12 me-
ses anteriores a junho de 2022 
e dos meses seguintes.

Divergência
Mendes destacou 
que a comparação 
entre as alegações 

da União e dos 
Estados revela 

“nítida divergência 
interpretativa”
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O Estado 
da Paraíba 
contabilizou 
637.277 
casos da 
doença
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ana8flavianobreg@gmailcom
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O treinamento dos 3.380 
recenseadores que vão atuar 
no Censo Demográfico 2022, 
na Paraíba, começou ontem. 
Essa etapa prossegue até a sex-
ta-feira (22), com duração diá-
ria de oito horas, e é a última 
da cadeia de capacitação, an-
tes do início da coleta domici-
liar, que acontecerá no dia 1º 
de agosto.

Para o cargo de recensea-
dor, o treinamento faz parte 
do processo seletivo simplifi-
cado (PSS) e, por isso, tem ca-
ráter eliminatório e classifica-
tório. Ao todo, são 135 polos de 
treinamento, com a participa-
ção de 484 instrutores, distri-
buídos do Litoral ao Sertão do 
estado. Em João Pessoa, onde 
serão treinadas mais de 680 
pessoas, a capacitação conta-
rá com cerca de 70 instrutores 
e 24 salas de aula. 

Durante cinco dias, os con-
vocados reforçarão o apren-
dizado sobre diversos temas 
relacionados ao Censo e ao 
instituto. O 5º dia da capacita-
ção, de modo especial, é total-
mente dedicado à realização 
de simulações. Assim, com 

o equipamento e os aplicati-
vos de coleta em mãos, os trei-
nandos podem se familiarizar 
com o andamento de uma en-
trevista, por meio de encena-
ções feitas em sala, e esclarecer 
possíveis dúvidas. Os recen-
seadores que coletarão dados 
de Povos e Comunidades Tra-
dicionais (PCT), como indíge-
nas e quilombolas, terão um 
dia a mais de treinamento. 

Ao final, todos os candida-
tos passarão por uma avalia-
ção de aprendizagem. Aque-
les que obtiverem, pelo menos, 
50% de acerto e tiverem, no 
mínimo, 80% de frequência às 
aulas, serão contratados na se-
mana seguinte.

O recenseador tem como 
principal função entrevistar 
os moradores durante a cole-
ta. A jornada de trabalho mí-
nima deve ser de 25 horas se-
manais. Como a remuneração 
é por produção, pode variar de 
acordo com o tempo dedicado 
ao serviço e o grau de dificul-
dade na abordagem aos domi-
cílios. É possível calcular uma 
estimativa no simulador dis-
ponibilizado no site do Censo.

IBGE inicia treinamento 
de três mil recenseadores

censo na pb

O Ambulatório do Hospital 
Metropolitano Dom José Ma-
ria Pires, unidade gerenciada 
pela Fundação PB Saúde, re-
aliza atendimentos médicos 
nas especialidades de cardio-
logia e neurologia, de segunda 
a sexta-feira. Todos os pacien-
tes atendidos no ambulatório 
partem de uma demanda re-
gulada por meio da Secretaria 
Estadual de Saúde, que anali-
sa o caso de cada paciente e o 
encaminha.

 A instituição oferta men-
salmente mais de 1,1 mil vagas, 
entre consultas cardiológicas, 
neurológicas e de arritmolo-
gia. Para ter acesso ao serviço, 
a coordenadora do ambulató-
rio, Patrícia Monteiro, esclare-
ceu que os pacientes precisam 
se enquadrar no perfil das con-
sultas, seja para atendimento 
pediátrico ou adulto. “É impor-
tante deixar claro que o Hospi-
tal Metropolitano possui um 
perfil de média e alta comple-
xidade, sendo a maioria dos 
atendimentos cirúrgicos, por 
isso o paciente precisa apresen-
tar Apac (Autorização de Pro-
cedimentos Ambulatoriais), 
emitida pela unidade de saú-
de que iniciou o atendimento, 

Metropolitano oferta mais de mil consultas 
mensalmente

de qualquer município parai-
bano. O usuário deve levar a 
APAC para a regulação do seu 
município, lá será enviado um 
e-mail com a solicitação para 
Regulação Estadual que irá re-
ferenciar a demanda para nos-
so ambulatório. No caso dos 
usuários que residem em João 
Pessoa, basta ir direto à Regu-
lação Estadual para realizar a 
solicitação”, explicou Patrícia. 

 No ambulatório do Me-
tropolitano também são feitos 
exames, com oferta de mais de 

400 vagas por mês, entre hol-
ter, teste ergométrico, eletro-
encefalograma e eletroneuro-
miografia. “Para ter acesso, o 
usuário deve realizar o mes-
mo procedimento, estar com a 
guia Apac e se dirigir à regula-
ção do seu município”, frisou. 

 A estrutura do ambula-
tório conta com 17 salas para 
atendimento médico nas es-
pecialidades de cardiologia e 
neurologia, atendimento da 
equipe multiprofissional, es-
tabilização, consulta de enfer-

magem, coleta e realização de 
exames. Além de tudo, o hospi-
tal reservou um consultório ex-
clusivamente para atendimen-
to de consultas pediátricas.

 Vale ressaltar que exclu-
sivamente os pacientes que já 
possuem a indicação ao trans-
plante cardíaco emitida por 
um cardiologista clínico, po-
dem entrar em contato por 
meio do telefone (83) 3229-9157, 
para ter acesso aos atendimen-
tos e exames que são realiza-
dos no ambulatório. 

Pacientes precisam ser encaminhados pela unidade de saúde que iniciou o atendimento

Foto: Secom-PB

Edificações na Praça Antenor Navarro, no Centro Histórico de João Pessoa, terão as fachadas recuperadas

Começa revitalização de 13 prédios
história preservada

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Projeto prevê a restauração das alvenarias e esquadrias dos casarões com acabamentos foscos e tons neutros, cumprindo o que determina a legislação relacionada às construções históricas 

n 

Sem ações de 
revitalização, 
os casarões 
apresentam 
deterioração 
provocada 
pelo desgaste, 
pichações e 
outros sinais 
de vandalismo

Foto: Kleide Teixeira/Secom-JP

As fachadas de 13 edifica-
ções no entorno da Praça Ante-
nor Navarro, no Centro Históri-
co de João Pessoa, passarão por 
serviços de recuperação promo-
vida pela Secretaria de Infraes-
trutura (Seinfra) da capital com 
obras de reboco, emassamen-
to e pintura. A restauração teve 
início ontem e deve ficar pron-
ta até o início de agosto. 

Segundo informações da 
pasta, as intervenções seguem 
as orientações técnicas feitas 

pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Estado 
da Paraíba (Iphaep) – órgão res-
ponsável pelo tombamento dos 
imóveis – e são acompanhadas 
pela Coordenadoria do Patri-
mônio Cultural de João Pessoa 
(Copac-JP). A empresa respon-
sável pela execução das obras é 
a Margi Construtora Eireli.

Além de manter as caracte-
rísticas estilísticas e ornamen-
tais originais das fachadas, con-
forme as diretrizes do Iphaep, 
o projeto de restauração das al-
venarias e esquadrias dos ca-
sarões prevê acabamentos cro-
máticos foscos e tons neutros, 

Prazo
A restauração nos 

prédios históricos deve 
ser finalizada até o 

início de agosto

cumprindo o que determina a 
legislação com relação à restau-
ração de construções históricas

Há um bom tempo sem ações 
de revitalização, os casarões dei- Restaurações seguem as orientações técnicas feitas pelo Iphaep

Foto: Kleide Teixeira/Secom-JP

xam à mostra a deterioração 
provocada, principalmente, 
pelo desgaste, pelas pichações 
e outros sinais de vandalismo. 
Então, faremos esse trabalho de 
recuperação”, declarou Gilber-
to Souza, da Construtora Eireli.

De acordo com o titular da 
Seinfra, Rubens Falcão, a ma-
nutenção faz parte do cronogra-
ma de serviços realizados pela 
secretaria. “Já são 258 ordens de 
serviço assinadas, que incluem 
obras de pavimentação, cons-
trução e recuperação de escolas, 
equipamentos de saúde e da as-
sistência social, além da ilumi-
nação de LED”. 
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Na Região Metropolitana de João Pessoa, foram 131.990 ligações no primeiro semestre e 13.046 chamadas falsas

Trotes são 10% das ligações recebidas
samu

Todos os dias os profissio-
nais que fazem parte do Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) da Pre-
feitura de João Pessoa atuam 
no socorro de quem está com 
risco de morte que necessi-
tam de deslocamento rápido 
para unidades de emergên-
cia. Nesse primeiro semes-
tre do ano, o número 192 foi 
acionado 131.990 vezes. La-
mentavelmente, 13.046 cha-
mados, 9,9%, foram trotes, 
uma prática que, além de cri-
me, representa desperdício 
de dinheiro público e, sobre-
tudo, da dedicação e do tem-
po de profissionais treinados 
para atender situações reais 
de emergência.

A equipe de João Pessoa 
presta atendimento a capi-
tal e a alguns municípios da 
Região Metropolitana, como 
Cabedelo, Alhandra, Bayeux, 
Santa Rita e Conde. O total de 
chamadas foi de 131.990, sen-
do 38.565 atendimentos. Em 
João Pessoa, os atendimentos 
chegaram a 22.137, 518 trans-
ferências, 2.673 orientações e 
18.946 socorros. Atualmente 
o Samu atua com cinco am-
bulâncias, sete motolâncias 
e um helicóptero aeromédi-
co - em parceria com o Gru-
pamento Tático Aéreo (GTA) 
da Polícia Militar.

A linha 192 do Samu foi 
criada para atender casos 
que necessitam de socorro 
imediato por emergências 
clínicas ou acidentes. Porém, 
os profissionais continuam 
tendo que lidar com atos ir-
responsáveis de parte da po-
pulação que insiste em pas-
sar trote.

De acordo com o Setor 
de Estatística do Samu, no 
ano de 2021, foram 148.849, e 

Crime
O trote passado para o 
serviço de emergência 

é crime previsto no 
Código Penal com 

pena de prisão de um a 
seis meses ou multa 

21.349 falsas emergências. A 
equipe de atendimento pas-
sa por um treinamento com 
objetivo de reduzir o núme-
ro de trotes e evitar o deslo-
camento de uma ambulância 
para atender uma chama-
da falsa.

Segundo o médico Gali-
leu Machado, coordenador 
do serviço, no momento da 
ligação são feitos questiona-
mentos como o número do 
telefone e o nome comple-
to de quem está acionando 
o serviço, bem como a idade 
da vítima, o local da ocor-
rência, com ponto de refe-
rência e o motivo da ligação. 
Posteriormente, a chamada é 
transferida para um médico, 
responsável por fazer ques-
tionamentos sobre a vítima 
e dar orientações de primei-
ros socorros. O objetivo é ve-
rificar quais profissionais e a 
ambulância mais adequada 
para prestar o socorro.

Galileu Machado lembra 
as pessoas que passarem tro-
tes ao serviço de emergência, 
além de um ato inconsequen-
te se configura crime previs-
to no Código Penal e, quando 
identificado, o autor é enqua-

drado no artigo nº. 340 por 
falsa comunicação, cuja pena 
é detenção de um a seis me-
ses ou multa.

Além do trote, o atendi-
mento pode ser prejudicado 
quando o solicitante mente 
sobre o real estado de saúde 
do paciente. “Muitas vezes o 
serviço é acionado para aten-
der a uma ocorrência de alta 
gravidade, porém no local é 
constatado que a situação é 
de baixa gravidade, que po-
deria ser atendido por uma 
viatura básica, uma equipe 
de motolância ou até mesmo 
através de orientações por 
telefone”. Em outros casos 
o que se quer, na verdade, é 
uma consulta domiciliar, ve-
rificação da pressão arterial, 
sinas vitais de um paciente, 
ou, ainda, fazer a locomoção 
de um paciente para uma 
unidade de saúde.

n 

Na capital, 
foram 22.137 
atendimentos, 
sendo 518 
transferências, 
2.673 
orientações 
e 18.946 
socorros

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), em parceria com 
o Conselho Estadual de Saú-
de, inicia, hoje, a partir das 13h, 
a 4ª Conferência Estadual de 
Saúde Mental. O objetivo é es-
tabelecer, pelo mecanismo de-
mocrático do debate e confron-
to de opiniões, diretrizes para 
o cuidado em saúde mental em 
conformidade com a Reforma 
Psiquiátrica Brasileira. O even-
to, que se prolonga até quinta-
feira (21), acontecerá no Espa-
ço Cultural, em João Pessoa.

As definições do evento es-
tadual serão encaminhadas 
para a 5ª Conferência Nacional 
de Saúde Mental, que está pro-
gramada para maio de 2023, 
em Brasília. Além disso, tam-
bém serão eleitos os delegados 
que representarão a Paraíba na 
etapa nacional. 

“Após a 3ª Conferência Es-
tadual de Saúde Mental, rea-
lizada em 2010, estamos reto-
mando os trabalhos, conforme 
convocação do Conselho Na-
cional de Saúde, reiterando este 
espaço como responsável pela 
construção e atualização par-
ticipativa das políticas públi-
cas no campo da Saúde Men-
tal, conforme rege a legislação 
do SUS”, disse a gerente opera-
cional de Atenção Psicossocial 
da SES, Iaciara Alcântara. 

Eduardo Cunha, presiden-
te do Conselho Estadual de 

Saúde, explicou que a reali-
zação dessa conferência, em 
João Pessoa é importante, pois 
é uma a preparação para con-
ferência nacional. Ele expli-
cou que as propostas apresen-
tadas pelo município serão 
consolidadas nessa conferên-
cia para serem levadas para a 
Conferência Nacional de Saú-
de Mental.

O presidente do Conselho 
Estadual de Saúde disse que 
essa conferência é da máxi-
ma importância tendo em vis-
ta que com a pandemia da Co-
vid-19 houve um agravamento 
de uma maneira geral no Bra-
sil todo em relação ao problema 
da Saúde mental.  Ele disse ain-
da que a conferência vai contri-
buir para a melhoria e imple-
mentação de ações na área de 
saúde e do atendimento a po-
pulação.

O tema da 4ª Conferência 
Estadual de Saúde Mental e da 
5ª Conferência Nacional é “A 
Política de Saúde Mental como 
Direito: Pela defesa do cuidado 
em liberdade, rumo a avanços e 
garantia dos serviços da aten-
ção psicossocial no SUS”.

 O eixo principal da con-
ferência é “fortalecer e garan-
tir Políticas Públicas: o SUS, o 
cuidado de saúde mental em 
liberdade e o respeito aos Di-
reitos Humanos”, que será di-
vidido em quatro subeixos te-

máticos: Cuidado em liberdade 
como garantia de direito à ci-
dadania; gestão, financiamen-
to, formação e participação so-
cial na garantia de serviços de 
saúde mental; Política de saúde 
mental e os princípios do SUS: 
Universalidade, Integralidade e 
Equidade e Impactos na saúde 
mental da população e os desa-
fios para o cuidado psicossocial 
durante e pós-pandemia.

 
Programação

De acordo com a progra-
mação, o evento ocorrerá hoje, 
a partir das 13h às 17h, com o 
credenciamento. Às 14h serão 
ofertadas práticas integrativas 
e complementares, corporais, 
meditação guiada, terapia co-
munitária e auriculoterapia. Às 
17h, terá a apresentação cultu-
ral dos usuários do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) 
Gutemberg Botelho. 

 Às 18h, será a abertura ofi-
cial com a palestra magna: “A 
política de saúde mental como 
direito: pela defesa do cuida-
do em liberdade, rumo a avan-
ços e garantia dos serviços da 
atenção psicossocial no SUS”, 
ministrada por Shirlene Quei-
roz de Lima, psicóloga e mem-
bro da comissão organizadora 
da 5ª Conferência Nacional de 
Saúde Mental, que também foi 
coordenadora estadual de saú-
de mental da Paraíba. 

Conferência Estadual de Saúde Mental 
será aberta, hoje, no Espaço Cultural

debates

O 1º Acampamento Inclu-
sivo será realizado na comu-
nidade indígena Aldeia For-
te, em Baía da Traição, do dia 
27 ao dia 30 de julho. O even-
to tem como objetivo discutir 
e promover a inclusão digi-
tal da comunidade indígena e 
contará com diversas ativida-
des, entre elas estão  oficina de 
robótica, campeonato de surf, 
palestras sobre temas de tec-
nologia, debates, feiras de ar-
tesanato e gastronomia, pro-
movendo, ao mesmo tempo, 
conhecimento e diversão por 
meio do desenvolvimento hu-
mano e tecnológico.

Entre os participantes que 
integram a programação, des-
taca-se a participação da dire-
tora do escritório da Unesco 
em Paris, Marielza Oliveira, 
que vai discorrer sobre o tema 
Multilinguagem na Internet, 
por uma internet livre e mul-
tilinguista. 

Para o presidente da Asso-
ciação Nacional para Inclusão 
Digital (Anid), Percival Hen-
riques, o evento é importante, 
pois visa discutir a inclusão di-
gital efetiva e a preservação da 
cultura indígena daquela loca-
lidade. “Há uma preocupação 
quando a gente fala em inclu-

são digital que essa inclusão 
seja efetiva, visto que não bas-
ta dar acesso à internet, por-
que as pessoas precisam ter 
equipamentos de acesso e sa-
ber acessar. Só que mesmo as-
sim, não basta. É preciso ir 
além para que as comunida-
des tradicionais usem a inter-
net como ferramenta de divul-
gação e preservação dos seus 
conhecimentos ancestrais.  Ge-
ralmente, o conhecimento vai 
se perdendo e a digitalização 
pode ser uma forma interes-
sante para que mantenham a 
sua cultura usando a internet 
como aliada”, frisou.

Ele destaca ainda que esta 
é uma forma de empodera-
mento, transformação social 
e perpetuação histórica-cul-
tural. “Imagine criar uma ge-
ração apta a contar sua histó-
ria e a levar seus potenciais 
turísticos, sua arte, sua culi-
nária e todo o seu arcabou-
ço cultural e potencial econô-
mico para os meios digitais? É 
uma oportunidade única de 
empoderamento e transfor-
mação através da inclusão di-
gita”, evidenciou.

Serão cinco debates e qua-
tro palestras que acontecerão 
durante o acampamento em 
torno de temas atuais que tra-
zem à tona discussões sociais 
importantes como Educação 
escolar indígena; Empodera-

mento feminino, Movimento, 
juventude indígena e a cultu-
ra digital - História, luta e re-
sistência dos povos indígenas 
(presença dos Caciques); Cos-
mologia Tupi; Internet nas al-
deias, uma importante ferra-
menta para o empoderamento 
e o conhecimento da cultura 
indígena. Todas as mesas e pa-
lestras serão transmitidas ao 
vivo no YouTube.

A estimativa é de que 1.400 
pessoas estejam presentes du-
rante os quatros dias do even-
to. O I Acampamento Inclusivo 
é promovido pela Associação 
Nacional para Inclusão Digital 
(Anid), pela Associação Forte 
Toré, pela Secretaria de Educa-
ção da Baía da Traição e pelo 
Governo do Estado da Para-
íba, com apoio da Prefeitura 
Municipal da Baía da Traição, 
do Comitê Gestor da Internet 
no Brasil (cgi.br) e do Núcleo 
de Informação e Coordenação 
do Ponto BR (nic.br). 

Baía da Traição debaterá inclusão 
digital na comunidade indígena 

de 27 a 30 deste mês

• Acidente de trânsito com vítimas;

• Acidente por arma de fogo ou arma branca;

• Queda com ferimento e fratura;

• Queimadura grave;

• Choque elétrico grave;

• Ataque de animal;

• Desmaio;

• Perda de consciência;

• Hemorragia;

• Crise convulsiva;

• Crise hipertensiva;

• Afogamento;

• Intoxicação;

• Tentativa de suicídio;

• Problema cardiorrespiratório

• Trabalho de parto com risco de morte da mãe e/

ou do feto;

• Dor repentina no peito;

• Envenenamento;

• Surto psiquiátrico;

• Ocorrência de maus-tratos;

• Ocorrência de violência sexual/agressão.

Saiba mais
Situações em que o 192 pode ser acionado:

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

Samu atua com cinco ambulâncias, sete motolâncias e um helicóptero em parceria com o GTA da Polícia Militar

Foto: Secom-JP

Faça, através do QR 
Code, a inscrição para 

o 1º Acampamento 
Inclusivo 



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de julho de 2022     7EDIÇÃO: Cardoso Filho
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Paraíba

Curtas
Jovem é preso três vezes por 
assalto em uma semana

Mulher é flagrada com 
droga no carrinho de bebê

Idoso é encontrado após 
passar 24h desaparecido

Dupla ateia fogo em carro 
após praticar assalto

Um jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante 
no final de semana pela terceira vez, em menos 
de uma semana, quando praticava um roubo em 
um supermercado na cidade de Patos. A primeira 
prisão aconteceu no dia 11, sendo posto em 
liberdade, no dia 13, na audiência de custódia, 
concedida pela 1a Vara da Comarca de Patos. 

No dia seguinte, o jovem foi novamente preso, 
também por roubo a outro estabelecimento, 
sendo novamente solto, desta vez pela 2a Vara 
Mista comarca. No dia 15, ele foi flagrado e 
preso assaltando em uma farmácia.  De acordo 
com a Polícia Civil, ele já praticou cerca de dez 
ações criminosas, inclusive no arrombamento à 
residência do secretário de Infraestrutura de Patos.

Um casal foi preso em flagrante, na Praça da 
Paz, no bairro dos Bancários, em João Pessoa, 
traficando droga. Primeiro, os policiais abordaram 
o jovem que estava com uma pequena quantidade 
de entorpecente, próximo a ele, estava uma mulher 
com uma criança no colo e, na bolsinha do bebê 
estava mais droga. 

No total, foram apreendidas 44 porções de 
drogas prontas para a comercialização e R$ 
84,00 que a polícia garante ser da venda dos 
entorpecentes. 

O casal, junto com o material apreendido, foi 
conduzido à Central de Polícia, enquanto que a 
criança foi colocada à disposição do Conselho 
Tutelar. Após denúncias, equipes do BEPMotos 
realiza rondas contantes naquela praça.

O Corpo de Bombeiros, de Campina Grande, 
localizou, no final da manhã de domingo (17), um 
homem de 84 anos que estava desaparecido dentro 
de uma mata na região de Massaranduba. 

Antônio Venâncio da Silva, 84 anos, segundo 
familiares se perdeu por volta das 11h de sábado 
(16), enquanto cortava lenha. Ele teria entrado na 
mata e por conta de problemas na visão e a idade 
avançada, ele não encontrar o caminho de volta. 

Na manhã de domingo, uma equipe do Corpo 
de Bombeiros, com cães especialistas em buscas 
com cães, iniciaram as buscas e, por volta das 
11h30m, o idoso foi encontrado desidratado, com 
hipotermia, apresentado-se bastante fragilizado. 
Ele foi levado para o Trauma de Campina Grande.

A Polícia Civil está tentando identificar uma 
dupla que ateou fogo em um veículo após praticar 
um assalto, na cidade de Queimadas, no Agreste 
do estado. O automóvel ficou totalmente destruído. 
O assalto aconteceu no final de semana, no sítio 
Olho D’Água, zona rural do município.

O proprietário do carro contou para a polícia 
que teria sido abordado por uma dupla, que 
chegou numa motocicleta e anunciou o assalto. 
Depois, os bandidos fugiram com o carro da vítima.

Após o assalto, os homens abandonaram o 
carro na rodovia e atearam fogo no automóvel. 

Polícia localizou centenas de garrafas com a substância em duas casas da comunidade Portelinha, em Cabedelo

PB registra maior apreensão de loló
combate ao tráfico

O final de semana foi consi-
derado bastante positivo para 
os policiais responsáveis pela 
Delegacia de Repressão a En-
torpecentes da capital. Na co-
munidade Portelinha, em Ca-
bedelo, Região Metropolitana 
de João Pessoa ocorreu a maior 
apreensão de loló no estado. 

Segundo o delegado Mar-
cos Paulo, que está responsá-
vel pela DRE, foram locali-
zadas centenas de garrafas 
com a substância entorpecen-
te. A ação policial se deu em 
duas casas na Rua Cassiano 
da Cunha Nóbrega, no bair-
ro Ponta de Mato. 

Em ação realizada numa 
casa na comunidade do Ara-
tu, no bairro de Mangabeira, 
os agentes daquela delegacia, 
apreenderam cerca de 55 qui-
los de maconha. 

O delegado Marcos Pau-
lo informou que as apreen-
sões das drogas nas duas co-

munidades de Cabedelo e da 
capital aconteceram após le-
vantamento realizado pelos 
policiais da Especializada. As 
equipes da DRE continuam 
monitorando os locais onde 
podem ocorrer a venda de 
drogas na Região Metropoli-
tana de João Pessoa.

O veículo foi totalmente destruído pelo fogo

Foto: Redes Sociais

Foto: DRE

Apreensão
As drogas estavam 

escondidas em 
residências nas 

comunidades e seriam 
distribuídas na 

Região Metropolitana 
de João Pessoa

Os agentes da DRE continuam em diligências para localizar os responsáveis pelas drogas

A Polícia Civil da Paraí-
ba contabilizou um total de 
165 pessoas presas pela De-
legacia de Combate aos Cri-
mes Patrimoniais da capital, 
durante o primeiro semestre 
deste ano, sendo 63 delas em 
Autos de Prisão em Flagrante. 
Além das prisões, os investi-
gadores da DCCPAT apreen-
deram 24 armas de fogo e 717 

munições. Nesses seis meses, 
a delegacia especializada re-
cuperou também 29 veículos.

O delegado João Paulo 
Amazonas informou que a 
produção do semestre resul-
tou ainda em 99 relatórios de 
inquéritos policiais, 68 man-
dados de prisão cumpridos e 
40 representações por Medi-
da Cautelar.

“Nota-se um trabalho 
muito incisivo, pautado na 
investigação de crimes con-
tra o patrimônio e na desar-
ticulação de organizações 
criminosas voltadas para o 
cometimento desses delitos. 
Praticamente todos os dias, 
nós tiramos criminosos das 
ruas, apreendemos suas ar-
mas e devolvemos veículos 

que foram roubados de seus 
legítimos proprietários”, des-
tacou o delegado João Paulo 
Amazonas.

A maior parte das ações 
se concentra na área polari-
zada por João Pessoa. Gru-
pos de criminosos foram 
identificados e seus inte-
grantes presos pelos agen-
tes da DCCPAT.

Polícia Civil contabiliza 165 prisões por roubos
primeiro semestre

A polícia ainda não iden-
tificou os responsáveis pela 
morte do caseiro Antônio Ma-
noel da Silva, de 52 anos. O 
corpo dele foi encontrado pelo 
proprietário da granja, na ma-
nhã de ontem, apresentando 
perfurações por arma de fogo 
e facadas nas costas em uma 
granja, no Conde. 

De acordo com levanta-
mento realizado pela Polí-
cia Civil, o homem residia na 
granja com a esposa e três fi-
lhos, no entanto, no momen-
to do crime ele se encontrava 
sozinho. 

O perito do Departamen-
to de Criminalística do IPC, 
Ademar Roberto, disse que 

o corpo do caseiro estava no 
sofá da sala com perfurações 
de tiros de espingarda calibre 
12 e também de facadas. “Ele 
não apresentava sinais de ter 
reagido. Acreditamos que ele 
tenha sido surpreendido pe-
los criminosos”, disse o perito.

A única informação colhi-
da pela polícia é que o caseiro 
estaria envolvido no estupro 
de uma menina, há cerca de 
um mês, e isso pode ter sido a 
causa do crime. Ele estava re-
sidindo na granja há pelo me-
nos seis meses. A esposa dele 
estava em Caaporã.

Outro crime
Um jovem de 20 anos, 

identificado como Edson Car-
los, foi assassinado a tiros, na 
noite desse domingo (17), na 
praça pública da cidade de 
Pocinhos. A vítima era irmão 
de um pastor da cidade e esta-
va acompanhado de outro ra-
paz no momento em que tudo 
aconteceu.

Equipes da Polícia Militar 
realizaram diligências na re-
gião de Pocinhos e consegui-
ram prender os suspeitos, que 
seguem à disposição da Justi-
ça. As primeiras informações 
dão conta que o jovem teria 
sido morto por engano.

Segundo informações co-
lhidas pela polícia, o crime 
foi praticado por dois homens 

numa motocicleta, que chega-
ram ao local, onde a vítima 
se encontrava e efetuaram os 
disparos. O Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(SAMU) daquela cidade este-
ve no local, mas apenas para 
confirmar o óbito.

Tentativa de homicídio 
A Polícia Civil de São Ben-

to está investigando o atenta-
do sofrido pelo comerciante 
Robson Sérgio de Sousa, re-
sidente na cidade de Sousa. 

Ele foi vítima de tentativa 
de homicídio  quando retor-
nava de São Bento. Na oca-
sião, ele estava acompanha-
do de um vereador.

Caseiro é morto com tiro de espingarda 12
homicídios

O jogador Éder Lima, do 
Ferroviário (CE), está reco-
lhido ao Presídio do Mon-
te Santo de Campina Gran-
de após ser preso na tarde 
deste sábado (16), no Está-
dio Amigão. A Polícia Civil 
informou que o motivo foi a 
falta de pagamento de pen-
são alimentícia. O atleta, de 
36 anos, recebeu voz de pri-
são durante a execução do 
hino nacional brasileiro. 

Agentes da Polícia Civil 
entraram pelo túnel do Fer-
roviário, abordaram Éder 

Lima e o levaram para o ves-
tiário antes de ser conduzido 
à delegacia. Ele seria titular 
na partida contra o Campi-
nense, válida pela Série C do 
Campeonato Brasileiro, sen-
do substituído pelo jogador 
Gabriel Lima. Conforme o 
Ferrão, o departamento ju-
rídico do clube está em con-
tato com o advogado do atle-
ta, que cuida do caso.

Segundo o delegado De-
métrius Patrício, o atleta ti-
nha conhecimento do atra-
so da pensão alimentícia. O 

mandado de prisão em des-
favor do atleta é oriundo da 
Justiça de São Paulo. Após 
comunicação entre as polí-
cias da Paraíba e São Paulo, 
o jogador foi localizado. An-
tes de ser transferido para 
o presídio do Monte Santo, 
o atleta assinou um termo 
de conhecimento do débito 
no valor de R$ 70 mil. Éder 
Lima foi colocado numa cela 
separada dos demais pre-
sos. Ele ficará recolhido até 
sanar o pagamento da pen-
são alimentícia.

Atleta é preso quando se preparava para jogar
pensão alimentícia

Éder Lima está em presídio de CG
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Aproximadamente oito milhões de mulheres brasileiras convivem com as fortes dores ocasionadas pela doença

Um mal que não deve ser silenciado 
EndomEtriosE

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, apro-
ximadamente oito milhões 
de mulheres brasileiras con-
vivem com as fortes dores 
ocasionadas pela endome-
triose. Estima-se ainda que 
uma a cada 10 mulheres, no 
país, convivem diariamen-
te com fortes dores de cólica 
menstrual, dor durante as re-
lações sexuais, dificuldades 
para engravidar e até infer-
tilidade. 

A doença, como explica a 
ginecologista Ionara Bezerra, 
é caracterizada pela presença 
do tecido que reveste o inte-
rior do útero, o endométrio, 
em outros órgãos da pelve, 
como trompas, ovários, in-
testinos e bexiga. “É uma do-
ença inflamatória, de caráter 
crônico, que ocorre quando a 
presença de tecido endome-
trial está fora dos limites da 
cavidade uterina. 

Recentemente, a cantora 
Anitta, a artista mais ouvida 
no Brasil, utilizou suas redes 
sociais e sua voz para alertar 
a população sobre a doença. 
A artista havia sido diagnos-
ticada com a doença, mas já 
convivia com ela há muito 
mais tempo, como é o caso 
de outras tantas mulheres. 
Isto porque a endometriose 
costuma se manifestar des-
de o início da vida fértil da 
mulher, a partir da primei-
ra menstruação, mas não é 
diagnosticada, na maioria 
dos casos, precocemente. 

Anitta, por exemplo, di-
vidiu com o público que sen-
te dores desde 2013, mas só 
conseguiu o diagnóstico este 
ano. O alerta feito pela a ar-
tista serviu para que mais 
mulheres não normalizem as 
suas dores como sendo roti-

neiras do período menstrual 
e busquem o diagnóstico. 

A endometriose envol-
ve mais comumente a pelve, 
no entanto, o tecido endo-
metrial pode ser encontrado 
fora da pelve no abdômen, 
tórax e pele, por exemplo”, 
explicou a ginecologista. A 
presença do endométrio fora 
da cavidade uterina é a razão 
das dores e alteração da ana-
tomia de órgãos. 

Para a médica Ionara Be-
zerra, a demora no diagnós-
tico é o resultado da norma-
lização de que as mulheres 
precisam sentir dores no pe-
ríodo menstrual. “Infeliz-
mente há uma cultura de 
que a dor é normal, mulhe-
res passam anos achando 
que sua dor é normal e tem 
que aprender a viver com 
ela. Acabam sendo subdiag-
nosticadas, não tendo suas 
queixas valorizadas. Então 
o primeiro passo é buscar 
diagnóstico e avaliar a gra-
vidade da doença. A endo-
metriose é uma doença crô-
nica que requer um plano 
de manejo ao longo da vida 
que maximize o tratamento 
médico e evite a repetição de 
intervenções cirúrgicas, por 
exemplo”, declarou a gine-
cologista. 

As causas da doença não são 
precisas, mas fatores hereditá-
rios, toxinas ambientais, siste-
ma imunológico comprometido 
ou alteração relacionados à dife-
renciação de tecidos de origem 
embrionária podem estar asso-
ciados a estes distúrbios. Para 
tentar o diagnóstico precoce e 
aumentar a qualidade de vida 
das mulheres, o Sistema Úni-
co de Saúde possui campanhas 
de conscientização da doença, 
já que apesar do agravo, mui-
tas mulheres não sabem sobre 
a existência da patologia. Mas 
assim como na rede privada, é 
necessário que haja um maior 
entendimento dos próprios pro-
fissionais sobre a doença.

Uma queixa recorrente de 
muitas mulheres é que passam 
por diversos médicos antes de 

receber o diagnóstico que pode 
levar anos, como o caso da can-
tora Anitta. “Há uma necessida-
de de se ouvir mais, se informar 
mais, valorizar as queixas e bus-
car por diagnósticos e tratamen-
tos, não normalizar a dor”, res-
saltou Ionara Bezerra.

Além das fortes cólicas du-
rante o período menstrual e dor 
durante as relações sexuais, ou-
tros sintomas comuns da endo-
metriose incluem também do-
res ou sangramentos intestinais 
e urinários durante a menstru-
ação, dificuldade para engravi-
dar e o sangramento menstrual 
intenso. “Os sintomas podem 
ocorrer sozinhos ou em com-
binação. Sintomas adicionais 
de endometriose incluem dis-
função intestinal e da bexiga 
(por exemplo, dor, urgência, fre-

quência), sangramento uterino 
anormal, dor lombar e fadiga 
crônica”. segundo a ginecolo-
gista. 

O tratamento é focado em 
bloquear a menstruação porque 
é ela que manifesta o maior estí-
mulo hormonal que faz com que 
as lesões cresçam. Para isso não 
acontecer, é necessário bloquear 
os ovários da mulher para im-
pedir a menstruação e poder ge-
rar algum alívio das dores. Ou-
tras, ainda com esse tratamento, 
seguem com o aparecimento de 
dores e precisam ser submeti-
das a procedimentos cirúrgi-
cos, como fará a cantora Anitta.

O plano de tratamento é dis-
tinto para cada paciente, por-
que depende de fatores, como 
explica a ginecologista. O exa-
me ginecológico no consultó-

rio médico é o primeiro passo 
para o diagnóstico. Em segui-
da, exames de imagem confir-
mam os casos.

“O tratamento considera 
inúmeros fatores como a apre-
sentação clínica, gravidade dos 
sintomas, extensão e localiza-
ção da doença, desejos reprodu-
tivos, idade do paciente, efeitos 
colaterais dos medicamentos e 
taxas de complicações cirúrgi-
cas, por exemplo. Uma boa ali-
mentação e atividade física são 
fundamentais já que estamos 
falando de uma doença de base 
inflamatória. Já as opções de tra-
tamento médico incluem anal-
gésicos não esteróides, contra-
ceptivos hormonais, análogos 
do hormônio liberador de gona-
dotrofina e inibidores da aroma-
tase ”, finalizou Ionara Bezerra.

SUS e as campanhas de conscientização

n 

Para a 
ginecologista, 
a demora no 
diagnóstico é 
o resultado da 
normalização 
de que as 
mulheres 
precisam 
sentir dores 

Anitta
Recentemente, a cantora 

mais ouvida no Brasil 

utilizou suas redes 

sociais e sua voz para 

alertar a população 

sobre a doença

O Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia (SE-
ECT-PB), convocou mais 312 
aprovados do concurso pú-
blico regido pelo Edital nº 
01/2019, para suprir a necessi-
dade da rede estadual de ensi-
no. As convocações foram pu-
blicadas no Diário Oficial do 
Estado (DOE) do último sába-
do (16). Com esta convocação, 
o Governo do Estado atinge o 
número de dois mil professo-
res de Educação Básica convo-
cados no certame realizado no 
ano de 2019.

De acordo com a secretária 
da Administração, Jacqueline 
Fernandes de Gusmão, todos 
os professores convocados de-
vem iniciar a organização dos 
documentos necessários para 
a posse. As nomeações acon-
tecem no início de agosto. A 
lista com as informações re-
ferentes ao edital de convoca-
ção pode ser acessada no link 
https://auniao.pb.gov.br/doe.

As nomeações acontecem 
no dia 2 de agosto com a pu-

blicação dos atos no DOE. A 
posse será realizada na Ge-
rência Operacional de Pos-
se, na Secretaria de Estado da 
Administração, das 8h às 12h 
e das 13h30 às 16h30. O pró-
ximo passo é a declaração do 
exercício, que acontece na Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção e da Ciência e Tecnologia, 
no mesmo horário.

Conforme a Secretaria de 
Administração, os candidatos 
convocados devem ser desig-
nados para lotação e exercí-
cio em apenas um município, 
dentre os que fazem parte da 
Gerência Regional da Educa-
ção para a qual foi convocado. 

Eles passarão pela perícia 
médica nas Gerências de Perí-
cia Médica do Estado, deven-
do apresentar documentos 
pessoais, atestado de sanida-
de mental emitido pelos Caps, 
Complexo Psiquiátrico Julia-
no Moreira ou de instituição 
privada. Convocados com de-
ficiência devem apresentar 
laudo da Fundação Cento In-
tegrado de Apoio à Pessoa 
com Deficiência (Funad). To-
dos devem apresentar cópia 
do edital de convocação onde 
consta seu nome e inscrição.

Após a publicação da no-

meação, os convocados devem 
enviar RG, CPF e título de elei-
tor para o endereço eletrônico 
gopos@sead.pb.gov.br para re-
alização da posse on-line, me-
dida tomada para evitar aglo-
merações ainda em razão da 
pandemia da Covid-19. Tam-
bém será necessário apresen-
tar comprovante de votação 
na última eleição, certificado 
de reservista ou dispensa de 
incorporação para os homens, 
comprovante de residência, 
certidões negativas da Justiça 
Federal, Estadual, Militar Es-
tadual e ainda certidão do PIS 
ou Pasep. 

Os professores devem 
apresentar diploma ou cer-
tificado da Licenciatura Ple-
na na disciplina para a qual 
se inscreveram, declaração 
de que não exerce outro car-
go público, comprovar não 
ter sofrido penalidade dis-
ciplinar em função pública; 
declarar bens e patrimônios. 
Devem levar certidão de nas-
cimento ou casamento, lau-
do médico admissional emi-
tido pela Gerência Central de 
Perícia Médica, informações 
bancárias, além de compro-
vante de imunização contra 
a Covid-19.

Governo do Estado convoca mais 
312 aprovados em concurso público

Educação

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Segundo Ionara Bezerra, mulheres passam anos achando que sua dor é normal e tem que aprender a conviver com ela  

Foto: Redes Sociais

Agentes de viagens de 
quatro cidades do Nordeste 
participam, desde ontem até 
a próxima quinta-feira (21), 
do Roadshow Nordeste, que 
começa por Salvador (BA) 
e passará por Aracaju (SE), 
Maceió (AL) e Caruaru (PE). 
A Prefeitura de João Pessoa, 
por meio da Secretaria de 
Turismo, está divulgando os 
principais pontos turísticos e 
os diferenciais para cerca de 
200 agentes ligados à Maste-
rop Operadora. O roadshow 
é organizado pela Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur), em parceria com a Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Hoteleira (ABIH-PB).

Durante o roadshow, ha-
verá a apresentação do Des-
tino Paraíba e, em seguida, 
rodadas de negócios onde 
os agentes terão contato di-
reto com executivos da rede 
hoteleira paraibana e das se-
cretarias de Turismo. Daniel 
Rodrigues, secretário de Tu-
rismo de João Pessoa, enfa-
tiza que esse diálogo direto 
com os agentes de viagens é 
essencial para que esses pro-
fissionais possam conhecer 
melhor os destinos, ganhan-
do maior poder de convenci-

Setur divulga roteiros da capital
em quatro cidades do Nordeste

roadshow

Foto: Secom-JP

mento junto aos seus clientes.
A Setur-JP apresentará os 

pontos turísticos tradicionais, 
porém, mostrando uma cida-
de mais dinâmica, com a in-
fraestrutura totalmente revi-
talizada. “Temos trabalhado 
intensamente para oferecer 
uma cidade melhor para os 
turistas e os seus moradores”, 
pontua o secretário. De acor-
do com ele, a capital paraiba-
na vive um novo momento 
no turismo e existe a expec-
tativa de aumento substan-
cial de turistas no período de 
alta estação.

“Todos os buscadores de 
destinos colocam João Pessoa 
entre os destinos mais procu-
rados pelos turistas para pas-
sar as férias de final de ano. 
Foi assim também no período 
de férias de julho, nos feste-

jos juninos. Estamos prontos 
para receber e atender bem 
toda essa demanda”, disse 
Daniel Rodrigues. Além de 
João Pessoa, também esta-
rão presentes representan-
tes das prefeituras de Cam-
pina Grande, Conde, Baía da 
Traição, Lucena e Cabaceiras.

• 18/07: Salvador  
(Restaurante Picuí)
• 19/07: Aracaju  
(Sal e Brasa)
• 20/07: Maceió  
(Sal e Brasa)
• 21/07: Caruaru  
(Citi Hotel)

S erviços

Durante o roadshow, haverá apresentação do Destino Paraíba
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“A poesia quando chega não 
respeita nada. Nem pai, nem 
mãe. Quando ela chega de 
qualquer de seus abismos”. 

O trecho é do poema Subversiva, de Ferreira 
Gullar (1930-2016), e ele serve como um guia, 
uma inspiração que reflete o trabalho do Poé-
tica Evocare, grupo artístico que desenvol-
ve performances envolvendo teatro, dança 
e música, apurando o olhar poético das pes-
soas. Como uma celebração coletiva de uma 
experiência de leitura que costuma ser bas-
tante pessoal e silenciosa, o Poética Evocare 
festeja a expressão da palavra.

Idealizado há seis anos, quando estreou 
na sede da Academia Paraibana de Letras 

Joel Cavalcanti 

cavalcanti.joel@gmail.com

Criado há seis anos, grupo tem como objetivo incentivar o gosto pela leitura 
de textos literários, através de um trabalho interdisciplinar dos seus 20 

atores amadores ligados à educação, seja como professores ou alunos

Grupo artístico desenvolve performances envolvendo teatro, dança e música, apurando o olhar poético do público

Festejando a expressão da palavra
Poética EvocarE

Fo
to

: R
ai

ss
a 

Ta
im

ill
es

/D
iv

ul
ga

çã
o

“Tentamos colocar no 
roteiro uma ideia de 
completude. Não são 
poemas soltos. (...) É 
preciso paixão. É preciso 
gostar de ler para poder 
transmiti-la de forma a 
encantar o outro

Marineuma Oliveira
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(APL), no Centro de João Pessoa, o grupo 
tem como objetivo incentivar o gosto pela 
leitura de textos literários, através de um 
trabalho interdisciplinar dos seus 20 ato-
res amadores, que estão de alguma for-
ma ligados à educação, quer como profes-
sores, quer como alunos. Eles têm levado 
esse trabalho especialmente para as esco-
las, onde também oferecem oficinas. “Não 
quero usar a arte para ensinar outra coi-
sa, como português, por exemplo. É a arte 
para ensinar como ouvir, se encantar com 
um poema e, a partir daí, refletir. Temos a 
preocupação de formar plateia, ouvintes e 
espectadores”, explica a professora douto-
ra em Linguística Marineuma de Oliveira, 
que é responsável pela coordenação e rotei-
ro dos projetos do Poética Evocare.

Com apresentações geralmente não ul-
trapassam os 20 minutos, o grupo já vem 
se preparando em encontros quinzenais 
no Teatro Lima Penante para uma nova 
performance. Será no final deste mês, no 
dia 29, às 17h, nas escadarias do Beco da 
Malagrida, Centro Histórico de João Pes-
soa. O evento vai contar com várias apre-
sentações culturais diversas em homena-
gem a professora e poetisa Anayde Beiriz 
(1905-1930). Já o Poética Evocare fará a lei-
tura de alguns poemas contidos nos mais 
novos lançamentos literários de autoria de 
Marineuma: Entre Parênteses: Poemas e Pon-
teio. “A gente se preocupa em dizer o texto, 
tendo o cuidado de não ser uma represen-
tação. Nunca usamos a palavra ‘declamar’: 
é dizer o poema”, detalha a escritora.

Esta será mais uma performance que se 
somará a um repertório crescente do gru-
po que segue a linhagem da poesia lírica, 
adicionando vários elementos intrínsecos 
à manifestação poética. Os espetáculos lite-
rários se dividem em temas, como o Subver-
siva, que abre este texto, com poemas mais 
contestadores, Augusto, com textos de Au-
gusto dos Anjos (1884-1914), Poética, que tra-
ta de forma metalinguística sobre a manei-
ra que os autores concebem a poesia, e Dom, 
exclusivo com poemas de Ariano Suassuna 
(1927-2014). Muitas vezes, os integrantes di-
rigidos artisticamente por Flávio Ramos se 
caracterizam com figurinos que remetem ao 
clima e à época referida nas poesias. 

Mas o que se sobressai é mesmo a pa-
lavra. “Tentamos colocar no roteiro uma 
ideia de completude. Não são poemas sol-
tos. Dentro dos poemas de um poeta, or-
ganizamos uma lógica”, afirma Marineu-
ma. É a voz, o corpo e o texto que marcam 
as intervenções do Poética Evocare. A ideia 
é que o poeta tenha voz na voz dos compo-
nentes do grupo. O poema acontece exata-
mente nesse jogo o olhar, o ouvir e a aten-
ção do público. “É preciso paixão. É preciso 
gostar de ler para poder transmiti-la de for-
ma a encantar o outro. A gente trabalha 
com a pedagogia do encantamento”, defi-
ne a professora.

Saraus poéticos
Fugindo um pouco desse formato mais 

curto, o grupo também realiza espetáculos 
mais longos e que têm origem em um pro-
jeto de extensão da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). Os saraus poéticos possuem 
uma produção que investe em um trabalho 
mais atento para na criação de cenários, co-
reografias, iluminação e sonoplastia. Desde 

2014 já foram quatro montagens nesse estilo: 
Se narciso se encontra com narciso (2014), Epi-
taphium (2016), Cronos (2018) e Amour (2019). 
Apresentadas no teatro do Sesi, as apresen-
tações expandem as fronteiras de defini-
ção mais tradicional do que seja um sarau. 
A quinta montagem já está sendo gestada e 
vai tratar sobre os espaços.

“Esse não é um espetáculo teatral: é um 
espetáculo literário, que tem ajuda da dan-
ça, da música e do teatro. Nós fazemos tam-
bém exposição de artes visuais porque pro-
duzimos ensaios fotográficos”, acrescenta 
Marineuma de Oliveira, que recebeu no ano 
passado o Prêmio Elo Cidadão, emitido pela 
UFPB, pelos projetos ‘Ação Poética Evocare: 
Ano IV’ e ‘A poesia como prática social de 
linguagem’. É misturando educação e cultu-
ra, poesia e performance, palavra e música, 
meia-noite e meio-dia, que o grupo tem ga-
nhado cada vez mais espaço em João Pessoa, 
ou como eles costumam dizer, parafraseando 
letra de Chico César: “Chega tem hora que ri 
de dentro pra fora / Não fica nem vai embo-
ra, é o estado de poesia”.

Poética Evocare vem se preparando em encontros quinzenais no Teatro Lima Penante
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Cultura

Colunista colaborador

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo, 
realizada entre os dias 2 a 10 de julho, no 
Expo Center Norte (na capital paulista), 

sempre se constituiu num palco para o encontro 
das principais editoras, livrarias e distribuidoras 
do país. Eu mesmo já participei de várias e é muito 
agradável ver como a juventude curte e aproveita 
os lançamentos. Afinal, bienal é sinônimo de festa! 
Após dois anos de pandemia, esse reencontro de 
autores e leitores apresenta uma programação 
multicultural abrangente, que mescla literatura, 
gastronomia, cultura, negócios e muita diversão.

Segundo o folder do evento, a bienal serve 
de palco para celebrar a transformação que os 
livros fazem na vida das pessoas e, mais uma vez, 
superou todas as expectativas, comercializando 
100% do espaço disponível com diversos 
expositores e trazendo novidades para o todos 
os públicos. A mídia ajuda muito a divulgar e 
enaltecer os novos autores, mas gostaria aqui de 
chamar a atenção para uma autora jovem, também 
atriz, que está lançando um livro sobre jovem 
drag queen, mais direcionado para o público gay: 
Thalita Rebouças, com apoio de Lulu Santos.

Thalita, muito conhecida pelo público através 
do The Voice Kids, está sendo chamada de 
“Rainha da Bienal do Livro”, com 2,3 milhões de 
exemplares vendidos. Também há a expectativa 
de que a escritora vai adaptar 10 romances para 
o cinema e o streaming. Hoje com 47 anos, 22 
dedicados à literatura, a escritora deu impulso à 
sua carreira no evento a partir do instante em que 
decidiu subir numa cadeira e distribuir pirulitos 
para chamar a atenção dos adolescentes e 
vender uma dúzia de livros. Não tinha vergonha. 
Faria o que fosse preciso para conquistar espaço 
entre os autores e autoras de sucessos quando, 
naquele mesmo ano 2000 ela lançou o primeiro 
de seus quase 30 romances.

Os oito volumes de sua série de maior 
sucesso, Fala Sério, da Rocco, tiveram trechos 
alterados para serem relançados a partir de 
agosto. Eventos que os personagens diziam ser 
“programa de índio”, por exemplo, viraram “uma 
furada”, e diálogos em que uma mãe recebia 
elogios por ser especialista em futebol, “um 
feito e tanto para uma mulher”, foram cortados. 
Alguns elementos, porém, Thalita preferiu manter 
como o original, motivo pelo qual escreveu uma 
carta para os leitores para explicar, entre outros 
aspectos da obra, por que a protagonista de Fala 
Sério, Mãe é gordofóbica.

A agora famosa escritora afirma que “quando 
comecei, não existiam leitores sensíveis”, 
apresentando os profissionais que a editora 
contratou para avaliar se suas histórias reforçam 
algum preconceito. Ela procura escrever para as 
pessoas do seu tempo, não podendo se preocupar 
com o que é politicamente incorreto ou que pode 
ser mal visto. Ela quer que o leitor entenda o que 
mudou em mais de 20 anos. E indaga: “Arte não é 
para fazer pensar?” Nesta Bienal do Livro de São 
Paulo, a autora lança uma história protagonizada 
por um jovem de 19 anos que acaba de se 
matricular na universidade, mas descobre sua 
verdadeira vocação profissional num curso de 
maquiagem. Decide, então, criar um programa 
de entrevistas que viraliza nas redes. O livro, 
batizado de Confissões de um Garoto Talentoso, 
Purpurinado e (Intimamente) Discriminado, chega 
às livrarias pela Arqueiro na próxima semana, 
arrematando uma série de quatro volumes com 150 
mil exemplares vendidos.

Thalita está sendo chamada de “Rainha da 
Bienal do Livro”, com 2,3 milhões de exemplares 
vendidos. Também há a expectativa de que a 
escritora vai adaptar 10 romances para o cinema e 
o streaming. Dentre os seus sucessos, destacamos: 
Ela Disse, Ele Disse, Confissões de Uma Garota 
Excluída, Mal-Amada e (um Pouco) Dramática, Um 
ano inesquecível e Fala sério, professor!

Fernando 
  Vasconcelos

Thalita Rebouças, 
a escritora

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Os corpos das mulheres
“O corpo da mulher é 

imundo., não um recipiente 
para a lei.” (Buda.)

A semana passada o Brasil 
sofreu com duas notícias es-
tarrecedoras e que nos fez pa-
rar para pensar e se indignar. 
Um crime em Foz do Iguaçu – 
Marcelo Arruda, tesoureiro do 
PT, que celebrava, junto com 
os seus familiares, seu aniver-
sário de 50 anos, foi assassina-
do por um bolsonarista cheio 
de ódio que, incentivado pela 
campanha violenta desse Go-
verno, a favor e propagador de 
armas, tem discurso de ódio ir-
radiado aos quatro ventos, se 
sentiu autorizado a cometer 
esse crime político, sim senhor! 

A outra notícia foi a do es-
tupro da paciente na hora do 
parto, pelo anestesista Giovan-
ni Bezerra que, se aproveitava 
da sedação exagerada que dava 
propositadamente, e de uma 
cabaninha de lençol para ter a 
sua alcova toda sua e estuprar 
as mulheres na hora do parto. 

O corpo de enfermagem, 
estranhando o procedimen-
to, possivelmente não o úni-
co, armou para gravar a cena 
macabra, e assim ter as pro-
vas que pudessem parar com 
esse homem que adjetivo ne-
nhum o denomina ou descre-
ve. Parabéns aos enfermeiros/
as que denunciaram esse al-
goz. E, pelo visto, outros casos 
aparecem pipocando, compro-
vando que, nós mulheres, nem 

na mesa de cirurgia temos res-
peito e dignidade para com os 
nossos corpos.

Desde muito cedo, nós, 
mulheres, somos vítimas dos 
olhares, dos encostos, das fra-
ses mal vindas, dos gracejos 
inoportunos, dos assédios e 
da violência física e simbóli-
ca. E não venham Catherine 
Deneuve ou Danuza Leão (in 
memoriam), com todo respeito, 
dizer que toda mulher quer ou-
vir galanteios, uma cantada ou 
assobio. São coisas distintas, 
uma sedução correspondida, 
e até mais picante, de um assé-
dio. Sim, o limite é quase, qua-
se imperceptível, mas gigante, 
e nós, mulheres, sabemos mui-
to bem qual é. 

O corpo feminino nunca 
é privado. Sempre público. O 
mundo opina/interfere e se 
arvora como sua proprieda-
de. Beleza, estética, mercado, 
moda, aceitação, crítica, juí-
zo de valor, exigências, avalia-
ções, importunações, medidas, 
preços... estamos sempre às 
voltas dos desmandos do de-
sejo masculino. Do olhar/gaze 
constrangedor. Até chegar 
nas abordagens mais violen-
tas. Violência obstetra, quem 
nunca sofreu? Pari dois filhos, 
parto normal, e desde menina 
experienciei um olhar autoritá-
rio, uma mão mais dura, uma 
voz de irritação – faça força! Ou 
relaxe! Como que se pode rela-
xar com um espectro por entre 

as pernas? Sofri as ditas mas-
sagens para “ajudar” a expul-
sar o meu filho, massagens es-
sas, hoje, proibidas. Hoje temos 
a humanização dos cuidados e 
do parto. Mas tão pouco segui-
dos ainda.

Quando vi o vídeo do anes-
tesista se fartando da vulnera-
bilidade daquela parturiente; 
imagens mesmo embaçadas, 
senti tudo ao mesmo tempo: 
nojo, ânsia, raiva, ira, impotên-
cia e uma solidariedade infini-
ta para com as mulheres, em 
especial àquelas que sofreram 
esse tipo de crime – o estupro 
enquanto davam à luz. A luz 
na escuridão desse criminoso. 
Acho que essa cena não preci-
sa de legenda. Ela expõe os cri-
mes avassaladores; as feridas e 
traumas seculares; e as violên-
cias infinitas sofrida pelas mu-
lheres através dos séculos.

Li textos que eu queria ter 
escrito e que me senti repre-
sentada. E vou transcrever 
parte de alguns que, resumem 
toda essa violência ancestral: 
“No necrotério depois de mor-
tas? Com meses de vida. / Na 
infância. / Na adolescência, /
Adultas. / Idosas. / No parto? 
Nas clínicas psiquiátricas. / 
Nas consultas médicas de qual-
quer / especialidade. / Na rua, 
na igreja e em casa. // Pelo pai, 
pelo padrasto, pelo avô, / pelo 
tio, pelo professor, pelo / pa-
dre, pelo pastor, pelo médium, 
/ pelo Médico, pelo marido, 

pelo / primo, pelo irmão. // 
Nem todo homem, mas sem-
pre um / homem. (@Tracyfigg.)

“O dia em que descobri que 
era mulher não foi um dia de 
festa. Descobri que era igual a 
metade do mundo, mas dife-
rente de quase todos os ídolos, 
heróis, exploradores, presiden-
tes, gênios, escritores famo-
sos... No meio do Oceano eu 
senti calor como nunca antes. E 
mesmo assim custei a criar co-
ragem para tirar a blusa. Olhei 
ao redor, como se tivesse medo 
de alguém me ver. Conferia se 
as câmeras estavam desliga-
das, E me perguntava: como 
puderam os homens privar 
metade do mundo de expor 
o peito ao vento? (Mesmo so-
zinha, eu arrancava pêlos, es-
condia sangue e vestia biquí-
ni para fazer vídeos, já que até 
lá o olhar do outro poderia me 
alcançar)... nosso corpo não é 
nosso na rua, na igreja, na es-
cola, em casa e nem no hospi-
tal. Mas ainda somos metade 
do mundo... não somos pou-
cas, não somos menos e não 
estamos sós. Bruxas, histéri-
cas, megeras, bruacas, loucas, 
sereias, medusas.” (Tamara 
Klink, navegadora e escritora).

Achei também muito im-
portante a campanha que vi 
nas mídias, protagonizada por 
muitos homens, que se enver-
gonham, denunciam e pedem 
por justiça pelas e para as mu-
lheres. Estamos juntas!

‘Medida Provisória’, um filmaço necessário
Não é de hoje que a arte imita a vida. 

São inúmeros os filmes que, em mo-
mentos críticos da história, levaram 
às telas reflexões sobre opressão, ra-
cismo, desigualdade social, intolerân-
cia etc. Por exemplo: os filmes de terror 
que hoje chamamos de trash (“lixo”, em 
português) com aranhas, moscas e for-
migas gigantes e que povoaram o ima-
ginário do público nos anos 1950, nada 
mais eram do que reflexo do temor dos 
experimentos atômicos que ganharam 
força a partir das bombas de Hiroshima 
e Nagasaki na década anterior.

Então, em meio ao escapismo de fil-
mes que foram feitos apenas para en-
treter e lucrar, temos, também, longa-
metragens que nos fazem refletir sobre 
a sociedade que a gente vive. Recém-
chegado ao Globo Play, depois de uma 
campanha de enorme sucesso nos ci-
nemas de todo país, Medida Provisória 
(2022), de Lázaro Ramos, é desses fil-
mes com muito a dizer.

O enredo se passa em um futuro 
distópico (distópico?) bastante próxi-
mo, em um Brasil dominado por uma 
elite branca, racista e intolerante. Uma 
sociedade que deixou de chamar o povo 
negro de “preto”, ou “afrodescendente”, 
para renomeá-los por “melanina acen-
tuada” ou “melaninados”.

Essa sociedade acaba elegendo um 
governo de equivalência que propõe, 
aos “melaninados”, que voltem para 
a África, para reencontrar seus ances-
trais. E ainda dá a passagem para eles 
viajarem até o outro continente, com a 
certeza de, veja só, “está fazendo um 
favor”.

A proposta, claro, não é levada à sé-
rio, o que faz o tal governo intolerante e 
racista mostrar suas garras ditatoriais, 
baixando a Medida Provisória 1888 
(não por acaso, o ano da lei da abolição 
da escravatura), que determina a extra-
dição de qualquer cidadão com traços 
minimamente negros para migrarem 
para a África, até não restar nenhum 
“melaninado” no país.

Com a desculpa de está fazendo o 
“certo”, burocratas do governo como 
Isabel (Adriana Esteves, perfeita no pa-
pel) promovem uma verdadeira caçada 
a um advogado (Antônio), casado com 
uma médica (Capitu), e o primo dele 
(André). O trio, vivido, respectivamen-
te, pelos atores Alfred Enoch (ele é bri-

tânico, descendente de brasileiros, fala 
português quase sem sotaque e fãs de 
Harry Potter lembram dele como o Dean 
Thomas), Taís Araújo e Seu Jorge, forma 
o núcleo central da trama, que se divi-
de em duas narrativas.

Numa, Antônio e André se tor-
nam heróis destemidos da resistência, 
aquartelados em um apartamento, en-
frentando todo tipo de sabotagem do 
governo e de vizinhos racistas. Em ou-
tra linha, acompanhamos a fuga de Ca-
pitu, que acaba sendo acolhida por um 
grupo de refugiados. “É o novo quilom-
bo”, questiona a médica, ao que ouve 
como resposta: “Não, preferimos cha-
mar de afro bunker”.

Baseado na peça Namíbia, não!, de 
Aldri Anunciação, levada aos palcos em 
2011, Taís Araújo revelou ao programa 
Altas Horas que o projeto de Lázaro Ra-
mos foi recusado por vários diretores 
renomados, sobrando para o próprio 
marido dirigir o filme, que é fantástico 
em sua proposta de retratar, de manei-
ra ficcional, algo bem real do país, que 
é o racismo estrutural e como há gente 
branca que gostaria de fazer, no Brasil, 
o que Hitler se propôs a fazer na Ale-
manha nazista, uma das muitas metá-
foras do filme.

A narrativa é bem direta e eletrizan-
te. Não há firulas nem espaço para dou-
rar pílulas. E você não precisa ser ne-
gro, branco, amarelo, verde, vermelho 
ou cinza para se identificar com nossos 
dois heróis e heroína, sofrer com eles e 
torcer por eles, nesse Brasil que não é 

tão distante do que o filme mostra.
Lázaro Ramos mostra habilidade 

por trás das câmeras. Consegue condu-
zir a história tão bem que é impossível 
não se deixar levar pela narrativa, ora 
eletrizante, ora angustiante, mas sem-
pre verdadeira. E Medida Provisória é o 
filme mais importante do cinema bra-
sileiro desde Que Horas Ela Volta.

Mais: Ramos soube trabalhar bem a 
conexão que existe entre cinema e mú-
sica na cultura negra. Com dois nomes 
para lá de relevantes da cena musical 
brasileira no elenco (além de Seu Jorge, 
há uma participação de Emicida), ele 
entregou a trilha sonora ao tarimbado 
Plínio Profeta, que a atuou ao lado do 
rapper Rincon Sapiência e do produtor 
Kiko de Sousa.

Aliás, um dos pontos altos do filme 
é como Lázaro Ramos aproveita o lega-
do deixado por Elza Soares, que reer-
gueu sua carreira nas duas décadas an-
teriores a sua morte, investindo em uma 
música muito mais engajada em prol da 
igualdade racial e denunciando as ma-
zelas de uma sociedade sectária e pre-
conceituosa. 

E além de tudo isso, o longa nos 
brinda com uma discreta participação 
da Paraíba: a versão de ‘Preciso me en-
contrar’ (clássico samba de Candeia 
eternizado por Cartola) traz os doces 
vocais da “baiana de Campina Gran-
de”, Agnes Nunes.

Que Medida Provisória, portanto, seja 
a janela para dias menos sombrios no 
país da intolerância.

Foto: Mariana Vianna/Divulgação

Alfred Enoch (E), Taís Araújo (C) e Seu Jorge (D) compõem o núcleo da trama

Foto: Instagram

“Rainha da Bienal do Livro” vendeu 2,3 milhões de exemplares
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Colunista colaboradora

uem foi que viu a minha Dor chorando?!
Saio. Minh´alma sai agoniada. 
Andam monstros pela estrada 

E pela estrada, entre estes monstros, ando! 
(Augusto dos Anjos. Queixas noturnas.) 

João Manoel de Carvalho, advogado e 
jornalista, deixou os paraibanos no último 
fim de semana e a cidade ficou triste com a 
partida de um dos defensores mais ferrenhos 
da democracia. Como líder estudantil e 
depois jornalista e advogado, foi um baluarte 
em defesa dos oprimidos e daqueles que 
esperavam por dias melhores. 

Na missão de jornalista, foi editor e 
colaborador de vários jornais da Paraíba. 
Fundador e editor do Jornal Contraponto, 
que era distribuído gratuitamente com os 
assinantes durante 12 anos, lia e relia todos 
os textos dos seus colaboradores. O jornal 
era distribuído, ainda, nas clinicas médicas 
e odontológicas, repartições públicas, trazia 
sempre notícias políticas e literárias. Fui 
colunista do referido jornal de 2009 a 2019, 
responsável pela coluna Livros & Literatura. O 
espaço era generoso, escrevia de três a cinco 
laudas. A experiência como colunista motivou 
a publicação de Livros à espera do leitor 
(João Pessoa: Ed. Zarinha Centro de Cultura, 
2009) que contou com bonitas e expressivas 
ilustrações de Domingos Sávio e o cuidadoso 
projeto gráfico de Pontes da Silva.

Tive a oportunidade de me encontrar algumas 
vezes com o editor/jornalista na redação 
do Contraponto, e registro duas passagens 
que denotam sua forte personalidade e seu 
compromisso com a ética. Levei um livro de 
um autor paraibano para presenteá-lo e ele 
recusou o presente com o argumento: “Esse aí 
é de direita, temos divergências políticas e não 
combina com meus princípios”. O livro teve outro 
destino. Não fiquei zangada, era o seu modo de 
ser sincero. 

Outra vez, em conversa informal, me disse 
que escolhia seus colaboradores e afirmou 
categórico: ”Aqui no jornal não há espaço para 
direitistas”. Assim era João Manoel – ético, sério 
e verdadeiro. 

Graciliano Ramos e José Saramago 
figuravam entre os escritores de sua 
preferência. Tinha profunda admiração pelo 
autor de Vidas Secas e dizia que o Prêmio 
Nobel atribuído a José Saramago tinha sido 
muito justo. Gostava muito da poesia de 
Augusto dos Anjos. 

João Manoel saiu de cena, mas ficou a 
lembrança do “construtor de sonhos”, do 
jornalista idealista, do combatente altivo que 
não tinha “medo de careta” nem de “ser feliz”. 
Lembro versos de Drummond que condiz 
muito bem com sua maneira de ser: Se eu 
morrer, morre comigo / um certo modo de 
ver. Ele partiu e levou seu modo de ver, fica a 
lembrança de quem não tergiversava de seus 
princípios em nenhum momento. Gonzaga 
Rodrigues, velho companheiro de ideias, 
escreveu uma bela crônica no Jornal A União 
para homenagear o amigo. 

Desejo que o legado que deixou para as 
novas gerações encontre eco e que surjam 
outros jornalistas tão íntegros e combatentes 
como foi o criador e idealizador do Jornal 
Contraponto. 

Nota literária
A Livraria do Luiz abriu uma filial no 2º 

andar do MAG Shopping, na capital. Estive 
no local e constatei o bom gosto dos seus 
proprietários – Ricardo e Janaína, assessorados 
por Juca Pontes e Jéssica.

A antiga livraria continua no mesmo espaço, 
Galeria Augusto dos Anjos, no centro da cidade 
de João Pessoa, e seguirá com a programação 
costumeira – encontro de escritores e 
lançamentos de livros. Há certas coisas que me 
cativam: bibliotecas, livrarias, escolas, museus, 
exposições de pintura.

Se o leitor for ao MAG Shopping, dê uma 
passadinha na nova livraria, é local de deleite e 
de entretenimento. Já estão programados vários 
lançamentos na nova sede. Que venham outros 
eventos, como recitais poéticos, apresentações 
musicais, palestras informais. Nem só de livros 
vive uma livraria, há muitas formas de torná-la 
dinâmica e atuante.

João Manoel de 
Carvalho: o altivo

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

O poeta paraibano Jessier Quirino 
marcou seu retorno aos palcos do Noer-
deste em novembro do ano passado, com 
um espetáculo apresentado em Natal 
(RN). Agora, o artista volta nesta quinta 
e sexta-feira (dias 21 e 22) em Recife (PE), 
com o espetáculo Sem Freio e Sem Vexação, 
no Teatro do Parque.

As entradas estão sendo vendidas por 
meio de site do Ingresso Nacional (www.
ingressonacional.com.br) e na Livraria Ja-
queira (Praça da Jaqueira e Recife Anti-
go) Os preços são: R$ 100 (inteira), R$ 50 
(meia) e R$ 80 com 1Kg de alimento não 
prerecível (inteira social). A classificação 
indicativa  é de 12 anos.

De acordo com Quirino, ainda não 
tem data nem local para estrear o novo 
projeto nas terras paraibanas. O espe-
táculo mantém a linha que é marca 

registrada de Jessier: humor, poesia, 
“causos” e sempre dentro da temáti-
ca nordestina.

No seu canal oficial do YouTube, 
Papel de Bodega, Jessier Quirino já con-
quistou mais de 112 mil inscritos, con-
tando “causos”, declamando poemas, 
cantando e batendo papo com artistas 
como Flávio José e Zé Lezin, em um ce-
nário produzido pelo próprio Jessier. 
No seu perfil no Instagram (@jessier-
quirino), o poeta já conta com mais de 
56 mil seguidores.

“Eu sou um assíduo prestador de 
atenção das coisas do mato, uma pes-
soa permanentemente atenta às pala-
vras: palavras em desuso, palavras di-
tas de forma espontânea, o coloquial 
da feira, do comércio, do mecânico, 
das pessoas que falam seu linguajar 
nos seus guetos, tudo isso para mim 
importa”, afirma Quirino. 

‘Sem Freio e Sem Vexação’ ainda não tem data de estreia na Paraíba

Novo projeto de Jessier 
Quirino chega a Recife

EspEtáculo

Foto: Roberto Guedes

Jessier: humor, poesia e “causos”

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. Bio-
grafia. 12 anos). Décadas da vida de 
Elvis Presley (Austin Butler) e sua as-
censão à fama, a partir do relaciona-
mento do cantor com seu controlador 
empresário “Colonel” Tom Parker (Tom 
Hanks). A história mergulha na dinâ-
mica entre o cantor e seu empresário 
por mais de 20 anos em parceria, usan-
do a paisagem dos EUA em constante 
evolução e a perda da inocência de El-
vis ao longo dos anos como cantor. No 
meio de sua jornada e carreira, Elvis 
encontrará Priscilla (Olivia DeJonge), 
uma das pessoas mais importantes 
de sua vida. CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - 
VIP (leg.): 15h - 18h15 - 21h45; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h20 - 
20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 14h45 (exceto seg.) - 18h15 (ex-
ceto seg.) - 21h45 (exceto seg.); CINE 
SERCLA 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 inéditas e 
recentes da filmografia francesa. Confi-
ra a programação completa (com sinop-
ses, fotos e sessões) de João Pessoa no 
site oficial do festival (variluxcinefran-
ces.com). No CINE BANGÜÊ.

mINIONS 2: A ORIgEm dE gRU 
(Minions: The Rise of Gru. EUA. Dir: 
Kyle Balda. Animação. Livre). Na dé-
cada de 1970, Gru está crescendo 
no subúrbio. Fã de um grupo de su-
pervilões conhecido como Vicious 6, 
Gru traça um plano para se tornar 
malvado o suficiente para se juntar 
a eles. Felizmente, ele recebe apoio 
de seus leais seguidores, os Minions. 
Juntos, eles exercem suas habilida-
des enquanto constroem seu primei-
ro covil, experimentam suas primei-
ras armas e realizam as primeiras 
missões. Quando os Vicious 6 ex-
pulsam seu líder – o lendário luta-
dor Wild Knuckles – Gru participa 
de uma entrevista para se tornar seu 
mais novo membro. A entrevista não 
vai bem, e só piora depois que Gru 
os supera e de repente, o garoto se 
vê como inimigo mortal do grupo do 
mal. Gru se voltará para uma fonte 
improvável de orientação, o próprio 
Wild Knuckles, e descobrirá que até 
os supervilões precisam de uma aju-
dinha de seus amigos. Continuação 
das aventuras dos Minions. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 1 (dub.): 14h30 - 16h45 
- 19h - 21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 
3 (dub.): 14h - 16h15 - 18h30 - 20h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h30 
- 15h45 - 18h; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 3 (dub.): 13h30 (exceto seg.) - 
15h45 (exceto seg.) - 18h (exceto seg. 
e qua.) - 20h15 (exceto seg. e qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
14h - 16h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 
5 (dub.): 14h20 - 16h10 - 18h - 19h50; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
14h20 - 16h10 - 18h - 19h50.

SEgUINdO TOdOS OS PROTO-
COLOS (Brasil. Dir: Fábio Leal. Co-
média. 16 anos). Após ficar 10 meses 
sozinho em quarentena, Francisco (Fá-

bio Leal) quer transar. CINE BANGÜÊ: 
18h30 (dia 19/7).

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 (Chris 
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 – inexpli-
cavelmente empunha seu martelo má-
gico, Mjolnir, revelando-se a Poderosa 
Thor. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 
14h15 - 17h - 19h45 - 22h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 6 (dub., 3D): 13h15 - 
16h - 18h45 - 21h30; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 7 (3D): 14h45 (dub.) - 17h30 
(dub.) - 20h15 (leg.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 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 MANGABEIRA 5 (dub., 
3D): 14h30 - 17h15 - 20h; CINE SER-
CLA 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

Na cinebiografia ‘Elvis’, Tom Hanks interpreta o controlador empresário “Colonel” Tom Parker

Da Redação
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A Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope) divul-
gou recentemente o resul-
tado final de três editais de 
ocupação de seus equipa-
mentos – Casa da Pólvora, 
Galeria Casarão 34 e Hotel 
Globo. As listas completas 
foram publicadas no Portal 
da Transparência e para to-
dos os editais, há propostas 
que ficaram na suplência.

“O resultado dos editais 
confirma o processo de tran-
quilidade que tivemos na for-
mação de todos eles. Foi um 
concurso bastante pensado 
coletivamente, discutido com 
a comunidade de artistas. E 
nós finalizamos esses editais 
de maneira muito tranquila”, 
avaliou o diretor executivo da 
Funjope, Marcus Alves.

A nova etapa do proces-
so é fazer o planejamento 
e agendamento das expo-
sições e das ocupações or-

ganizadas em todos os três 
equipamentos culturais. Os 
editais foram resultados de 
diálogo com a comunidade 
de artistas e passaram por 
um processo de validação 
social. Além disso, contou 
com o apoio de uma comis-
são qualificada que analisou 
os projetos.

Para a Casa da Pólvora 
foram aprovados quatro pro-
jetos de exposição de artes 
visuais: Derivas, Aqui está 
o meu corpo, Amammama e 
Feiracura. Também para o 
mesmo equipamento, para 
a mostra de dança urbana, as 
propostas aprovadas foram 
Urban dance day, Da liberda-
de ao cativeiro, Do fogo ke há 
em mim, O preto e o branco e 
a jornada de mundos possíveis, 
Corpo plural: identidade, raízes 
e fusão, Pandora pocket show, 
The Mask - 2 de mim e Luz do 
meu erê. Foram aprovadas 

ainda para o mesmo local 
também 10 propostas para 
mostras de literatura: O que 
pesa no Norte, A ver só, Só você 
consegue me levar embora, O 
latíbulo do corpo, Carne sísmi-
ca, A natureza da cebola roxa, 
Vozes ancestrais ou lírico afro 
ser, Na estrada da poesia, Meu 
quintal de histórias e Eu sou a 
mulher que mordeu as mãos do 
impossível.

Já no Casarão 34 foram 
selecionados quatro projetos: 
Interditos, O tempo anda enga-
vetado, Transanimal e Aponta-
mentos de cura.

Por fim, no Hotel Globo, 
que visa à seleção e premia-
ção de propostas de exposi-
ções temporárias do espaço 
interno do equipamento, 
foram selecionados quatro 
projetos: Fragile, exposição 
Ancestralidades e evidências, O 
feminino na luz de Caravaggio 
e Investigações de Si.

Funjope divulga resultado final dos editais de três equipamentos
Centro HistóriCo

Na Casa da Pólvora haverá exposições, lançamentos literários e uma mostra de dança urbana

Hoje, o jornalista e escri-
tor Rui Leitão tomará posse 
como imortal na Cadeira nú-
mero 28 da Academia Parai-
bana de Letras (APL), em so-
lenidade que será realizada a 
partir das 18h30, excepcional-
mente na sede da Fundação 
Casa de José Américo (FCJA), 
em João Pessoa, por motivos 
técnicos. Durante a solenida-
de de posse na Cadeira 28 da 
APL, Rui Leitão será sauda-
do pelo acadêmico, jornalista 
e escritor Hélder Moura.

A programação ainda in-
clui um discurso do novo 

imortal. “Vou falar da honra 
de poder assumir reafirman-
do a disposição em continuar 
militando na arte de escre-
ver, para o qual fui estimula-
do pela obra literária do meu 
pai, Deusdedit Leitão (1921-
2010), que ofereceu a sua con-
tribuição intelectual para a 
APL, ocupando a Cadeira nú-
mero 16, bem como falar so-
bre a relação do meu pai com 
a Academia e sobre quem já 
ocupou a cadeira, como os 
escritores Apolônio Nóbre-
ga, o professor e ex-reitor da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), Milton Paiva, e 
o monsenhor Marcos Trinda-

de, a quem tive a felicidade de 
ter sido seu aluno no Seminá-
rio Arquidiocesano da Paraí-
ba, quando testemunhei sua 
ação evangelizadora, educa-
tiva e intelectual, que o cre-
denciou a se tornar um dos 
imortais da Casa de Coriolano 
de Medeiros, sendo, portan-
to, motivo de especial honra-
ria sucedê-lo”, antecipou Rui 
Leitão, que também é mem-
bro do Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano (IHGP) 
e colunista do Jornal A União.

Como novo membro, Rui 
contou que vai colaborar 
com os trabalhos de pesqui-
sa dos acadêmicos, contri-

buir com a tradição cultural, 
linguística e literária da Pa-
raíba. O novo integrante da 
APL, que foi eleito com 17 
votos em pleito ocorrido em 
8 de fevereiro, concorrendo 
a vaga com o escritor e poeta 
Clemente Rosas, que recebeu 
11 sufrágios. Leitão vai subs-
tituir o padre Marcos Augus-
to Trindade, que morreu aos 
93 anos de idade, em 12 de 
setembro de 2021.

Dentre os livros lançados, 
Rui Leitão já publicou: em 
2013, 1968: o grito de uma gera-
ção, que resgata fatos culturais 
e políticos ocorridos naquele 
ano na Paraíba, no Brasil e no 

mundo; em 2014, A essência da 
sabedoria popular, com crônicas 
sobre ditados e provérbios po-
pulares; Canções que falam por 
nós, lançado em 2016 pela Edi-
tora A União, que reúne 300 
crônicas interpretativas de 
letras de composições de ar-
tistas da Música Popular Bra-
sileira; em 2017, Sentimentos, 
emoções e atitudes, contendo 
crônicas sobre o comporta-
mento humano, todos publi-
cados pela Editora A União; 
e, em 2018, pela Editora Ideia, 
Um olhar interpretativo das can-
ções de Chico Buarque, reunin-
do 100 crônicas inspiradas nas 
letras do artista.

Rui Leitão toma posse, hoje, na Academia Paraibana de Letras
imortal

Da Redação

Cerimônia de Rui será na FCJA

Foto: Evandro Pereira

Foto: Edson Matos

Para estrear em 2023, projeto ‘Davissauro’ visa a formação de princípios básicos, morais e culturais nas crianças

Sertão da PB inspira série infantil
audiovisual

Estimular a formação de 
princípios básicos, morais 
e culturais nas crianças. Eis 
o objetivo da série infantil 
composta por 13 episódios, 
Davissauro, obra dirigida e ro-
teirizada por Tais Pascoal que 
expressa uma forte influên-
cia da cultura nordestina e 
paraibana, pois a figura do 
personagem principal, que dá 
nome à produção, é inspirada 
no Iguanadonte, espécie de 
dinossauro que viveu no mu-
nicípio de Sousa, localizado 
no Alto Sertão do estado, há 
milhares de anos.

A produtora executiva 
da Cabradabra Filmes, Tha-
lita Sales, informou que as 
gravações vêm sendo feitas 
nas cidades de João Pessoa e 
Cabedelo e serão encerradas 
no final deste mês de julho 
para entrar na etapa de pós
-produção, na qual serão de-
senvolvidas as animações e 
canções originais. Ela previu 
que a finalização está prevista 
para junho de 2023 para que, 
posteriormente, seja assistida 
na televisão e nas plataformas 
de streaming. 

Cada episódio da série 
terá duração aproximada 
de sete minutos e as grava-
ções, iniciadas no dia 4 deste 
mês, estão sendo realizadas 

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

em uma casa em Cabedelo, 
e numa escola no bairro de 
Miramar, em João Pessoa, 
que abrangem as vivências 
da menina Maya, interpre-
tada pela atriz mirim Maitê 
Falcão, uma garota de 5 anos 
curiosa e apaixonada por di-
nossauros. É a partir dela, 
dos familiares e pessoas a 
sua volta e da escola que se 
aprende sobre si e sobre o 
mundo, vivenciando situa-
ções e desafios que abordam 
vários temas, a exemplo ali-
mentação saudável, a impor-
tância do sono e a diversida-
de social.

“Davissauro trata de situa-
ções simples do cotidiano e 
das relações familiares que 
qualquer um pode se iden-
tificar. O núcleo familiar é 
essencial para o acesso ao 

conhecimento, à identidade 
e ao desenvolvimento das 
crianças. É nesse universo da 
rotina doméstica e dos laços 
entre filhos e pais que a sé-
rie se aprofunda”, observou 
Thalita Sales, uma das produ-
toras do projeto, que foi apro-
vado no Edital SAV/Minc/
FSA nº 3, de 2018, e vem sen-
do realizado em coprodução 
com a Electra Filmes, ambas 
empresas paraibanas do setor 
do audiovisual independen-
te. Ela disse que cada episó-
dio terá um clipe animado 
de cunho educativo e trilha 
sonora autoral.

Obra de ficção, a série 
aborda as experiências e 
curiosidades da primeira in-
fância e é uma importante 
contribuição para o cenário 
audiovisual paraibano, que 

ainda possui poucas obras 
voltadas para o público in-
fantil, pois o público-alvo 
são crianças de 0 a 6 anos de 
idade. Criando referências 
visuais e sonoras de vivên-
cias com a comunidade e com 
o ambiente, a trama de Da-
vissauro ainda inclui os per-
sonagens do pai (Márcio de 
Paula), da mãe (Cely Farias) 
e da irmã (Nica Bezerra) de 
Maya, além da Tia Lili (Dany 
Barbosa), dos coleguinhas e, 
principalmente, do Davissau-
ro, seu melhor amigo.

“A região dos sítios ar-
queológicos do Sertão do 
estado e a cidade de Sousa 
surgem como inspiração, pois 
o dinossauro da trama, um 
iguanadonte, é de pelúcia 
e a protagonista viaja pelo 
universo da animação e da 

música, levando o aprendi-
zado de forma lúdica para o 
público da primeira infância. 
Geralmente, costuma se di-
vulgar apenas os dinossau-
ros do cinema, dos filmes de 
Hollywood, mas muitos não 
sabem que em Sousa existiu, 
entre 250 e 65 milhões de anos 
atrás, um tipo de dinossauro 
e é isso que queremos mos-
trar ao público. A diretora e 
roteirista se inspirou no ir-
mão dela, que desde criança 
gostava de dinossauros, e é 
possível que, para a próxima 
temporada, se conseguirmos 
apoio, iremos filmar em Sou-
sa”, comentou a produtora 
Thalita Sales.

A diretora, Tais Pascoal, 
ressaltou que “uma das maio-
res virtudes do nosso projeto 
é a presença da ‘paraibani-

dade’ dentro e fora da tela. 
Davissauro é uma série que 
orgulhosamente evidencia o 
sotaque, os ritmos, as carac-
terísticas da nossa região, que 
merece e deve ser assistida e 
representada”.

A propósito, essa produ-
ção audiovisual tem movi-
mentado cerca de 50 cargos 
de trabalho diretos e indire-
tos, envolvidos na construção 
de cenários, objetos e confec-
ção de figurinos, num traba-
lho que conta com a parceria 
de artesãos e empresas locais. 
“O nosso objetivo, com isso, 
é fomentar a geração de em-
pregos”, disse a produtora 
Thalita Sales, acrescentando 
que a maior parte da equipe 
técnica e do elenco é compos-
ta por artistas nascidos ou 
residentes na Paraíba.

Atriz mirim Maitê Falcão e o dinossauro Iguanadonte, espécie que viveu em Sousa Gravações dos 13 episódios aconteceram nas cidades de João Pessoa e Cabedelo

Fotos: Divulgação
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Estado deve seguir exemplo de outras unidades da Federação que já reduziram alíquota sobre o produto

ICMS sobre etanol pode baixar na PB
em estudo

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

O consumidor paraiba-
no poderá pagar mais barato 
pelo preço do litro do etanol 
nos postos de combustíveis. 
A informação foi confirma-
da, ontem, pelo secretário de 
Estado da Fazenda, Marial-
vo Laureano. Ele explicou 
que estudos estão sendo fei-
tos e a medida está em ana-
lise para baixar o Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) co-
brado sobre o produto.  

Em Minas Gerais, por 
exemplo, o governador Ro-
meu Zema (Novo) anunciou 
a redução do ICMS do eta-
nol. Um decreto com a me-
dida foi assinado ontem. O 
tributo, que tinha alíquota 
de 16% desde janeiro de 2018, 
passa a 9,29%. 

“O ICMS do etanol em 

Minas passará de 16% pra 
9% a partir de hoje. Além 
de seguir aliviando o bolso 
dos mineiros, a redução do 
imposto manterá a compe-
titividade do biocombustí-
vel, importante gerador de 
empregos em nosso Esta-
do”, disse o governador Ro-
meu Zema (Novo) nas re-
des sociais. 

Aqui na Paraíba, o gover-
no do Estado analisa os im-
pactos financeiros que medi-
da semelhante possa causar 
nos cofres públicos, com di-
minuição na arrecadação de 
receita, por intermédio do 
produto. “Ainda em análise”, 
comentou o secretário da Fa-
zenda Marialvo Laureano.   

Já em relação a derruba-
da do veto do presidente Jair 
Bolsonaro, pelo Congresso, 
na semana passada, ao tre-
cho da Lei do ICMS que pre-
vê compensação aos Estados 

por possível perda na arre-
cadação, o secretário dis-
se que trata-se de um engo-
do. A lei estabelece um teto 
de 18% para a cobrança do 
ICMS sobre combustíveis, 
energia elétrica, comunica-
ções e transporte coletivo.

“O artigo que fala do 
veto, derrubado na semana 
passada, prevê a compen-
sação aos cofres dos Esta-
dos quando eles perdem 5% 
ou mais em sua receita. Mas 
este mesmo artigo segrega 
os quatro itens que tiveram 
a sua cota das alíquotas do 
ICMS diminuída: combus-
tíveis, energia elétrica, tele-
comunicações e transportes 
públicos. Ou seja, eles esti-
pularam em cima de todos 
os produtos tributáveis, de 
toda a arrecadação, não só 
para estes quatro itens”, ex-
plicou o secretário Marialvo 
Laureano.       Marialvo confirmou estudos que analisam possibilidade de cobrar menos pelo etanol no Estado

Foto: Arquivo pessoal

O Congresso derrubou 
na semana o veto do pre-
sidente Jair Bolsonaro ao 
trecho da Lei do ICMS que 
prevê compensação aos Es-
tados por possível perda 
na arrecadação. A lei es-
tabelece um teto de 18% 
para a cobrança do ICMS 
sobre combustíveis, ener-
gia elétrica, comunicações 
e transporte coletivo.

A norma foi publicada 
em edição extra do Diá-
rio Oficial da União dia 
23 de junho. Os itens der-
rubados pelos congressis-
tas vão à sanção presiden-
cial. Pelo texto, os Estados 
e o Distrito Federal serão 
compensados por meio do 
desconto de parcelas de dí-
vidas refinanciadas pela à 
União.

Para o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), a medi-
da é desnecessária, uma 
vez que, nos últimos dois 
anos, “foi observada me-
lhora significativa na si-
tuação fiscal de Estados e 
municípios”. “A melhora 
dos resultados primários 
dos governos regionais re-
sultou em um acelerado 
acúmulo de ativos finan-
ceiros, que alcançou o va-
lor de R$ 226 bilhões em 
abril de 2022”.

No entanto, a Confede-
ração Nacional dos Muni-
cípios alega que o aumento 
do ativo financeiro regis-
trado pelos entes federa-
dos se deve ao preço inter-
nacional do petróleo,  que 
é uma comoditie. 

“Nós não tivemos ga-

nho nenhum. O barril do 
petróleo subiu lá fora. Su-
biu a base aqui; logica-
mente, que aumentou a 
arrecadação, mas ela é con-

juntural, e o que poder ser 
uma reforma estrutural, 
ou seja, hoje ele aumen-
tou, então por que aumen-
tou agora, tu fazes a refor-
ma para o resto da vida; 
quando ela abaixar o ano 
que vem, quem é que paga 
esse buraco?”, criticou o 
presidente da instituição, 
Paulo Ziulkoski.

Também foi derrubado 
veto ao trecho que prevê 
que as parcelas relativas à 
alíquota-parte do ICMS se-
rão transferidas pelos Es-
tados aos municípios na 
proporção da dedução dos 
contratos de dívida com 
aval da União, bem como 
na proporção da parcela 
de Compensação Finan-
ceira pela Exploração Mi-
neral (CFEM).

Não foi só o governador 
de Minas Gerais que redu-
ziu o ICMS do etanol. Pelo 
menos outros 15 estados e 
o Distrito Federal anuncia-
ram a redução da alíquota 
do ICMS sobre o etanol no 
dia de ontem. 

Os estados que anuncia-
ram a redução são: Minas 
Gerais, São Paulo, Pernam-
buco, Goiás, Paraná, Rorai-
ma, Espírito Santo, Bahia, 
Paraíba, Distrito Federal, 
Piauí, Rio Grande do Norte, 
Rio de Janeiro, Pará, Mara-
nhão, Tocantins, Amazonas.

Acre e Rondônia não re-
duziram a alíquota do ICMS 
sobre o etanol, enquanto Rio 
Grande do Sul, Santa Catari-
na, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Alagoas, Ceará, 

Sergipe, Amapá ainda não 
confirmaram sobre a inten-
ção de fazer ou não a mes-
ma redução.

Em São Paulo, maior 
mercado consumidor e pro-
dutor de etanol do Brasil, 
a cobrança do imposto es-
tadual caiu de 13,3% para 
9,57%.

A estimativa do gover-
no paulista é de que o corte 
leve a uma queda de 17 cen-
tavos no litro do etanol nas 
bombas.

O anúncio foi feito pelo 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB), por meio da sua con-
ta oficial no Twitter.

“Fiquem de olho e acio-
nem o Procon se o valor (do 
combustível) não cair”, aler-
tou o governador.

15 estados já reduziram 
ICMS sobre o produto

Congresso derrubou vetos do presidente

“Nós não 
tivemos ganho 
nenhum. O 
barril do 
petróleo subiu 
lá fora

Paulo Ziulkoski

No mês passado, o Sena-
do aprovou a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
15/2022, que estimula a com-
petitividade dos biocombus-
tíveis em relação aos concor-
rentes fósseis. O texto mantém 
benefícios para fontes limpas 
de energia por pelo menos 20 
anos. A matéria também foi 
aprovada, na semana passa-
da, com o texto original, pela 
Câmara dos Deputados e, ago-
ra, segue para sanção do pre-
sidente Jair Bolsonaro. 

A PEC faz parte do pa-
cote de projetos com objeti-
vo de conter a alta no preço 
dos combustíveis. O  Sena-
do aprovou o projeto que fixa 
teto de 17% do ICMS sobre 
combustíveis, energia elétri-
ca e serviços de telecomunica-
ções e de transporte público.

De iniciativa do sena-
dor Fernando Bezerra Coe-
lho (MDB-PE), a PEC prevê a 
criação de “um regime fiscal 
favorecido para os biocom-
bustíveis”, o que será defini-
do em uma lei complementar 
a ser aprovada pelo Congres-

so Nacional. De acordo com a 
PEC, as alíquotas sobre fontes 
renováveis devem ser meno-
res do que as previstas para 
os combustíveis fósseis. 

O objetivo é manter a 
atratividade para o etanol. 
Hoje, existe uma diferen-
ciação tributária entre a ga-
solina e o etanol. A PEC é 
meramente um comando 
constitucional de manter a 

atual estrutura tributária.
A regra deve valer por, 

pelo menos, 20 anos e será 
aplicável aos seguintes tribu-
tos: Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade 
Social (Cofins) paga pela em-
presa sobre receita ou fatura-
mento e pelo importador de 
bens ou serviços do exterior; 
Contribuição para os Progra-
mas de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS/Pa-
sep) e Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS).

Enquanto não entrar em 
vigor a lei complementar, o 
diferencial competitivo dos 
biocombustíveis em relação 
aos combustíveis fósseis será 
garantido pela manutenção, 
em termos percentuais, da 
diferença entre as alíquotas 
aplicáveis a cada combustí-
vel fóssil e aos biocombus-
tíveis que lhe sejam substi-
tutos, em patamar igual ou 
superior ao vigente em 15 de 
maio de 2022.

Quando o diferencial 

PEC aprovada estimula competitividade dos biocombustíveis 
Foto: Erik Mclean/Pexels

competitivo não for determi-
nado pelas alíquotas, este será 
garantido pela manutenção 
do diferencial da carga tri-
butária efetiva entre os com-
bustíveis.

Além dos benefícios para o 
meio ambiente, o relator, sena-

dor Fabio Garcia (União-MT), 
reforçou que a PEC assume 
maior relevância no cenário 
atual, marcado pela alta dos 
preços dos combustíveis. Ele 
apontou que o projeto garante 
a manutenção de incentivos a 
combustíveis renováveis.

No entendimento dos 
parlamentares, o que se 
busca é pelo menos a ma-
nutenção do diferencial tri-
butário existente em outras 
épocas. O setor não pede 
nada mais do que a manu-
tenção.

Pacote
Projeto faz parte 

do pacote com 
objetivo de conter 
a alta no preço dos 

combustíveis

Segundo a PEC, álíquotas sobre fontes renováveis devem ser menores do que as dos combustíveis fósseis
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Prazo teve início ontem, obedecendo ao que está previsto no Calendário Eleitoral 2022, divulgado pelo TSE

Eleitor já pode informar onde votará
voto em trânsito

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

As pessoas que irão votar 
em trânsito nas Eleições 2022 
têm até o próximo dia 18 de 
agosto para informar à Justi-
ça Eleitoral o seu local de vo-
tação.  O prazo teve início on-
tem, obedecendo o que está 
previsto no Calendário Elei-
toral 2022. 

O voto em trânsito pode 
ser definido como uma trans-
ferência de domicílio eleitoral, 
mas temporária. É quando o 
eleitor sabe que não estará em 
sua cidade no dia da votação e 
pretende votar em outro local. 

Apenas  eleitores que es-
tão com o título regularizado 
e estejam, no dia do pleito, em 
municípios com eleitorado aci-
ma de 100 mil pessoas pode-
rão solicitar o voto em trânsito. 

Na Paraíba, isso só é pos-
sível nas zonas eleitorais de 
João Pessoa, Campina Gran-

de, Santa Rita e Patos. 
Quem estiver fora de seu 

estado poderá votar somen-
te para presidente da Repú-
blica. Já o eleitor fora de sua 
cidade, mas em outro muni-
cípio no mesmo estado, pode-
rá votar para todos os cargos 
em disputa.

Essa modalidade de voto 
não vale para urnas eletrôni-
cas instaladas no exterior, po-
rém, o eleitor brasileiro que 
mora fora do país, mas estará 
no Brasil no período de elei-
ções poderá solicitar o voto 
em trânsito.

O primeiro turno será rea-
lizado no dia 2 de outubro, 
quando os eleitores vão às ur-
nas para eleger o presidente 
da República, governadores, 
senadores, deputados fede-
rais, estaduais e distritais. Um 
eventual segundo turno para 
a disputa presidencial e aos 
governos estaduais será em 
30 de outubro.

Os eleitores devem  
procurar qualquer car-
tório eleitoral para in-
dicar onde pretendem 
votar. Os pedidos para 
voto em trânsito devem 
ser feitos em atendimen-
to presencial. Não há a 
opção de solicitação pela 
internet.

Nesses casos, na hora 
de indicar onde preten-
de votar, a escolha vale 
para locais diferentes 
para o primeiro e se-
gundo turnos, ou para 
o mesmo local nos dois 
turnos. Mas, depois de 
comunicado no cartó-
rio, não há como mudar 
depois.

Habilitação 
deve ser feita 
em cartório

Quem estiver fora de seu estado poderá votar somente para o cargo de presidente da República

Foto: Ascom/TSE

O pré-candidato ao go-
verno da Paraíba, Pedro 
Cunha Lima (PSDB), deci-
diu fugir da polarização en-
tre os pré-candidatos a pre-
sidente da República, Lula 
da Silva (PT) e Jair Bolsona-
ro (PL), e decidiu apoiar Si-
mone Tebet (MDB). O anún-
cio foi feito por ele ontem, 
em uma rádio do Estado. 

Em sua fala durante a 

entrevista, Pedro Cunha 
Lima ressaltou que a esco-
lha é por estar focado em 
um projeto local. “Confir-
mando esse cenário, nosso 
apoio estará com essa cha-
pa. Respeitamos eleitores 
que estão com Lula e Bolso-
naro, entre outros candida-
tos, mas, no momento, esta-
mos focados com o projeto 
para a Paraíba, pois acredi-
tamos que esse deve ser o 
perfil da nossa candidatu-
ra”, disse. 

A atitude de Pedro vai 
pelo lado oposto dos pré-
candidatos paraibanos. O 
próprio Veneziano Vital, do 
MDB, não optou pela pré-
candidata à presidência do 
seu partido e anunciou seu 
apoio ao ex-presidente Lula. 

O presidenciável petista 
tem uma candidatura con-
solidada no Estado, soman-
do alianças do governador 
do Estado e pré-candidato 
à reeleição, João Azevêdo 
(PSB), e da pré-candidata 

ao governo do Psol, Adjany 
Simplicio. 

Enquanto isso, o PSTU 
da Paraíba, que tem como 
pré-candidato ao governo 
do Estado Antônio Nasci-
mento, decidiu permane-
cer com a decisão do partido 
nacional e apoiar Vera Lú-
cia Pereira Da Silva Salgado. 

Já o presidente Jair Bol-
sonaro retém o apoio dos 
pré-candidatos Nilvan Fer-
reira (PL) e Major Fábio 
(PRTB). 

Pré-candidatos já definem opção de apoio
presidência

A Justiça condenou três 
réus da Operação Calvário 
pelo crime de lavagem de di-
nheiro e ocultação de bens. 
Pietro Harley Dantas Félix, 
Camila Gabriella Dias Toledo 
Farias e Luiza Daniela de To-
lêdo Araújo receberam penas 
entre três e quatro anos de re-
clusão, além de serem conde-
nados a devolver R$ 348 mil 
aos cofres do Estado da Pa-
raíba. 

Pietro Harley é conhecido 
por participar do “escânda-
lo dos livros”. No âmbito da 
Operação Calvário, ele foi acu-
sado pelo Grupo de Atuação 
Especial Contra o Crime Or-
ganizado (Gaeco) do Ministé-
rio Público da Paraíba (MPPB), 
de se envolver em fraude de li-
citação.  

Na condenação realizada 
pelo juiz Fabrício Meira Ma-
cêdo, da 3ª Vara Criminal de 
Campina Grande, Pietro Har-
ley; a sua esposa, Camila To-
ledo; e a prima dela, Luiza To-
ledo, são acusados de ocultar 
bens. 

Segundo a Justiça, Luíza 
serviu de laranja para ocultar 
os bens do casal. À época, ela 
era uma estudante, sem com-
provação de renda que justifi-
casse ter um automóvel BMW 
X3 e um Mini Cooper. 

Segundo o juiz Fabrício 
Macêdo, diante das investi-
gações do MPPB, não há dú-
vidas de que os acusados co-
meteram o delito. De acordo 
com o entendimento do ma-
gistrado, eles  infringiram o 
artigo 1º da Lei 9.613 de 3 de 
março de 1998, que “consis-
te em ocultar ou dissimular a 
natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos 
ou valores provenientes, di-
reta ou indiretamente, de in-
fração penal. Comina-se, para 
referida prática, a pena de re-
clusão de três a 10 anos de pri-
são além de multa”. 

Defesa
Ao ser ouvida durante a 

investigação do MPPB, Luíza 
disse que de fato havia regis-
trado os veículos em seu nome 
a pedido de sua prima. No en-

tanto, ela alegou que o pedido 
de Camila teria sido por ela 
estar em um relacionamento 
e temer registrar os bens em 
seu próprio nome. 

Já na audiência, Luíza dis-
se que quem a procurou para 

registrar os bens foi o espo-
so de Camila, Pietro Harley. 
Já Pietro admitiu que pediu a 
Luiza para registrar os bens 
em seu nome para se proteger 
dos processos judiciais que li-
tigava com sua ex-esposa em 
vara de família. 

Sentenças
Além de pagar a reparação 

ao Estado da Paraíba no va-
lor mínimo de R$ 347.912,00, 
os  três réus foram condena-
dos a cumprir uma pena de 
três a quatro anos, cada. Pie-
tro Harley foi condenado a 
quatro anos, seis meses e sete 
dias de prisão. Segundo a sen-
tença, inicialmente ele ficará 
em regime fechado, na Peni-
tenciária Regional de Campi-
na Grande Raimundo Asfora 
(Serrotão) ou outro estabeleci-
mento prisional a ser indicado 
pelo Juízo das Execuções.

Já Camila Toledo foi conde-
nada a três anos de prisão e 30 
dias, inicialmente em regime 
semiaberto, na Penitenciária 
Feminina de Campina Gran-
de. Enquanto Luiza Toledo 
foi condenada a três anos de 
prisão e 30 dias, inicialmente 
também em regime semiaber-
to, na Penitenciária Feminina 
de Campina Grande. 

Justiça condena três 
acusados na operação 

calvário

A Coordenadoria da 
Mulher em Situação de Vio-
lência Doméstica e Fami-
liar do Tribunal de Justiça 
da Paraíba está nos prepa-
rativos para a participação 
do Poder Judiciário esta-
dual na 21ª edição da Sema-
na Nacional da Justiça pela 
Paz em Casa, que aconte-
cerá no período de 15 a 19 
de agosto. Na ocasião, ha-
verá o lançamento do Selo 
de Adesão ao enfrentamen-
to à violência doméstica, 
de iniciativa do TJPB, por 
intermédio da coordena-
doria, com a finalidade de 
despertar a atenção da so-
ciedade sobre o problema, 
através dos diversos estabe-
lecimentos comerciais exis-
tentes, os quais se tornarão 
parceiros no combate a este 
tipo de violência.

A Semana Nacional da 
Justiça pela Paz em Casa é 
uma iniciativa do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
apoiado pelo Tribunal de 
Justiça paraibano, e tem por 
objetivo ampliar o conheci-
mento e efetivação da Lei nº 
11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha), bem como, dar ce-
leridade à prestação jurisdi-
cional, envolvendo proces-
sos relacionados à violência 
contra a mulher.

Como explicou a coor-
denadora da Mulher, juíza 
Anna Carla Falcão, o Tri-

TJ prepara participação em evento do CNJ
violência doméstica

bunal de Justiça estará todo 
voltado ao enfrentamento 
do problema, com a adesão 
de diversos magistrados ao 
esforço concentrado. “Tere-
mos mutirões de audiências 
em muitas varas, com des-
taque para as comarcas de 
João Pessoa, Campina Gran-
de e Patos, onde serão rea-
lizadas, em média, quatro-
centas audiências voltadas 
ao tema. Destaco que os pro-
cessos pautados serão, nota-
damente, os mais antigos, o 
que viabilizará a solução de 
conflitos que urgem justiça”, 
pontuou.

A magistrada comen-
tou, também, com relação 
ao Selo de Adesão, que o 
povo paraibano ao aderir, 
manifestará repulsa ao pro-
blema, contribuindo, des-
ta forma, com as denúncias 

e a proteção às vítimas, de 
modo, que as mesmas pos-
sam ser reinseridas em suas 
famílias, como pessoas que, 
sobretudo, merecem respei-
to e paz em casa. “Todos os 
magistrados e servidores 
que trabalham com a ma-
téria se unirão nesse pro-
pósito, para que façamos a 
diferença na vida de tantas 
famílias, que são acometi-
das por esse mal”, enfatizou 
a juíza Anna Carla Falcão.

Ainda de acordo com a 
coordenadora da Mulher, 
há, também, a pretensão 
de, durante a realização do 
evento, ocorrer o lançamen-
to do Projeto Maria da Pe-
nha Virtual, através do qual 
as vítimas poderão solicitar 
as medidas protetivas por 
meio de um aplicativo, uti-
lizando o próprio celular. 

“Este pleito, rapidamente, 
chegará ao conhecimen-
to dos juízes e juízas que 
atuam nas unidades ju-
diciárias da violência do-
méstica, sendo adotadas as 
medidas cabíveis”, frisou a 
magistrada.

Em março - Durante a 
realização da 20ª Semana 
Nacional da Justiça pela 
Paz em Casa, ocorrida no 
período de 7 a 11 de mar-
ço deste ano, com a parti-
cipação de 49 unidades ju-
diciárias, em 36 comarcas 
da Justiça estadual, 647 au-
diências foram realizadas, 
destas, 482 foram instrutó-
rias e 165 preliminares. Os 
dados apontam, ainda, que 
foram prolatadas 230 sen-
tenças, proferidos 388 des-
pachos e emitidas 124 Me-
didas Protetivas.

n 

A Semana 
Nacional da 
Justiça pela 
Paz em Casa é 
uma iniciativa 
do Conselho 
Nacional de 
Justiça (CNJ), 
apoiada pelo 
Tribunal de 
Justiça

Juíza Anna Carla Falcão, coordenadora da Mulher no TJPB

Penas
Os réus foram 
condenados a 

penas entre três 
e quatro anos de 

reclusão
Foto: Ascom/TJPB
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Em encontro com embaixadores, chefe do Executivo repetiu a tese de que o sistema eleitoral é passível de fraudes

Bolsonaro volta a atacar o TSE e STF
sem provas

Na reunião com embaixa-
dores estrangeiros que acon-
teceu na tarde de ontem, no 
Palácio da Alvorada, o presi-
dente Jair Bolsonaro escolheu 
repetir sua tese nunca com-
provada de que o sistema elei-
toral brasileiro é passível de 
fraudes. Ele citou vídeos des-
contextualizados e informa-
ções já desmentidas pela Jus-
tiça Eleitoral.

“Eu sou acuado o tempo 
todo de querer dar o golpe, 
mas estou questionando an-
tes porque temos tempo ainda 
e resolver esse problema”, afir-
mou o presidente a apoiado-
res, apresentando um Power-
Point com suas desconfianças 
e ataques a ministros do STF. 
“Nós preservamos a nossa 
democracia. Até o momento 
uma só palavra minha houve 
fora do que chamo de quatro 
linhas da nossa Constituição, 
respeitamos as leis”.

De acordo com Bolsonaro, 
hackers ficaram por oito me-
ses dentro dos computadores 
do TSE e tiveram acesso a uma 
senha de um ministro da Cor-
te. “Eu sou presidente da Re-

pública e fico envergonhado 
de falar isso aqui”.

Aos embaixadores, Bolso-
naro garantiu que tudo o que 
apresenta está documenta-
do. “O que eu mais quero por 
ocasião das eleições é a trans-
parência. Queremos que o ga-
nhador das eleições seja aque-
le que foi votado”. Em novo 
ataque às urnas, afirmou que 
apenas dois países do mundo 
usam o sistema eleitoral ado-
tado aqui e lembrou a facada 
que sofreu em 2018. “Repito, 
o que queremos são eleições 
limpas, transparentes. Eleito 
deve realmente refletir a von-
tade da população”. 

Eduardo Gayer 

Agência Estado

Após o presidente Jair Bol-
sonaro apresentar a embai-
xadores um PowerPoint com 
suas desconfianças sobre o 
sistema eleitoral brasileiro, 
mais uma vez sem provas, 
o Palácio do Planalto emitiu 
nota que minimiza os ata-
ques do chefe do Executivo 
às urnas eletrônicas e chama 
o encontro de “intercâmbio 

de ideias”. O posicionamen-
to oficial é incomum no atual 
governo.

“O senhor presidente da 
República manteve encontro 
com chefes de missões diplo-
máticas acreditadas no Brasil 
para intercâmbio de ideias 
sobre o processo eleitoral em 
curso no nosso país”, diz o 
governo, em nota oficial. 

O encontro com embai-
xadores aconteceu ontem à 
taraade no Palácio da Alvo-

rada e não constou da agen-
da oficial, como orienta a le-
gislação.

A apresentação de Bolso-
naro foi marcada por distor-
ções e acusações sem provas 
sobre a lisura das urnas ele-
trônicas. O presidente citou 
vídeos descontextualizados 
e fake news já desmentidas 
pela Justiça Eleitoral.

No posicionamento ofi-
cial, o governo diz que Bol-
sonaro tem como priorida-

de fazer valer a vontade dos 
eleitores nas urnas. “O se-
nhor presidente da Repúbli-
ca sublinhou aos titulares 
e representantes diplomá-
ticos presentes seu desejo 
de aprimorar os padrões de 
transparência e segurança 
do processo eleitoral brasilei-
ro. Enfatizou que a priorida-
de é assegurar que prevale-
ça, de modo inquestionável, 
a vontade do povo brasileiro 
nas eleições”, diz a nota.

Reunião foi intercâmbio de ideias, diz nota
 Eduardo Gayer 

Agência Estado

Embaixadores estrangei-
ros convidados pelo presiden-
te Jair Bolsonaro para uma 
apresentação sobre supostas 
fraudes em eleições brasilei-
ras, nunca comprovadas, re-
lataram constrangimento em 
faltar ao encontro ontem, no 
Palácio da Alvorada. A con-
vocação foi enviada a cerca 
de 50 embaixadores, segun-
do o próprio presidente, mas 
os critérios de escolha não fo-
ram divulgados por Bolsona-
ro, tampouco pela Presidência 
da República. O governo espe-
ra em torno de 40 presenças.

Dois chefes de missões 
diplomáticas europeias, que 
não relatam dúvida sobre a 
confiabilidade do sistema 
eleitoral do Brasil e defen-
dem publicamente respeito 
às instituições democráticas, 
disseram que se veem numa 
saia-justa com o convite de 
Bolsonaro. Isso porque, em 
maio, atenderam a uma con-
vocação similar do ministro 
Edson Fachin, presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, 
para falar sobre a segurança 
e a transparência do sistema 
de urnas eletrônicas. Fachin 
reuniu na ocasião 68 embai-
xadores.

Seria no entendimento de 

alguns diplomatas uma des-
cortesia se ausentar proposi-
tadamente da reunião de Bol-
sonaro, que lhes será útil para 
entender e poder relatar ao 
exterior alguns dos argumen-
tos do presidente e seus pla-
nos, a serem apresentados em 
slides de PowerPoint.

Discrição
Por isso, mesmo países 

que adotaram discrição so-
bre o tema resolveram com-
parecer como Estados Uni-
dos, França, Portugal e 
Bélgica. Algumas embaixa-
das cujo embaixador não está 
em Brasília vão enviar o nú-
mero dois, como é o caso da 

União Europeia. Itália e Ín-
dia também confirmaram 
presença.

Dos membros do Conse-
lho de Segurança das Nações 
Unidas, só a China não se 
manifestou, por não ter sido 
convidada, segundo fontes 
diplomáticas. O Reino Uni-
do também não enviou re-
presentante. O mesmo ocor-
reu com representantes de 
países sul-americanos gover-
nados pela esquerda, como 
Chile e Argentina, que dis-
seram não ter recebido con-
vite. Já Colômbia e Equador, 
cujos atuais presidentes são 
alinhados a Bolsonaro, com-
parecerram ao evento .

Embaixadores vão a encontro a contragosto
Felipe Frazão 

Agência Estado

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Edson Fachin, rebateu 
os ataques feitos pelo presi-
dente Jair Bolsonaro ao pro-
cesso eleitoral do país. Sem 
citar o nome de Bolsonaro, 
mas com referência direta 
ao discurso que o presiden-
te fez no Palácio da Alvora-
da para um grupo de embai-
xadores, Fachin afirmou que 
“é hora de dar um basta à de-
sinformação e ao populismo 
autoritário”.

A dura reação do presi-
dente do TSE ocorreu du-
rante uma fala dele em even-
to organizado pela Ordem 

dos Advogados do Brasil no 
Paraná. “Quero dizer, sem 
meias palavras, que é muito 
grave, que há um inaceitável 
negacionismo eleitoral por 
parte de uma personalidade 
pública importante. E é mui-
to grave acusação de fraude, 
de má-fé a uma instituição 
mais uma vez em apresen-
tar prova alguma”, afirmou 
Fachin.

“É importante que a so-
ciedade civil, cidadãos e ci-
dadãs entenderem que esse 
tipo de desinformação como 
aquelas que hoje foram vei-
culadas nesta capital, se isso 
assim prosseguir, somente 
pode interessar a quem não 
interessam provas e fatos. 
Por isso, precisamos nos unir 

e não aceitar sem questionar 
a razão de tantos ataques ins-
titucional e pessoais. Mais 
uma vez , a Justiça eleitoral e 
seus representantes são ata-
cados, como foram na data de 
hoje, com acusações que não 
têm fundamento na realida-
de”, declarou Fachin.

Ele também fez questão de 
condenar a atitude do presi-
dente de convocar embaixa-
dores estrangeiros para di-
fundir desinformação. “Mais 
grave ainda envolver a polí-
tica internacional e as Forças 
Armadas nessa contamina-
ção. As Forças Armadas, cujo 
papel relevante e constitucio-
nal ninguém pode negar, são 
forças de Estado e não de um 
governo”.

Barroso
O ministro Barroso di-

vulgou nota para também 
rebater as declarações de 
Bolsonaro. A nota fala em 
“reiteradas mentiras” repe-
tidas nesta segunda-feira,18. 
“Cumprindo o cansativo de-
ver de restabelecer a verdade 
diante de mentiras reiterada-
mente proferidas, o gabine-
te do ministro Luís Roberto 
Barroso informa que ele ja-
mais proferiu palestra no ex-
terior sob o título “Como se 
Livrar de um Presidente”.”, 
diz a nota. Segundo o mi-
nistro, ele participou de um 
evento para falar de “Popu-
lismo Autoritário, Resistên-
cia Democrática e Papel das 
Supremas Cortes”.

“É hora de dar um basta”, responde Fachin
Julia Affonso 

Agência Estado

O ministro Alexandre de 
Moraes, presidente em exer-
cício do Tribunal Superior 
Eleitoral durante o plantão 
judiciário, determinou que 
bolsonaristas excluam uma 
série de postagens menti-
rosas contra o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), pré-candidato ao Pla-
nalto. As peças de desinfor-
mação - entre elas postagens 
que ligam Lula ao PCC - fo-
ram compartilhadas pelos de-
putado Otoni de Paula e Hélio 
Lopes, pela deputada Carla 
Zambelli e pelo senador Flá-
vio Bolsonaro.

Ao analisar o caso, Ale-
xandre ponderou que o ‘sen-
sacionalismo e a insensata 
disseminação de conteúdo in-
verídico com tamanha mag-
nitude’ pode comprometer a 
lisura do processo eleitoral, 
‘ferindo valores, princípios e 
garantias constitucionalmen-
te asseguradas, notadamente 
a liberdade do voto e o exercí-
cio da cidadania’.

“Há nítida percepção de 
que as mentiras divulgadas 
objetivam, de maneira frau-
dulenta, persuadir o eleito-
rado a acreditar que um dos 
pré-candidatos e seu parti-
do, além de terem participado 
da morte do ex-prefeito Cel-
so Daniel, possuem ligação 
com o crime organizado, com 
o fascismo e com o nazismo, 
tendo, ainda igualado a po-
pulação mais desafortunada 
ao papel higiênico”, escreveu 
o ministro em despacho assi-
nado no domingo (17).

Os parlamentares e ou-
tros perfis que divulgaram o 

conteúdo ‘sabidamente inve-
rídico’ devem excluir as pos-
tagens, sob pena de multa de 
R$ 15 mil, e ainda se abste-
rem de fazer novas publica-
ções sobre o mesmo assunto, 
sob pena de sanção de mes-
mo valor.

A decisão foi dada no âm-
bito de uma representação 
apresentada à Corte Eleito-
ral pelo PT. A legenda ques-
tionou no TSE três peças de 
desinformação compartilha-
das nas redes sociais: ‘ilações 
sobre o envolvimento entre 
o PCC, o PT e o assassinato 
do ex-prefeito Celso Daniel 
em 2002’; uma fake news, já 
desmentida por agências de 
checagem de fatos, que atri-
bui a Lula fala ‘igualando os 
pobres ao papel higiênico’; e 
ainda um vídeo em que a fala 
do ex-presidente é distorcida 
para levar a ‘crer que ele as-
sociava o PT ao fascismo e ao 
nazismo’.

Com relação à fake news 
envolvendo o PCC e o seques-
tro do ex-prefeito Celso Da-
niel, Alexandre ponderou que 
trata-se de um caso encerrado, 
e assim fica evidenciado ‘com 
clareza e objetividade, a divul-
gação de fatos sabidamente in-
verídicos’. O vídeo questiona-
do foi veiculado no Youtube, 
sendo que na gravação o de-
putado Otonio de Paula ‘uma 
ligação direta entre a morte de 
Celso Daniel e a “cúpula petis-
ta”, que supostamente aprovei-
tava do dinheiro proveniente 
atividades criminosas pratica-
das pelo PCC’, diz Alexandre.

Assim, o ministro con-
siderou ‘patente’ a partici-
pação do parlamentar na 
disseminação do conteúdo 
fraudulento. 

Supremo retira posts que 
relacionam Lula ao PCC

fake news

Pepita Ortega 

Agência estado

O Tribunal Superior Eleitoral garante que o sistema de votação das urnas eletrônicas é totalmente seguro e sem risco de fraude

Foto: Abdias Pinheiro/Ascom-TSE

n 

De acordo com 
o chefe do 
Executivo, hackers 
ficaram por oito 
meses dentro dos 
computadores 
do TSE e tiveram 
acesso a senha 
de um ministro 
da Corte
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Volume de produtos que vai para o lixo daria para alimentar 1,26 bilhão de pessoas por ano, segundo a organização

FAO condena desperdício de comida
crise alimentar

ONU News

“A falta de alimentos exige 
mudanças transformadoras 
na maneira como se produz, 
distribui e consome a comi-
da”. A declaração é do dire-
tor-geral da Organização das 
Nações Unidas para Alimen-
tação e Agricultura  (FAO), Qu 
Dongyu, que defende um foco 
da ação “no sentido de garan-
tir um uso mais eficiente dos 
produtos e insumos produ-
zindo mais com menos re-
cursos”.

Qu Dongyu disse, na aber-
tura da 28ª Sessão da Comis-
são de Agricultura em Roma, 
que o mundo tem que dimi-
nuir, de forma significativa a 
atual perda e desperdício de 
alimentos. A quantidade daria 
para alimentar cerca de 1,26 bi-
lhão de pessoas por ano.

A escassez de alimentos 
ocorre devido a fatores como 
pandemia, crise climática, 
guerra na Ucrânia e outros 
conflitos e crises humanitá-
rias.  O chefe da FAO destaca 
que é preciso adotar ações ou-
sadas, incrementadas e cola-
borativas pelo acesso diário a 
alimentos nutritivos suficien-
tes em todos os lugares.

Dongyu lembrou que o 
mundo “perdeu terreno e 
está retrocedendo” nos es-
forços para eliminar a fome 
e a desnutrição, além de ga-
rantir a segurança alimentar 
para todos.

Ele disse que continua o 
comprometimento da agên-
cia para se alcançar o ODS 2, 
que prevê alvos em favor da 
Fome Zero até 2030. Mas res-
saltou que o problema “conti-
nua a aumentar, refletindo as 
crescentes desigualdades en-

n 

A FAO estima 
que 828 
milhões de 
pessoas foram 
afetadas pela 
fome no ano 
passado, num 
aumento de 
46 milhões em 
relação a 2020

Foto: ONU News

“A falta de 
alimentos exige 
mudanças 
transformadoras 
na maneira 
como se produz, 
distribui e 
consome a 
comida 

Qu Dongyu

tre e dentro dos países”.
A FAO estima que 828 mi-

lhões de pessoas foram afeta-
das pela fome no ano passado, 
num aumento de 46 milhões 
em relação a 2020. 

A alta foi de 150 milhões 
quando comparado a 2019, no 
período antes da pandemia. 
Em 2020, mais de 3 bilhões de 
pessoas em todo o mundo não 
podiam custear uma dieta ali-
mentar saudável.

Para o chefe da agência da 
ONU, a fragilidade dos siste-
mas agroalimentares deve ser 
abordada ao lado da necessida-
de urgente de transformá-los 
para colocá-los de volta ao ca-
minho sustentável.

Ele declarou aos partici-
pantes que as discussões re-
lacionadas à agricultura, pe-
cuária, segurança alimentar, 
nutrição, incluindo sobre o de-
senvolvimento rural e a ges-
tão de recursos naturais, serão 
fundamentais para os esforços 
com vista a transitar das estra-
tégias para ação.

Três pessoas foram mortas 
a tiros e duas ficaram feridas 
na noite do domingo (17), em 
um shopping center em Gre-
enwood Park, cidade locali-
zada ao sul de Indianápolis, 
nos Estados Unidos, depois 
que um homem abriu fogo 
na praça de alimentação do 
estabelecimento. O atirador 
foi baleado por um civil ar-
mado e não resistiu aos fe-
rimentos, segundo informa-
ções da polícia.

O atirador, identificado 
pela polícia apenas como um 
“homem adulto”, entrou no 
Greenwood Park Mall com 
uma “arma longa”, vários car-
regadores e aparentemente 
agiu sozinho, de acordo com 
o chefe de polícia, Jim Ison. A 
motivação do ataque ainda é 
desconhecida.

Os policiais atenderam a 
um chamado sobre disparos 
na praça de alimentação do 
shopping por volta das 18h (19h 
em Brasília), mas quando che-
garam ao local, o ataque já ha-
via se encerrado, após um civil 
portando uma arma de fogo le-
gal disparar contra o atirador.

“O real herói do dia é esse 
cidadão que estava legalmen-
te carregando uma arma de 
fogo naquela praça de ali-
mentação e foi capaz de deter 
o atirador quase no mesmo 
momento em que ele come-
çou (o ataque)”, disse Ison, 
que também revelou que o ci-
vil reagiu ao ataque do agres-
sor utilizando uma arma cur-
ta, como uma pistola ou um 
revólver.

O prefeito de Greenwood, 
Mark Myers, afirmou que a 
comunidade vivenciou “um 
ataque a tiros em massa” na 
noite do domingo, acrescen-
tando que não havia nenhu-
ma ameaça imediata restante. 
Em uma coletiva de impren-
sa, Myers revelou que o civil 
que conseguiu deter o atira-
dor está sendo chamado de 
“Bom Samaritano”.

Entre os mortos e feridos, 
quatro eram do sexo femini-
no e um do sexo masculino. 
Ainda segundo o prefeito, 
uma das vítimas é uma meni-
na de 12 anos, que sofreu fe-
rimentos de menor gravida-
de. A polícia apreendeu uma 
mochila suspeita encontrada 
em um banheiro próximo da 
área, informou Ison.

Tiroteio em shopping 
deixa três pessoas mortas

estaDOs UniDOs

A FAO disse que o mundo tem que diminuir, de forma significativa, a atual perda e desperdício de alimentos

Autoridades do Reino 
Unido apontaram ontem 
que partes do país vão re-
gistrar temperaturas de até 
41°C, muito acima do recor-
de histórico de 38,7°C regis-
trado em 2019. O país decre-
tou emergência nacional e 
pela primeira vez emitiu um 
alerta de calor “extremo ver-
melho” - uma precaução a 
mais enquanto a onda de ca-
lor que varreu países da Eu-
ropa continental se desloca 
para o norte e ainda provoca 
incêndios florestais de gran-
des proporções e centenas de 
mortes. Apenas em Portugal 
e Espanha, a estimativa é de 
que por volta de 600 pessoas 
tenham morrido em decor-
rência do calor.

Em um país conhecido 
pelo clima temperado e o céu 
constantemente nublado, a 
subida histórica da tempera-
tura interrompeu o cotidia-
no dos britânicos. Serviços 
de trem foram cancelados ou 
passaram a funcionar em ve-
locidade reduzida por temor 
de que o calor pudesse causar 
instabilidade nos trilhos. Au-
toridades pediram às pesso-
as que usassem o transporte 

público apenas se necessário 
e recomendaram que as pes-
soas trabalhassem de casa na 
segunda e na terça-feira. En-
quanto isso, hospitais e lares 
de idosos temem os efeitos do 
calor em pacientes mais ve-
lhos e vulneráveis, uma vez 
que muitos prédios não têm 
ar-condicionado.

O calor intenso chegou a 
danificar as pistas de pouso 
de dois aeroportos, em Lon-
dres. O Aeroporto de Luton e 
a base aérea de Brize Norton 
tiveram que fechar, ontem, 
por conta dos danos nas su-
pefícies de pouso.

Em toda a Europa, o cus-
to humano da onda de calor 
é cada vez mais visível. Mi-
lhares de pessoas estão sen-
do retiradas de regiões afeta-
das por incêndios florestais 
na Espanha, França e Portu-
gal, enquanto grande parte 
do norte da Itália permane-
ce em estado de emergên-
cia por uma das piores secas 
em décadas. Autoridades es-
panholas encontraram o se-
gundo corpo em dois dias 
enquanto lutam contra um 
incêndio florestal na provín-
cia de Zamora, no noroeste 
do país. O corpo de um cria-
dor de ovelhas de 69 anos foi 
encontrado ontem na mesma 

Onda de calor avança no norte da Europa, 
e o Reino Unido deve enfrentar até 41°C

altas temperatUras

 Seis pessoas foram 
mortas por um bombar-
deio russo na cidade de 
Toretsk, na região de Do-
netsk, no leste da Ucrânia, 
ontem, informou o Serviço 
de Emergência do Estado.

Os socorristas recupe-
raram cinco corpos dos es-
combros de uma casa de 
dois andares e outra pes-
soa morreu no hospital. 
A Rússia, que invadiu a 
Ucrânia no que chama de 
operação militar especial, 
nega visar civis delibera-
damente.

A Rússia disse estar se 
preparando para uma pró-
xima etapa de sua ofen-
siva na Ucrânia, depois 
de Moscou informar que 
suas forças intensifica-
riam operações militares 
em “todas as áreas opera-
cionais”

 “Não são apenas ata-
ques com mísseis por ar e 
mar”, disse Vadym Skibit-
skyi, porta-voz da inteli-
gência militar da Ucrânia. 
“São vistos bombardeios 
em toda a linha de conta-
to, toda a linha de frente. 
Há um uso ativo de avia-
ção tática e helicópteros de 
ataque”, afirmou.

Bombardeio russo mata 
seis em cidade ucrâniana

gUerra nO leste eUrOpeU

Um avião da companhia 
aérea Jubba Airways sofreu 
um acidente e ficou de ca-
beça para baixo ontem, em 
Mogadíscio, capital da So-
mália. Segundo a compa-
nhia aérea, as 30 pessoas a 
bordo sobreviveram.

 Segundo a Somali Na-
tional News Agency, o 
avião estava pousando no 
Aden Adde International 
Airport quando saiu da pis-
ta. Em imagens postadas 
nas redes sociais é possível 
ver o avião com os trens de 
pouso voltados para cima.

Em nota, a empre-
sa Jubba Airways confir-
mou que sua aeronave, um 
Fokker 50, se envolveu em 
um acidente às 11h30 locais 
(5h30 de Brasília).

 “Todos os passageiros 
e tripulantes a bordo fo-
ram retirados em seguran-
ça com nenhuma casuali-
dade”, disse. Ainda não há 
informações sobre as cau-
sas do acidente.

Testemunhas contaram 
à agência somali ter visto 
o avião bater com uma de 
suas asas na pista na hora 
do pouso. O voo partiu de 
Baidoa, uma cidade a 200 
km da capital.

Avião fica de cabeça para 
baixo durante acidente 

sOmália

Agência Brasil/ Reuters Agência Estado

Agência Estado

Incêndios
Em toda a Europa, o 

custo humano da onda 
de calor é cada vez 

mais visível. Milhares 
de pessoas estão 

sendo retiradas de 
regiões afetadas por 
incêndios florestais 

área montanhosa em que um 
bombeiro de 62 anos morreu 
um dia antes. Modelos do 
Instituto Carlos III estimam 
que mais de 350 pessoas mor-
reram como em consequên-
cia do calor no país na sema-
na passada.

A França reforçou o com-
bate aos incêndios florestais 
com o envio de 200 bombei-
ros e três aviões-tanque adi-
cionais, enquanto uma mu-
dança de direção nos ventos 
continuava a espalhar o fogo 
e colocar novas regiões do 
país em alerta. Autoridades 
do sudoeste da França anun-
ciaram planos para a retirada 
de mais de 3.500 pessoas que 

correm o risco de entrarem no 
raio das chamas.

Os dois incêndios flores-
tais gigantescos, que destru-
íram 55Km2 de floresta de 
pinheiros secos apenas na 
semana passada, já forçaram 
cerca de 16 mil pessoas a se-
rem retiradas de suas casas 
Cerca de 1.700 bombeiros de 
toda a França foram mobili-
zados na região de Gironde, 
uma área costeira ao redor de 
Bordeaux, para tentar conter 
as chamas. Cerca de uma de-
zena de pessoas ficou leve-
mente ferida.

Despreparo
Especialistas apontam 

que a atual onda de calor 
pode ser um fenômeno co-
mum daqui para frente em 
países de clima comumente 
mais ameno. De acordo com 
o pesquisador Nikos Christi-
dis, pesquisador do Met Of-
fice do Reino Unido, a ex-
pectativa dos cientistas é de 
que mudanças climáticas tor-
nem eventos de calor extremo 
mais frequentes. “As chan-
ces de ver 40°C no Reino Uni-
do podem ser até dez vezes 
mais prováveis no clima atu-
al do que sob um clima natu-
ral não afetado pela influên-
cia humana”, afirmou.

Agência Estado
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O Procon-JP voltou a agen-
dar atendimento para consu-
midores superendividados. 
Feito exclusivamente pelo 
WhatsApp, o prazo para se 
inscrever no programa come-
çou ontem, e se estende até o 
dia 22 de julho, das 8h às 17h. 
Após o período de inscrição, 
a entrega dos documentos 
necessários será realizada de 
forma presencial. As negocia-
ções de dívidas começam em 
agosto, e integram o progra-
ma Procon-JP Negocia.

Logo após o primeiro con-
tato pelo WhatsApp do pro-
grama, uma triagem será rea-
lizada para identificar aqueles 
que, dentre os agendados, es-

tão de fato superendividados. 
De acordo com o secretário do 
Procon-JP, Rougger Guerra, o 
programa é voltado especifi-
camente para os consumido-
res que têm mais de uma dí-
vida, e não podem quitá-las 
sem prejuízos à subsistência. 
“Estamos cumprindo a Lei 
14.181/2021, que alterou o Có-
digo de Defesa do Consumi-
dor e cujo objetivo é aumentar 
a proteção de quem tem mui-
tas dívidas e não consegue 
saldá-las, além de criar ins-
trumentos para conter abusos 
na oferta de crédito.”

Os agendados que preen-
cherem os requisitos legais do 
superendividamento deverão 
comparecer de forma presen-
cial na sede do Procon do mu-
nicípio, localizada na Aveni-

da Pedro I, no 473, em Tambiá, 
entre os dias 26 e 27 de julho. 
Após a apresentação dos do-
cumentos, uma mesa de ne-
gociação será marcada, com a 
presença de todos os credores 
e mediação do Procon.

“O consumidor tem a 
chance de quitar o débito sem 
comprometer o orçamento”, 
diz Rougger Guerra. “Até por-
que negociamos o parcela-
mento, considerando a situa-
ção do devedor, para que ele 
possa realmente respirar ali-
viado.” 

Desde o seu lançamento 
em julho de 2021, o Procon-
JP Negocia agenciou mais de 
R$ 300 mil em dívidas, atra-
vés de acordos junto às em-
presas credoras, e conseguiu 
reduzir débitos em até 95%.

Prazo para se inscrever no programa começou ontem e termina no próximo dia  22

Procon volta a agendar 
negociação de dívidas

para superendividados

Nalim Tavares 

Especial para A União

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 +0,39%

R$ 5,426
0,38%

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

0,99%

R$ 5,504

Libra  Esterlina

+0,88%

R$ 6,486

Ibovespa

96.916 pts

Selic

Fixado em 15 de 
junho de 2022

13,25%

A aplicação de novas disposições 
legais nem sempre ocorre de forma 
pacífica, em especial quando a nova 

lei traz modificações no reconhecimento 
de direitos que colidem com prática 
anteriormente adotada. É o caso do artigo 
58, §2o, da CLT, inserido pela Lei no 13.467/17, 
ao tratar das horas in itinere, que é tempo 
de deslocamento do trabalho para casa e 
vice-versa.

A nova lei enfrentou o disposto pelo artigo 
4o da CLT, contrariando o conceito de tempo 
de serviço tradicionalmente incorporado nas 
interpretações do significado de jornada de 
trabalho.

Embora a lei nada dissesse a respeito, 
houve um alargamento pela jurisprudência 
do que seria tempo de serviço e importou, 
para a jornada de trabalho, o período em 
que o empregado se dirigisse para o local de 
trabalho de difícil acesso ou não servido por 
transporte público regular (Súmula 90 TST), 
sendo tal período objeto de litigiosidade 
frequente e de negociações coletivas que 
procuraram eliminar controvérsias.

A partir da nova disposição legal, tempo 
de trabalho é tempo em que o empregado 
está sob direção e controle do empregador 
que, em palavras outras, são horas sobre 
as quais o empregado não tem domínio 
absoluto.

O sítio do TST, no dia 7/7/2022, publicou 
a notícia “Horas de deslocamento são 
computadas na jornada em período posterior 
à reforma trabalhista de 2017” para informar 
que a 3a Turma, o ministro Alberto Balazeiro, 
“determinou o pagamento de horas in 
itinere a um trabalhador rural durante todo 
o período contratual, inclusive após o início 
da vigência da Lei 13.467/2017, que extinguiu 
o direito à remuneração dessas horas de 
trajeto. Para o colegiado, a parcela já havia 
se incorporado ao patrimônio jurídico do 
empregado, não se podendo reduzir a 
remuneração e violar direito adquirido do 
trabalhador”.

Trata-se do confronto entre a prática 
anterior à lei com o novo dispositivo em 
que o TST vai manifestando os critérios de 
aplicação intertemporal do novo dispositivo 
e rompe com as dúvidas, semeando as 
controvérsias relativamente à aplicação 
da lei da reforma trabalhista. A razão 
justificativa da transição entre a prática e 
a nova lei é de que o intérprete deve evitar 
prejuízos e violações ao direito adquirido.

Todavia, o tema poderá ensejar a 
manifestação e posicionamento da Sessão 
Especializada em Dissídios Individuais 
daquela Corte Superior.

Assim, embora ainda não definitiva 
a orientação, a decisão caminha para a 
preservação do direito adquirido. Como se 
vê, o parâmetro de análise na aplicação do 
direito intertemporal, segundo a decisão, 
deve levar em conta a natureza, o valor 
dogmático da garantia vigente e sua origem 
anteriormente à época do início da vigência 
da lei a fim de que não implique redução 
salarial ou ofensa ao direito adquirido.

Opinião
Paulo Sergio João
Advogado/Professor da PUC-SP

Aplicação da 
Lei no 13467/17 
sobre vantagens 
adquiridas

* Excepcionalmente hoje não 
teremos a coluna de Flávio Uchôa

Serviço
l Procon-JP Negocia

-WhatsApp: 
(83) 98665-0179 
(Procon-JP na sua mão)

-Prazo para inscrição 
no programa: 
18 a 22 de julho

-Atendimento presencial 
para entrega dos 
documentos: 
26 a 27 de julho

-Localização da sede do 
Procon no município: 
Avenida Pedro I, 
no 473, Tambiá

O Procon-PB firmou parceria com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça

Os consumidores paraiba-
nos que estão superendivida-
dos contarão com mais opor-
tunidades para a quitação das 
dívidas e a regularização jun-
to aos órgãos de proteção ao 
crédito. É que a Autarquia de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor do Estado da Paraíba 
(Procon-PB) firmou parceria 
com o Núcleo Permanente 
de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos (Nupe-
mec), do Tribunal De Justiça 
da Paraíba (TJPB). As ações 
foram discutidas durante re-
união entre os dois órgãos, na 
semana passada, e têm como 
objetivo ampliar a interme-
diação das negociações de dí-
vidas entre o consumidor e os 
seus cobradores em confor-
midade com o que estabelece 
a Lei do Superendividamen-
to (Lei nº 14.181/21), em vigor 
desde julho do ano passado. 

De acordo com a superin-
tendente do Procon estadual, 
Késsia Liliana Dantas, a enti-
dade tem intensificado os mu-
tirões de renegociação de dí-
vidas em todo o estado, a fim 
de possibilitar ao consumidor 
oportunidades para o paga-
mento das suas dívidas sem 
“sufocar” o orçamento e a ren-
da destas pessoas. Ela destaca 
que durante os mutirões são 
firmados acordos destinados, 
principalmente, àqueles con-
sumidores que reconhecem 
que devem e querem quitar 
suas dívidas com condições 
diferenciadas, e a homologa-
ção deste processo passa a ser 
realizada pelo Nupemec.

“O consumidor em situa-
ção de hiper vulnerabilidade 
econômica, que se encontra 
devendo, é avaliado pelo Nú-
cleo de Apoio ao Superendi-
vidado Maria de Jesus (NAS-
MJ) do Procon-PB, que faz 
um estudo de caso concreto 
de cada consumidor, avalian-

do as condições, elaborando 
as melhores formas de paga-
mento, além de planilhas per-
sonalizadas, para oferecer a 
viabilidade da quitação dos 
débitos”, explica Késsia, se re-
ferindo ao processo de acordo 
entre as partes.

Além disso, a homologa-
ção dos acordos contempla, 
inclusive, as empresas que 
não tiveram êxito no âmbito 
administrativo e que agora 
também contam com o judi-
ciário, que segue o que de-
termina a legislação vigente, 
acrescenta a superintendente. 
“Chamamos cada empresa, 
individualmente, para que ela 
tenha noção da realidade do 
consumidor, inclusive, com o 
detalhamento do valor total 
do débito, e agendamos as au-
diências com cada uma envol-
vida no processo. O índice de 
resolubilidade é em torno de 
80%”, garante Késsia Dantas.

Segundo ela, desde 2019, o 
Procon estadual já realizou 35 

mutirões voltados para este 
tipo de serviço, e até outu-
bro estão programados mais 
sete mutirões, sendo o próxi-
mo entre os dias 25 e 29 de ju-
lho, em João Pessoa, e os de-
mais no interior do estado ao 
longo do próximo trimestre.

Atendimento
Em João Pessoa, o consu-

midor pode ter acesso as servi-
ços oferecidos pelo Procon-PB 
através do atendimento pre-
sencial na sede do órgão, que 
fica localizado na Avenida Al-
mirante Barroso, 693, no Cen-
tro, ou por meio dos telefones 
151, (83) 3218-6959 e (83) 98618-
8330 (WhatsApp), de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h30. 
Já para o atendimento nas de-
mais regiões do estado, o con-
sumidor deve se dirigir a um 
dos núcleos da autarquia ins-
talado no seu município ou 
acessar o site “www.procon.
pb.gov.br” e realizar o procedi-
mento de forma on-line.

Parceria vai beneficiar os consumidores
Ítalo Arruda 

Especial para A União

Foto: Secom-PB



18  A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba, TERÇA-FEIRA, 19 de julho de 2022 EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Bhrunno MaradonaEconomia

Expectativa é de que, em 2023, taxa caia para 5,2%, segundo o Boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central

Mercado prevê inflação de 7,54% 
ipca

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil

O mercado financeiro re-
duziu, pela terceira semana 
consecutiva, a expectativa 
para os índices inflacioná-
rios projetados para 2022. De 
acordo com o Boletim Focus, 
divulgado ontem, em Brasí-
lia, pelo Banco Central, o ano 
deve fechar com o Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) em 7,54%. O IPCA 
é a inflação oficial do país. Na 
semana passada, a previsão 
era de uma inflação de 7,67%; 
e há quatro semanas, as proje-
ções estavam em 8,27%.

Para 2023, a previsão de 
inflação aumentou agora de 
5,09% para 5,20%. É a 15a se-
mana seguida de previsões 
de alta deste índice. Há qua-
tro semanas estimava-se in-
flação de 4,83% para o próxi-
mo ano. Para os anos de 2024 
e 2025 não há diferenças nas 
estimativas inflacionárias: 
3,3% e 3%, respectivamente.

O Boletim Focus é uma 
publicação semanal que reú-
ne a projeção de cerca de 
100 instituições do merca-
do financeiro para os prin-
cipais indicadores econômi-
cos do país.

PIB tem alta
Pela terceira semana se-

guida, as estimativas para o 
Produto Interno Bruto (PIB, a 
soma dos bens e dos serviços 
produzidos no país), apresen-
tam alta. Na semana passada, 
a estimativa era de um cresci-
mento de 1,59% em 2022, índi-
ce que subiu para 1,75% nesta 
semana. Há quatro semanas, 
o mercado financeiro proje-
tava um PIB de 1,5% para o 
mesmo ano.

Não houve alterações nas 
projeções de PIB para 2023, 
2024 e 2025, na comparação 
com os índices apresenta-
dos na semana passada. Para 
2023, a expectativa é de um 
PIB de 0,5%. Em 2024, a pro-
jeção se mantém em 1,8%; e 
para 2025, em 2%.

Taxa de juros
O mercado financeiro 

manteve estável, pela quarta 
semana consecutiva, as proje-
ções para a taxa básica de ju-
ros (Selic) de 2022, que deve 
fechar o ano em 13,75%. Para 
2023, são previstos 10,75%, 
percentual acima do proje-
tado há uma semana (10,5%).

Há quatro semanas, a pre-
visão era de que 2023 fecha-
ria com uma Selic de 10,25%. 
Para 2024 e 2025, a previsão 
se manteve estável: 8% e 7,5%, 
respectivamente.

Dólar
O cálculo para a cotação do 

dólar ao fim do ano apresen-
tou estabilidade na compara-
ção com a semana passada, 
com a moeda norte-america-
na fechando o ano a R$ 5,13. 
Há quatro semanas, o cálculo 
era que a moeda norte-ameri-
cana fecharia em R$ 5,06.

Ainda segundo o Boletim 
Focus, o dólar fechará 2023 
em R$ 5,10 - o mesmo valor 
da semana anterior. Há qua-
tro semanas, a expectativa era 
de que a moeda custaria R$ 
5,10 ao final do próximo ano.

Para 2024, a expectativa de 
cotação é ligeiramente abai-
xo da projetada na semana 
passada, passando de R$ 5,06 
para R$ 5,05.

n 

Os repasses 
vão até o dia 
29 de julho. As 
datas seguem 
o modelo do 
Bolsa Família, 
que pagava 
nos dez 
últimos dias 
úteis do mês

O valor médio recebido pelas famílias em julho será de R$ 408,80; já a folha de pagamento do mês supera R$ 7,3 bilhões

Mais de 18,13 milhões de 
famílias contempladas com 
o Auxílio Brasil começaram 
a receber ontem a parcela de 
julho. Os beneficiários com 
o Número de Identificação 
Social (NIS) final 1 serão os 
primeiros a receber, de acor-
do com o calendário do pro-
grama.

Os repasses vão até o dia 
29 de julho. As datas seguem 
o modelo do Bolsa Família 

que pagava nos dez últimos 
dias úteis do mês. A folha 
de pagamento do mês supe-
ra R$ 7,3 bilhões.

O valor médio recebido 
pelas famílias em julho será 
de R$ 408,80. Além do be-
nefício principal, há rendas 
complementares possíveis 
de acordo com os perfis das 
famílias, como a Bolsa Es-
porte Escolar, a Bolsa de Ini-
ciação Científica e a Inclusão 
Produtiva Rural.

O beneficiário poderá con-

sultar informações sobre as 
datas de pagamento, o valor 
do benefício e a composição 
das parcelas em dois aplicati-
vos: Auxílio Brasil, desenvol-
vido para o programa social, e 
Caixa Tem, usado para acom-
panhar as contas poupança 
digitais do banco.

Benefícios básicos
O Auxílio Brasil tem três 

benefícios básicos e seis su-
plementares, que podem ser 
adicionados caso o benefi-

ciário consiga emprego ou 
tenha filho que se destaque 
em competições esportivas, 
científicas ou acadêmicas.

Podem receber o benefí-
cio famílias com renda per 
capita (renda por cabeça) até 
R$ 100, consideradas em si-
tuação de extrema pobreza, 
e até R$ 200 em condição de 
pobreza.

A Agência Brasil elabo-
rou um guia de perguntas 
e respostas sobre o Auxílio 
Brasil. Entre as dúvidas que 

o beneficiário pode tirar es-
tão os critérios para integrar 
o programa social e o deta-
lhamento dos nove tipos di-
ferentes de benefícios.

Segundo dados da Secre-
taria Nacional de Renda de 
Cidadania, o Nordeste é a re-
gião com o maior número de 
beneficiários: quase 8,6 mi-
lhões de famílias. Na sequên-
cia, aparecem as regiões Su-
deste (5,2 milhões), Norte (2,1 
milhões), Sul (1,2 milhão) e 
Centro-Oeste (941 mil).

Beneficiários começam a receber primeira parcela
auxílio brasil

Agência Brasil

Alana Gandra 

Agência Brasil
Denise Luna 

Agência Estado

O Monitor do Produto 
Interno Bruto (PIB), apura-
do pelo Instituto Brasilei-
ro de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas (Ibre/
FGV) e divulgado ontem, in-
dicou queda de 0,8% na eco-
nomia brasileira em maio 
deste ano, comparativamen-
te a abril, considerando os 
dados com ajuste sazonal. A 
retração ocorreu depois de 
três meses consecutivos de 
expansão. Na comparação 
com maio de 2021, a ativida-
de econômica cresceu 4,4% e, 
no trimestre móvel encerra-
do em maio deste ano, 3,7%.

Atividade econômica cai 0,8%, 
mostra Monitor do PIB da FGV

no mês de maio

Segundo a coordenado-
ra da pesquisa, Juliana Trece, 
a indústria, que tinha cres-
cido nos meses anteriores, 
após um início de ano ruim, 
voltou a apresentar queda. 
“Outro importante desta-
que negativo foi o consumo 
das famílias”, disse Juliana.

Na atual conjuntura, com 
inflação e juros elevados, o 
poder de compra das famí-
lias cai. “Isso se reflete no 
consumo de produtos menos 
essenciais, como é o caso de 
semiduráveis e de duráveis, 
que perderam força e retraí-
ram em maio.”

Consumo das famílias
O consumo das famílias 

caiu 2,1% em maio, frente a 
abril. Já na comparação in-
teranual mensal, houve evo-
lução de 4,7% em maio e de 
5,8% no trimestre móvel en-
cerrado em maio. Na com-
paração trimestral, todos os 
componentes tiveram cresci-
mento, exceto o consumo de 
bens duráveis. O item Servi-
ços permanece como desta-
que entre os componentes 
que cresceram.

O Monitor do PIB revela 
também que a formação bru-
ta de capital fixo (FBCF) cres-
ceu 1,6% em maio, ante o mês 
anterior. Na comparação in-
teranual, houve retração de 
2% no trimestre móvel fin-
do em maio. Nessa compa-

ração, o único componente 
em queda foi o de máquinas 
e equipamentos (-6,9%), res-
pondendo pelo resultado ne-
gativo interanual da FBCF.

Comércio exterior
De acordo com o Moni-

tor do PIB, a exportação de 
bens e serviços caiu 7,6% em 
maio, em relação a abril. Na 
comparação interanual, hou-
ve retração de 5,4% no tri-
mestre móvel findo em maio. 
O desempenho negativo da 
exportação foi atribuído em 
grande parte à queda nas 
vendas externas de produ-
tos agropecuários e da ex-
trativa mineral.

Também a importação de 
bens e serviços caiu 1,6% em 
maio, comparado com abril. 
Na comparação interanual, 
a retração foi de 5,1% no tri-
mestre móvel findo em maio. 
A avaliação dos dados reve-
la que, embora a importação 
de serviços tenha sido a úni-
ca com resultado positivo no 
mês, a queda na importação 
de bens intermediários foi a 
principal responsável pelo 
resultado apurado.

Valores
Em termos monetários, 

o acumulado do PIB esti-
mado até maio de 2022, em 
valores correntes, atingiu 
R$ 3 trilhões 830 bilhões e 
873 milhões.

Queda
Também a importação 

de bens e serviços 
caiu 1,6% em maio, 

comparado com 
abril. Na comparação 
interanual, a retração 

foi de 5,1% no 
trimestre móvel 
findo em maio

O preço médio do litro 
da gasolina no Brasil regis-
trou a quarta queda con-
secutiva, ajudada nas úl-
timas duas semanas pela 
redução do ICMS para o 
teto de 17%, segundo da-
dos da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). O 
preço do combustível caiu 
em média 6,5% na semana 
de 10 a 16 de julho, para R$ 
6,07 o litro, sendo o mais 
caro (R$ 8,10) encontrado 
em Tefé, no Amazonas, e 
o mais barato (R$ 5,15) em 
Macapá, no Amapá.

A gasolina aditivada 
também teve queda,de 
5,9% na mesma semana, 
passando a custar em mé-
dia R$ 6,21 por litro, sendo 
o mais caro encontrado a 
R$ 8,82 o litro e o mais ba-
rato, R$ 5,29 o litro.

Já o diesel, segundo os 
dados da ANP, teve ligeira 
queda de preço, de 0,5% no 
caso da versão comum e de 
0,6% no diesel S10, o menos 
poluente e o mais usado no 
Brasil. Em média, o diesel 
está sendo comercializa-
do no Brasil a R$ 7,48 o li-
tro, contra R$ 7,52 na sema-
na anterior.

Apesar da queda, o 
preço da gasolina conti-

nua acima do praticado 
no mercado internacio-
nal, como ocorreu em toda 
a semana passada. Para 
atingir a paridade pode-
ria haver uma redução de 
R$ 0,17 por litro segundo 
a Associação Brasileira de 
Importadores de Combus-
tíveis (Abicom).

O governo Jair Bolsona-
ro vem pressionando a Pe-
trobras para reduzir o pre-
ço da gasolina e do diesel, 
mas a estatal tem evitado 
repassar a volatilidade do 
mercado internacional para 
o mercado interno, mesmo 
com a queda do preço do 
petróleo no mercado inter-
nacional. O último reajuste 
da estatal já completou um 
mês (18 de junho).

Já a Acelen, privatiza-
da no final do ano pas-
sado, reduziu o preço da 
gasolina em cerca de 7% 
na última sexta-feira, dei-
xando assim de ficar com 
os preços muito acima do 
praticado fora do país e se 
aproximando dos preços 
da Petrobras.

Depois de ter caído na 
semana passada por três 
dias seguidos, perdendo 
o patamar de US$ 100 o 
barril, o petróleo voltou a 
subir forte ontem, com o 
Brent para setembro su-
bindo 3,75%, cotado a US$ 
104,91 o barril.

Gasolina tem a quarta
semana seguida de queda

combustíveis

Foto: José Cruz/Agência Brasil



Com organização de duas 
professoras e uma mestra do 
Programa de Pós-Graduação 
em Formação de Professo-
res (PPGFP) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
foi lançado o livro na versão 
e-book “Percepções de Gênero 
na Cosmologia Afro-brasilei-
ra: diálogos com a diversida-
de de agentes, práticas e con-
textos”.  A obra é um exercício 
de quebra do silêncio sobre 
esse universo religioso dan-
do a oportunidade de se es-
tabelecer pontes de saberes 
com iniciados e simpatizan-
tes dessas denominações. A 
organização é das professoras 
Robéria Nádia Araújo Nasci-
mento, do Departamento de 
Comunicação da UEPB, e Pa-
trícia Cristina de Aragão, pro-
fessora do curso de História e 
membro do Núcleo de Estu-
dos Afro-Brasileiros e Indíge-
nas (NEABI), além da egressa 
do PPGFP, Thatiane Oliveira 
do Nascimento.

Para produzir a obra os 
pesquisadores e pesquisado-
ras recorreram ao imaginário 
dos adeptos e iniciados nos 
cultos da Jurema, Candomblé 
e Umbanda. A ideia foi dis-
cutir a relação gênero e reli-
giosidade, revelando como as 

chamadas práticas afro-ame-
ríndias se interseccionam com 
o gênero, uma vez que em tais 
espaços religiosos, homens e 
mulheres exercem cargos se-
melhantes e diferentes e, no 
entanto, não há a superposi-
ção do masculino sobre o fe-
minino.

Segundo as organizadoras, 
ambos são considerados im-
portantes para a existência e 
resistência dos cultos, haja vis-
ta que os orixás, independen-
temente do gênero masculino 
ou feminino, são incorporados 
tanto por homem, quanto por 
mulher, o que faz dos terrei-
ros espaços de aprendizagem 
e de respeito à diversidade de 
gênero e religiosidades que 
caracterizam o Brasil. A pro-
fessora Robéria Nascimento 
enfatiza que “os estudos de gê-
nero são implicados não ape-
nas por questões de natureza 
sexista, mas por preconceitos 
e exclusões que afetam o sen-
tido da alteridade”, disse.

Na esfera das religiosida-
des afro-brasileiras e amerín-
dias, segundo ela, os cultos 
convivem com discrimina-
ções, mas nesses espaços de 
sociabilidade o conceito de 
humanidade é reativo por ex-
celência, uma vez que seus 

membros constroem aconte-
cimentos de sentido em nome 
do acolhimento e da igualda-
de preservando seus direitos 
de existir para além de suas 
definições de homens ou mu-
lheres. “Dessa forma, nos ensi-
nam a capacidade de incluir e 
gerir as diferenças na luta con-
tra os silenciamentos sociais. 
Portanto, o livro reúne narra-
tivas e percepções dos territó-
rios religiosos a fim de permi-
tir que suas vozes e tradições 
recebam a relevância que me-
recem”, destacou.
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Diversidade

Obra recorre ao imaginário dos adeptos e iniciados nos cultos da Jurema, do Candomblé e da Umbanda

Livro aborda percepções de gênero
cosmologia afro-brasileira

Proposta
Ideia é discutir a relação 
gênero e religiosidade, 

revelando como as 
chamadas práticas 
afro-ameríndias se 

interseccionam 
com o gênero

n 

O livro reúne 
narrativas e 
percepções 
dos territórios 
religiosos a  
permitir que 
suas vozes 
e tradições 
recebam a 
atenção que 
merecem

O Programa de Pós-gra-
duação em Administração 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (PPGA/
UFCG) publicou edital de 
seleção para os interessados 
em cursar disciplinas eleti-
vas como aluno especial do 
mestrado acadêmico, perío-
do 2022.2. São ofertadas 18 
vagas em quatro discipli-
nas. As inscrições são reali-
zadas de forma on-line.

Poderão participar gra-
duados em Administração 
ou outros cursos, a critério 
da Coordenação do Progra-
ma, ou, em casos excepcio-
nais, alunos da graduação 

da UFCG que tenha cursa-
do um mínimo de 80% dos 
créditos exigidos para a in-
tegralização do curso. As 
inscrições vão de 25 a 27 de 
julho, por meio do cadastro 
como usuário externo do 
Sistema Eletrônico de Infor-
mações (SEI). É necessário o 
preenchimento do Reque-
rimento de Inscrição obti-
do na página do programa, 
bem como anexar os docu-
mentos listados no edital, 
incluindo carta de inten-
ções apresentando os moti-
vos pelos quais o candidato 
se interessa em cursar a(s) 
disciplina(s).

As vagas estão distri-
buídas entre as seguintes 
disciplinas, todas com 60 
horas/aula: Modelos e fer-
ramentas de Gestão Am-
biental e Social (5 vagas); 
Sistemas de indicadores de 
Sustentabilidade (5 vagas); 
Tópicos Especiais - Gestão 
Urbana e Sustentabilidade I 
e II (3 vagas); e Apoio a De-
cisão Multicritério I e II (5 
vagas). As aulas serão reali-
zadas de forma presencial. 
Os horários estão dispos-
tos no edital. O resultado 
da seleção será publicado 
no dia 3 de agosto, na pá-
gina do PPGA.

Mestrado em Administração da 
UFCG está ofertando 18 vagas 

alunos esPeciais

Dados do Registro Nacio-
nal de Medula Óssea (Redome) 
mostram que, no Brasil, cerca 
de 650 pessoas aguardam na 
fila por uma doação de medula 
de um doador que não seja um 
parente. A boa notícia é que o 
número de doadores voluntá-
rios cadastrados tem aumen-
tado expressivamente nos úl-
timos anos. Em 2000, segundo 
o Instituto Nacional do Cân-
cer (Inca), eram 12 mil inscritos 
e, dos transplantes de medu-
la realizados, apenas 10% dos 
doadores eram cadastrados no 
Redome. 

Hoje, com mais de 5,5 mi-
lhões de doadores inscritos, 
o Brasil tem o terceiro maior 
banco de dados do gênero no 
mundo, atrás apenas dos Es-
tados Unidos e da Alemanha. 
“A chance de se identificar um 
doador compatível, no Brasil, na 
fase preliminar da busca, é de 
até 88%, e ao final do processo, 
64% dos pacientes têm um doa-
dor compatível confirmado”, ex-
plicou o instituto.

A medula, conhecida popu-
larmente como tutano, é um te-
cido líquido-gelatinoso que ocu-
pa o interior dos ossos. Nela, são 
produzidos os componentes do 
sangue: hemácias (glóbulos ver-
melhos), leucócitos (glóbulos 
brancos) e plaquetas. Pelas he-
mácias, o oxigênio é transporta-
do dos pulmões para as células 
de todo o organismo e o gás car-
bônico é levado destas para os 
pulmões, a fim de ser expirado.

 Já os leucócitos são os agen-
tes mais importantes do sistema 
de defesa do organismo, comba-
tendo infecções. 

Por fim, as plaquetas com-
põem o sistema de coagulação 
do sangue.

Como doar

Para ser um doador no Bra-
sil, basta procurar o hemocen-
tro do estado e agendar uma 
consulta de esclarecimento so-
bre a doação de medula óssea. 
O voluntário precisa ter entre 
18 e 55 anos de idade e gozar de 
boa saúde. 

Ele vai assinar um termo de 
consentimento livre e esclareci-
do (TCLE) e preencher uma fi-
cha com informações pessoais. 
Será retirada uma pequena 
quantidade de sangue - 10 mi-
lilitros (ml) - do candidato a doa-
dor. É necessário apresentar o 
documento de identidade.

O Inca alerta para a impor-
tância de manter os dados sem-
pre atualizados, tendo em vista 
que, quando houver um pacien-
te com possível compatibilida-
de, o voluntário será consultado 
para decidir quanto à doação. 

Para seguir com o processo, 
são necessários outros exames 
que confirmem a compatibili-
dade, além de uma avaliação clí-
nica de saúde. Somente ao final 
dessas etapas o doador poderá 
ser considerado é apto.

Há riscos?
Segundo o Inca, relatos mé-

dicos de problemas graves ocor-
ridos a doadores durante e após 
o procedimento são raros e limi-
tados a intercorrências controlá-
veis. Por isso, o estado físico de 
saúde do doador é checado. “Em 
alguns casos, é relatada peque-
na dor no local da punção, dor 
de cabeça e cansaço. Por volta de 
15 dias, a medula óssea do doa-
dor estará inteiramente recupe-
rada”, acrescentou o instituto.

Pacientes
No transplante de medula, a 

rejeição é relativamente rara, mas 
pode acontecer. Por isso, existe a 
preocupação com a seleção do 
doador adequado e o preparo do 
paciente. 

O sucesso do transplante de-
pende de fatores como o está-
gio da doença, o estado geral e 
as boas condições nutricionais e 
clínicas do paciente e do doador.

“Os principais riscos se re-
lacionam às infecções e às dro-
gas quimioterápicas utilizadas 
durante o tratamento. Com a re-
cuperação da medula, as novas 
células crescem com uma nova 
‘memória’ e, por serem células da 
defesa do organismo, podem re-
conhecer alguns dos seus órgãos 
como estranhos”.

Procedimento
A doação de medula óssea 

é um procedimento que se faz 
em centro cirúrgico, sob anes-
tesia peridural ou geral. O pro-
cedimento dura cerca de 90 mi-
nutos e requer internação por 
um período de 24 horas. 

Nos primeiros três dias após 
a doação, pode haver descon-
forto localizado, de leve a mo-
derado, que pode ser ameni-
zado com o uso de analgésicos 
e medidas simples de contro-
le da dor. 

Normalmente, os doadores 
retornam às suas atividades ha-
bituais depois da primeira se-
mana após a doação.

Cerca de 650 pessoas aguardam 
por uma doação de medula óssea

no brasil

Karine Melo 

Agência Brasil

Foto: Mentes Abertas

Números
Em 2000, segundo 

o Instituto Nacional 
do Câncer, eram 12 
mil inscritos e, dos 

transplantes de medula 
realizados, apenas 10% 

dos doadores eram 
cadastrados

Uma ação coordenada 
pela Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon), 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP), 
levou à suspensão perma-
nente das atividades de 180 
empresas suspeitas da prá-
tica de telemarketing abu-
sivo.

A iniciativa conta com 
a parceria dos Procons de 
todo o país e visa comba-
ter as ligações não solicita-
das para oferta de produ-
tos ou serviços. Segundo a 
Senacon, a maior parte das 
empresas se utiliza de da-
dos sobre pessoas obtidos 
de forma ilegal.

A suspensão das ativida-
des vale desde ontem para 
empresas de telemarketing 
que atuam nos âmbitos na-
cional, estadual e munici-
pal.

Campeãs de reclama-

ções sobre telemarketing 
abusivo na plataforma con-
sumidor.gov.br, empresas 
de telecomunicações e insti-
tuições financeiras também 
deverão suspender ativida-
des de telemarketing.

A medida foi tomada 
após o registro de mais de 
14 mil reclamações em três 
anos no Sistema Nacional 
de Informações de Defesa 
do Consumidor (Sindec) e 
no portal consumidor.gov.
br, informou o MJSP.

“Para se ter uma ideia, 
em um dos casos apurados 
pela Senacon, um idoso ale-
gou ter recebido mais de 3 
mil ligações de telemarke-
ting nos cinco números de 
telefones que possuía”, dis-
se as pasta, em nota.

Não são atingidos pela 
suspensão o telemarketing 
passivo, em que o cliente 
liga para a empresa, as co-

branças, os pedidos de doa-
ções e as ligações expres-
samente autorizadas pelos 
consumidores.

Segundo a Senacon, há 
indícios de que as empre-
sas responsáveis pelas abor-
dagens não autorizadas te-
nham praticado o crime de 
comércio ilegal de dados 
pessoais.

Caso alguma das 180 em-
presas atingidas descum-
pra a decisão de suspender 
suas atividades, foi estipula-
da multa diária de R$ 1 mil, 
com o acumulado podendo 
chegar a até R$ 13 milhões.

 De acordo com a Sena-
con, em breve será disponi-
bilizado aos consumidores 
um canal de comunicação 
direto para denunciar as em-
presas que continuarem a 
realizar ligações de telemar-
keting abusivo, mesmo após 
a aplicação desta medida.

Governo suspende atividades de 180 
empresas por telemarketing abusivo

reclamações
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Em pouco mais de um 
ano, precisamente no dia 12 
de agosto de 2023, a Paraíba 
poderá ter a sua primeira san-
ta. O nome da líder sindical 
Margarida Maria Alves está 
em processo de conclusão de 
estudo pela Igreja Ortodo-
xa Autônoma Greco Brasilei-
ra de Campina Grande, para 
ser canonizada. Após isso, 
seu ícone será erigido oficial-
mente e ela terá sua oração 
própria, sendo considerada 
santa por suas benfeitorias. 
A sindicalista foi assassinada 
em 1983 na sua cidade natal, 
Alagoa Grande, Brejo parai-
bano, na presença do mari-
do e do filho, com um dis-
paro de espingarda no rosto. 
Margarida marcou sua épo-
ca por lutar contra a violência 
no campo, pelo fim da explo-
ração dos camponeses e tam-
bém por defender a reforma 
agrária.

A canonização deverá 
ocorrer na data em que ela 
foi morta. O processo se ini-
ciou na Igreja Ortodoxa Au-
tônoma Greco Brasileira de 
Campina Grande, e está sen-
do conduzido pelo bispo orto-
doxo Vladyka Patrivius Ma-
xiumas. O procedimento para 
torna-la santa foi iniciado em 
2020, quando a igreja ortodo-
xa deliberou à Comissão de 
Causa dos Santos que investi-
gasse possíveis nomes de bra-
sileiros que pudessem ser ca-
nonizados.

“O processo na igreja or-
todoxa acontece de forma di-
ferente do que se dá na igre-
ja católica romana. Ele surge 
na própria comunidade, de-
batendo assuntos da realida-
de brasileira e daqui da Paraí-
ba. Dessa forma, me pediram, 
em ofício, uma lista de can-
didatos para que se pudesse 
analisar cada caso, e fosse evi-
denciado uma espécie de bea-
tificação, para depois abrir o 
processo de canonização”, ex-

Processo poderá ser concluído em 12 agosto de 2023, quando a morte da camponesa completará 30 anos

Igreja Ortodoxa estuda canonização
Santa margarida maria alveS

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

plicou Vladyka Patrivius.
A Comissão recebeu uma 

lista com vários nomes de 
personalidades, desde o im-
pério colonial até os dias de 
hoje. Porém, o que mais cha-
mou a atenção foi o de Mar-
garida Maria Alves. “Dessa 
forma, foi aberto um processo 
para buscar informações so-
bre a sua vida, estudos sobre 
sua personalidade e tudo a 
respeito da biografia”, relatou.

Após colher todas essas 
informações, em 2020, Arce-
bispo Metropolitano da Igre-
ja Ortodoxa Autônoma Greco 
Brasileira, Dom Charbel Saw-
wa Auxentios Zacharias, or-
togou e autorizou que fosse 
feita a beatificação da sindica-
lista. “Resta o processo final 
de canonização de Margari-
da Alves, e 80% dos membros 
já aprovaram o texto final”, re-
latou, acrescentando que ele 
será encaminhado ao Síno-
do, que é a maior autoridade 
na Igreja Ortodoxa, integrado 
por todos os patriarcas que a 
lideram.

A escolha de Margarida 
Maria Alves para ser santa 
pela igreja ortodoxa, confor-
me explicou, deve-se ao fato 
dela ter sido uma pessoa de 
fé e que não mediu esforços 
para fazer o bem ao próxi-
mo, em suas atividades no 
dia a dia e dentro do Sindica-
to dos Trabalhadores Rurais 
de Alagoa Grande, onde de-
fendeu o direito e a vida de 
centenas de pessoas que se 
sentiam intimidadas por fa-
zendeiros da região. 

Margarida Maria Alves 
era declaradamente católi-
ca apostólica romana, in-
clusive foi membro da Co-
missão Pastoral da Terra, 
estava frequentemente nas 
missas, e teve em um pa-
dre, um incentivador para 
que ela fosse candidata a 
presidente do Sindicato. 

“Não importa pra gente se 
ela foi católica, não é um 
fator principal. Aliás, isso 
é bom, por ela ter um vín-
culo com a religiosidade. 
O que nos importa é que 
ela se orientou por sua fé 
e a colocou a serviço de to-
dos. A experiência que ela 
tomou em vida, pra nós da 
pra igreja ortodoxa, é um 
avanço uma aproximação 
com a cultura, com a espi-
ritualidade e um exemplo 
pra muitos”, declarou. 

Para chegar a ter essa 
indicação, a igreja ortoxa 
está levando em conside-
ração as virtudes de Mar-
garida, que segundo seus 
representantes, são dignas 
do reino de Deus, contidas 
na prática do evangelho, 
como a preocupação com o 
próximo, e o enfrentamen-
to aos poderosos em detri-

mento a pessoas humildes. 
“Ela apresentou em vida 
virtudes de amor e frater-
nidade, não colocou em 
divergência a fé católica e 
apostólica, e mesmo lutan-
do contra poderosos, não 
usou a violência”, pontuou.

O bispo revelou que 
esse fato de Margarida Ma-
ria Alves não ter usado mé-
todos violentos para de-
fender o que acreditava e 
defendia para o seu povo, 
lhe garantem fortes atribu-
tos para ser canonizada e é 
um mártir. Outros nomes 
também poderiam chegar 
a essa indicação, “mas não 
se encaixavam, pois usa-
ram a violência, e isso pra 
nós não é motivo de cano-
nização. Ao contrário dela, 
que era pacífica. Chegou 
a sentir indignação, mas 
nunca violência”.

Religião fazia parte da luta

Margarida Maria Alves 

Paraibana foi assassinada com um tiro de espingarda na porta de sua casa, em Alagoa Grande

Margarida Maria nasceu 
em Alagoa Grande, e foi a pri-
meira mulher presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais da cidade. 

Sua luta foi em defesa dos 
direitos dos trabalhadores 
sem terra para que eles tives-
sem registro em carteira de 
trabalho, jornada diária de 
trabalho de oito horas, déci-
mo terceiro salário, férias e 
demais direitos.

Após eleita para o Sindi-
cato, ela exerceu a gestão por 
12 anos e moveu mais de 600 
ações trabalhistas. Margarida 
foi assassinada por um pis-
toleiro, em 1983, na frente de 
sua casa, onde estava com o 
marido e do seu filho. 

O crime que teve repercus-
são internacional com denún-
cia encaminhada à Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH), no entan-
to, não teve nenhum acusado 
responsabilizado pela morte 
da sindicalista.

O nome e história de luta 
sindicalista e defensora dos 
direitos humanos brasilei-
ra, de Alagoa Grande, foram 
inspiração para a “Marcha 
das Margaridas”, manifesta-
ção realizada desde 2000 por 
mulheres trabalhadoras ru-
rais do Brasil.

Jornada diária e 
carteira assinada
eram a principal
bandeira de luta

n 

Eleita para 
o Sindicato, 
ela exerceu 
a gestão por 
12 anos e 
moveu mais 
de 600 ações 
trabalhistas

n 

Bispo avalia 
que o fato de 
Margarida não 
ter usado da 
violência para 
defender seus 
ideias lhe 
garante fortes 
atributos para 
a canonização

n 

Programação 
começa 
com uma 
formação para 
professores e 
comunidade 
escolar nas 
cidades de 
Dona Inês e 
Cabedelo

Para marcar o dia inter-
nacional de luta e resistência 
das mulheres negras latino-a-
mericanas e caribenhas, o 25 
de julho, o Centro da Igual-
dade Racial João Balula pro-
move atividades de enfrenta-
mento do racismo e contra a 
desigualdade em escolas pú-
blicas, comunidades quilom-
bolas, terreiros e aldeia indi-
gena desde ontem até o dia 
27 de julho.

A data internacional, que 
leva a hastag #25J, reconhe-
ce a luta da Rede de Mulhe-
res Afro-latino-americanas e 
Afro-Caribenhas junto à Or-

ganização das Nações Unidas 
(ONU) no enfrentamento do 
racismo, da violência e desi-
gualdade sofridas pelas mu-
lheres negras ao longo dos sé-
culos. No Brasil, no dia 25 de 
julho, também se celebra o Dia 
Nacional de Tereza Benguela, 
que no século XVIII liderou 
um quilombo e o fez resistir 
por duas décadas.

“É uma data que nos faz 
refletir sobre as demandas da 
diversidade de mulheres ne-
gras e de fortalecimento do 
protagonismo delas em to-
dos os setores da sociedade, 
evidenciando as lutas antir-
racistas”, explica a secretária 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, Lídia Moura, que 
disse que o Centro da Igual-
dade Racial João Balula tam-
bém atende casos de xenofo-
bia. “Estamos realizando esta 
programação em escolas e co-
munidades quilombolas para 
levarmos o Centro da Igual-
dade Racial para os locais e 
territórios que mais preci-
sam”, explica. 

As atividades começam 
com uma formação para pro-
fessores e comunidade esco-

lar nas cidades de Dona Inês 
e Cabedelo com foco no letra-
mento racial por uma peda-
gogia  antirracista e valoriza-
çao da cultura afro nas redes 
municipais, além de propor 
o trabalho voltado para a luta 
e resistência das mulheres 
negras no Brasil contempo-
râneo. No dia 19, às 14h, na 
comunidade quilombola Ma-
tão, em Gurinhém, aconte-
cerá um encontro sobre saú-
de mental e autocuidado. No 
dia 22, pela manhã e tarde, a 
programação tem cine deba-
te sobre impacto do racismo 
estrutural na juventude no 
Centro Educacional do Ado-
lescente - Internação Provi-
sória (CEA), em João Pessoa,  
e na Comunidade Quilom-
bola do Gurugi, no Conde. 
Nos dias 23 e 25, no Terrei-
ro de Pai Mano de Oxóssi e 
na Aldeia Barra de Grama-
me, no Conde, haverá encon-
tro sobre saúde mental e au-
tocuidado.

No dia 26 de julho, na 
sede do Centro João Balula, 
no Centro, em João Pessoa, 
acontecerá uma oficina de 
escrita criativa com o poeta 

Jairo Cézar e apresentação 
musical com Jessica Cardoso 
e Samara Azevedo, além de 
performance artística para 
mulheres negras e de comu-
nidades tradicionais e povos 
originários em parceria com 
o Cearte, às 9h e no dia 27, 
encerrando a programação 
uma atividade em parceria 
com o  Programa Integrado 
Patrulha Maria da Penha na 
comunidade quilombola Pa-
ratibe,em João Pessoa, sobre 
empoderamento feminino e 
bem viver.

Serviço
O Centro Estadual de Re-

ferência da Igualdade Racial – 
João Balula é um espaço idea-
lizado para o acolhimento e 
atendimento da população 
afetada pelo racismo e pela 
intolerância religiosa e xeno-
fobia, especializado em acom-
panhar casos que violam os 
direitos humanos e impactam 
tantas vidas, além de orienta-
ção jurídica, psico e socioas-
sistencial. Funciona na Rua 
Rodrigues de Aquino, nº 220, 
Centro - João Pessoa, telefone 
(83) 3221-6328.

Fotos: Roberto GuedesFoto: TJPB

Centro da Igualdade Racial fará atividades dia 25
dia de luta daS mulhereS negraS 

O plantão do final de se-
mana na Urgência e Emer-
gência do Complexo Hos-
pitalar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro (CHRD-
JC), em Patos, registrou o 
atendimento a 188 pessoas, 
das quais 29 vítimas de si-
nistros de trânsito. Entre as 
18h da última sexta-feira (15) 
até a meia-noite desse domin-
go (17), foram realizadas ain-
da 21 cirurgias, sendo 17 de 
emergência e outras quatro 
eletivas. 

 Comparando os dados 
deste final de semana com o 
passado, a unidade teve uma 
queda de 8% nos atendimen-
tos de urgência e emergência 
e não apresentou alteração 
no número de sinistros de 
trânsito. O plantão de maior 
movimento foi o de sábado, 
quando foram atendidas 86 
pessoas, seguido do domin-
go, com mais 74 atendimen-
tos e, na sexta-feira, das 18h 
até a meia-noite, outras 28 
pessoas deram entrada na 
unidade. Dos pacientes víti-
mas de sinistros, 26 deles fo-
ram de pessoas que estavam 

em motocicletas e três em au-
tomóvel. 

A maior parte das víti-
mas de acidentes foi da ci-
dade de Patos, com 15 pes-
soas no total, mas o hospital 
também atendeu pacientes 
das cidades de Cacimba de 
Areia, Cacimbas, Catinguei-
ra, Catolé do Rocha, Curral 
Velho, Emas, Igaracy, Santa 
Teresinha, São Bento, Teixei-
ra e Santa Inês.

 Na Urgência e Emergên-
cia, além dos casos envolven-
do os acidentados com motos 
e carros, os demais motivos 
dos atendimentos da unida-
de neste final de semana fo-
ram de pacientes com queda 
da própria altura, dor abdo-
minal, vacinação, dor de ca-
beça, queda de nível, dificul-
dade de respirar, contusão 
diversa/pancada, convulsão 
ou malo epiléptico, dor no 
peito, náusea e vômito, en-
tre outros motivos. Dos 21 
procedimentos cirúrgicos, 
oito foram de Cirurgia Ge-
ral, outros oito de Ortopedia 
e outros cinco procedimen-
tos Vascular.

Hospital de Patos faz 
21 cirurgias no plantão 

neSSe final de Semana



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de julho de 2022      21Esportes EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Próximo desafio será no Almeidão, contra o Remo, clube que tirou, do Belo, jogadores e o técnico Gerson Gusmão

Botafogo está mais perto da 2a fase
brasileiro da série C

O Botafogo começa a se 
preparar para o jogo mais 
aguardado pelo seu torcedor 
nesta Série C do Campeona-
to Brasileiro. O Belo vai en-
frentar o Remo no próximo 
domingo, às 19h, no Almei-
dão, em João Pessoa. O fato 
de enfrentar um dos clubes 
que está no G8 não é o mais 
importante desta partida, e 
sim a rivalidade criada entre 
os dois clubes, nos últimos 
meses. O Remo levou jogado-
res do Belo e não satisfeito le-
vou também o técnico Gerson 
Gusmão, que deixou a Mara-
vilha do Contorno alegando 
que fez a troca, porque o time 
do Pará tem um elenco me-
lhor e uma maior capacidade 
de investimento, o que gerou 
uma revolta na diretoria e na 
torcida botafoguense.

Apesar do desejo de vin-
gança da torcida, o técnico Ita-
mar Schulle quer o time enca-
rando a partida apenas como 
mais um jogo difícil nesta Sé-
rie C, e importante para que o 
Botafogo possa dar um passo 
a mais rumo à classificação. O 
Belo está na terceira posição 
com 25 pontos e o Remo com 
21 pontos. O time vem de uma 
vitória maiúscula sobre o Ypi-
ranga, em Erechim, por 2 a 1, 
no último sábado.

Após empatar em casa 
com o Floresta, quando apre-
sentou um futebol abaixo do 
esperado pela torcida, que 
deixou o estádio vaiando a 
equipe, o Belo fez uma gran-
de apresentação no Rio Gran-
de do Sul. Após um primeiro 
tempo, em que o time jogou 
mais de forma reativa, o téc-
nico Itamar Schulle fez mo-
dificações e partiu para cima 
do adversário na segunda eta-
pa. O time virou o jogo e ain-
da teve chances de ampliar o 
placar, confirmando a tese de 
que o time consegue jogar me-
lhor fora de casa. 

Os números mostram que 
a boa campanha do Botafo-
go se deve em parte ao rendi-
mento do clube nos jogos fora 
de casa. Dos sete jogos longe 
da Paraíba, o Belo conseguiu 
três vitórias, um empate e três 

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

CLUBES  PG J V E D GP GC SG
1o  Mirassol  29 14 9 2 3 25 12 13 
2o  Paysandu  26 15 7 5 3 24 14 10 
3o  Botafogo-PB  25 14 7 4 3 15 10 5 
4o  Figueirense  25 15 6 7 2 20 13 7 
5o  ABC  24 15 6 6 3 14 10 4 
6o  Botafogo-SP  23 15 7 2 6 19 18 1 
7o  Aparecidense  22 15 6 4 5 19 14 5 
8o  Remo  21 15 6 3 6 22 19 3 
9o  Vitória  21 15 6 3 6 14 11 3 
10o  Manaus  21 14 5 6 3 12 10 2 
11o  Volta Redonda 20 14 6 2 6 21 17 4 
12o  São José  20 15 5 5 5 23 19 4 
13o  Ypiranga  19 15 4 7 4 15 16 -1 
14o  Altos  18 15 5 3 7 19 23 -4 
15o  Confiança  17 15 4 5 6 9 13 -4 
16o  Floresta  16 15 4 4 7 13 21 -8 
17o  Ferroviário  15 15 5 0 10 12 21 -9 
18o  Campinense  15 15 4 3 8 13 22 -9 
19o  Brasil  14 15 3 5 7 15 22 -7 
20o  Atlético-CE  13 15 3 4 8 11 30 -19

Observação: Não está computado o resultado do jogo Manaus x Volta Redonda

Classificação
derrotas. Dos 25 pontos con-
quistados pelo clube, 10 deles 
foram conseguidos nos cam-
pos dos adversários.

Aos poucos, o departa-
mento médico vem liberan-
do os jogadores para retornar 
aos treinos. No momento, ape-
nas Bruno Ré, Lucas Gabriel, 
Ratinho e Pablo ainda não es-
tão em condições de jogo, po-
dendo algum deles se recu-
perar ainda esta semana. Há 
duas semanas, a situação era 
totalmente diferente, com 11 
jogadores em tratamento mé-
dico. Agora, o técnico Itamar 
Schulle tem mais opções para 
escalar a equipe.

Reforços
No final de semana, sur-

giram rumores, não confir-
mados pela diretoria do Bo-
tafogo, de que o clube tinha 
contratado o zagueiro Regi-
naldo, de 30 anos, que estava 
na Chapecoense, e o atacante 
Iago Teles, que estava no Itua-
no, mas pertence ao Red Bull 
Bragantino.

Nada como uma vitória 
para trazer de volta a confian-
ça a um clube que vem mal 
numa competição. No Cam-
pinense, a coisa não é diferen-
te, e o ambiente, ontem, dia de 
reapresentação, foi de alegria, 
após a vitória por 2 a 0 sobre 
o Ferroviário, um adversário 
direto na luta para escapar do 
rebaixamento na Série C. O 
clube já pensa agora no pró-
ximo jogo, contra o Altos, no 
próximo domingo, no Piauí.

O técnico Flávio Araújo fi-
cou muito feliz com a entrega 
dos jogadores que, segundo 
ele, começaram a assimilar a 
sua forma de jogar, depois de 
uma estreia desastrosa, quan-
do a equipe foi goleada pelo Fi-
gueirense, em Santa Catarina. 

“Foi um resultado muito 

importante, porque fizemos 
dois gols e não tomamos ne-
nhum, e isso é fundamental, 
no saldo de gols na luta para 
fugir do Z4. Agora, o resulta-
do nos trouxe mais confiança 
para continuar apresentando 
um futebol mais competitivo. 
A tendência é de evolução”, 
disse o treinador.

Mas nem tudo foram flo-
res na vitória da Raposa. O 
meia Dione foi substituído no 
finalzinho da partida e não 
gostou de ter saído, mostran-
do muita revolta com a mu-
dança. O fato deixou o treina-
dor bastante chateado com a 
reação do atleta.

“Eu vou conversar com 
ele. Existem muitos motivos 
para uma substituição e, no 
caso dele, foi por opção táti-
ca, porque precisávamos re-
forçar a marcação no meio 
campo para segurar o resul-

tado. Nenhum jogador tem o 
direito de ser substituído no 
finalzinho de uma partida e 
sair revoltado assim. Eu exi-
jo muita lealdade dos meus 
jogadores e não fico em um 
local sem que haja lealdade. 
Vou conversar direitinho com 
ele, que é um rapaz inteligen-
te, e certamente vai fazer uma 
reflexão sobre a sua atitude 
errada”, disse Flávio Araújo.

Apesar da vitória, o Cam-
pinense continua na zona de 
rebaixamento, na 18a posição, 
agora com 15 pontos. O time 
ainda terá pela frente mais 
quatro jogos: o primeiro dele 
será  contra o Altos, no Piauí. 
Na sequência, volta a Cam-
pina Grande para enfrentar 
o Paysandu. No jogo seguin-
te, o Floresta, no Ceará, e en-
cerrará a sua participação no 
Campeonato contra o Volta 
Redonda, no Amigão.

Campinense espera embalar e escapar do Z4
Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores da Raposa comemoram gol contra o Ferroviário

Tendo definida a sua si-
tuação na tabela de classifi-
cação da fase de grupos do 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie D, o Sousa já conhece o 
seu adversário na segunda 
fase da competição. O Dinos-
sauro acabou na 3a coloca-
ção do grupo A3 e na próxi-
ma fase passa a disputar as 
partidas de mata-mata, que 
até o fim da competição, de-
fine os quatro clubes que ga-
rantem o acesso para à Série 
C, em 2023. 

O Sousa chegou à última 
rodada da fase de grupos já 
classificado com duas roda-
das de antecedência e enfren-
tou como mandante o Amé-
rica-RN, no último domingo,  
defendendo a segunda colo-
cação do grupo A3, mas aca-
bou perdendo a partida de vi-
rada, por 2 a 1. Com a derrota, 
o alviverde terminou com a 
3a colocação, com isso vai en-
frentar, na próxima fase, o La-
garto-SE,  em partidas de ida 
e volta, com o primeiro con-
fronto acontecendo em Sousa. 

O Dinossauro volta a dis-
putar uma fase de mata-mata 
do Brasileirão da Série D após 
quatro temporadas. No último 
confronto, nessa fase da com-
petição, o clube foi eliminado, 
em cobranças de pênaltis, de-
pois de dois resultados iguais 
em 3 a 1, contra o Guarany de 
Sobral-CE, em 2017. 

“Terminamos a primeira 
fase com o privilégio de ape-
nas definir a nossa posição no 
grupo. Acabamos na 3a colo-
cação, poderia ter sido me-
lhor, mas perdemos para uma 
equipe de qualidade que veio 
para partida precisando do 
resultado para garantir sua 
classificação. Vamos iniciar os 
trabalhos da semana passan-
do a confiança, para que nos-
sos jogadores possam fazer 
duas grandes partidas con-
tra o Lagarto-SE e buscar a 
classificação para as oitavas 
de final”, comentou o treina-
dor, Tardelly Abrantes. 

As datas-bases da segun-
da fase da Série D do Brasi-
leirão de 2022 estão previstas 
para os dias 23 e 24 de julho, 
sendo os jogos de  ida,  já os 
de volta estão previstos para 
os dias 30 e 31 de julho. O al-
viverde dá sequência, hoje, 
aos preparativos com ativi-
dades físicas e táticas, visan-
do a retomada para a dispu-
ta da competição.

O outro representante pa-
raibano no Brasileiro da Sé-
rie D, o São Paulo Crystal, se 
despediu da competição de 
forma humilhante ao perder 
de 7 a 0 para o Afogados de 
Ingazeira-PE, num resulta-
do altamente surpreendente. 
O Carcará terminou na sex-
ta posição do Grupo A3 com 
13 pontos.

Sousa começa
o mata-mata 
enfrentando
o Lagarto-SE

série d

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Jogadores do Botafogo comemoram, no vestiário, mais uma vitória fora de seus domínios, a terceira, no Brasileiro

Foto: Reprodução/Instagram
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Andressa, que joga com a carioca Vitória, brilhou no Challenge, disputado na cidade de Espinho, no último domingo

Paraibana é bronze em Portugal
vôlei de praia

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Desde da Copa de 1982 na Espanha, surgiu 
uma grande discussão no futebol. O que 
vale mais o resultado ou o espetáculo? Isto 

porque o futebol show do Brasil, que tinha uma das 
maiores seleções de todos os tempos e encantou 
o mundo com o seu futebol alegre e ofensivo, 
essencialmente técnico, sucumbiu diante do futebol 
feio, extremamente defensivo e reativo da Itália. 

A partir daí, os esquemas de jogo fechados 
ganharam adeptos pelo mundo todo e o que se 
viu foi um investimento maior na condição física 
e na tática para superar o talento. A mudança foi 
uma verdadeira paulada no coração do torcedor 
apaixonado pelo talento dos craques, pelo 
espetáculo, pelo futebol ofensivo proporcionando 
fortes emoções. Mesmo no país do futebol, a onda 
pegou e pegou tanto, que ainda hoje, após outras 
mudanças que devolveram um pouco mais de 
ofensividade ao futebol, a maioria dos técnicos 
brasileiros joga para não perder e se possível ganhar 
no erro do adversário.Uma das escolas onde mais se 
vê no país esse conceito de futebol de resultado é a do 
Sul do país. 

Os times do Sul privilegiam sempre uma 
marcação forte em detrimento de um futebol 
mais técnico e ofensivo, com dribles e jogadas 
emocionantes na busca do gol. Com uma capacidade 
pequena de investimento, o Botafogo resolveu apostar 
nessa escola de futebol reativo, trazendo sempre 
treinadores do Sul do país. 

Até o momento, não foi suficiente para superar 
os clubes de maior capacidade de investimento e 
conseguir o tão sonhado acesso à Série B, mas não 
se pode negar, que o clube já conseguiu campanhas 
surpreendentes na Série C. 

De empate em empate e explorando sempre ser 
atacado, para reagir, o Belo vem jogando sempre 
melhor fora de casa, onde não precisa propor o jogo. 
No último sábado, contra o Ypiranga, em Erechim, 
foi mais um exemplo de que o Botafogo joga melhor 
quando é atacado. É só olhar a diferença de atuação 
do time contra o frágil Floresta no Almeidão e contra o 
forte Ypiranga fora de casa. 

Não dá para negar que essa forma de jogar tornou 
o Botafogo, desde o técnico Gerson Gusmão e agora 
com Itamar, um time muito competitivo, que caminha 
a largas passadas em busca da classificação. Só 
que o apaixonado torcedor do Botafogo ainda não 
entendeu isto e exige, sobretudo quando joga no 
Almeidão, um melhor futebol ofensivo. Eles querem 
ver o Belo para cima dos adversários criando várias 
oportunidades e fazendo muitos gols. 

Como isso não vem acontecendo, saem do 
estádio revoltados vaiando o clube. Muitos até têm 
preferido ficar em casa, sem dar o devido apoio 
ao clube, que tanto precisa neste momento.E aí, 
a velha discussão está de volta. O que é melhor, 
o Botafogo continuar jogando assim valorizando 
os empates e as vitórias suadas, com poucos 
gols, mas somando os pontos necessários para 
a classificação, ou jogar bonito, ofensivo e correr 
riscos na defesa? Para o torcedor apaixonado pelo 
bom futebol, o ideal seria as duas coisas. Para 
aquele torcedor mais racional e matemático, o 
melhor é ganhar de meio a zero, se fosse possível, 
mas somar pontos, a qualquer preço, necessários 
para chegar a disputar o acesso à Série B. 

Discussões à parte, eu gostei muito da coragem 
do técnico Itamar Schulle em Erechim, quando no 
segundo tempo, vendo que iria perder a partida, foi 
ousado, fez mudanças na equipe e colocou o time 
para cima do Ypiranga. Correu muitos riscos e contou 
com uma boa dose de sorte com os gols perdidos pela 
equipe da casa, mas conseguiu dois gols e quase fez 
mais, o suficiente para sair de lá com uma vitória.Com 
o resultado, o time agora depende apenas dele para 
se classificar, com um jogo a menos do que quase 
todos os adversários.

No final de semana, o Belo vai receber o Remo 
do ex-técnico Gerson Gusmão, que preferiu o time 
paraense por ter um elenco melhor. A rivalidade 
agora é grande e a torcida do Belo espera uma 
vitória, não só para praticamente garantir a 
classificação à próxima fase, mas também para 
afundar o Remo e deixá-lo numa situação difícil 
para obter a classificação. Este jogo promete e a 
expectativa é de um grande público no Almeidão. E 
aquela discussão hein?

Jogar feio ou bonito? 
Eis a questão

A dupla brasileira de vôlei de praia, 
formada pela paraibana Andressa e a ca-
rioca Vitória, venceu a disputa pelo tercei-
ro lugar contra a dupla da Espanha, Soria 
e González, garantindo assim a medalha 
de bronze no Challenge de vôlei de praia 
realizado em Espinho, em Portugal.

Andressa/Vitória vinha de derrota na 
semifinal para as australianas Clancy/
Mariafe por 2-0 e ficaram de fora da gran-
de final. Na disputa pelo terceiro lugar, 
as brasileiras enfrentaram Soria/Gonzá-
lez da Espanha e venceram por 2-0 para 
chegar no pódio. As australianas Clan-
cy/Mariafe confirmaram o favoritismo, 
saíram com o título da etapa e deixaram 
a medalha de prata para Quiggle/Scher-
merhorn, dos Estados Unidos.

O jogo decisivo pela medalha do bron-
ze foi bastante disputado. O resultado fi-
nal de 2-0, favorável à dupla brasileira, 
não refletiu o bom jogo das espanholas 
Soria e González. As parciais de 21/19 e 
21/18 acabaram sendo decididas por de-
talhes. As brasileiras tiveram muita difi-
culdade para parar a espanhola González 
que marcou sozinha 25 pontos, no entan-
to o jogo mais equilibrado de Andressa e 
Vitória, em especial nos pontos decisivos, 
levaram as brasileiras a fechar partida e 
assegurar o terceiro lugar na competição.

A outra dupla brasileira na competi-
ção, Taiana e Hegê, estreou na competi-
ção nas oitavas de final e venceu a dupla 
argentina Gallay/Pereyra,  por 2-0. Nas 
quartas-de-final, Tatiana/Hegê enfren-
tou Andressa/Vitória em um duelo bra-
sileiro. O jogo foi bastante acirrado e de-
cidido somente no tie-break com a vitória 
de 2-1 para Andressa e Vitória que segui-
ram na competição.

No masculino, não tivemos participa-
ção brasileira. O título ficou com a dupla 
polonesa Bryl/Losiak que venceu a final 
contra a dupla da Áustria Ermacora/Pris-
tauz que ficaram com a prata. Fechando 
o pódio da etapa do Challenge em Espi-
nho tivemos a dupla da Letônia, Samoi-
lov/Smedins com a medalha de bronze.

O Botafogo terá uma sema-
na decisiva que pode traçar o 
rumo da equipe paraibana no 
calendário esportivo do fute-
bol feminino da próxima tem-
porada. As Belas do Belo en-
tram em campo no próximo 
fim de semana, pela última 
rodada da fase de grupos do 
Campeonato Brasileiro Femi-
nino da Série A2, com a dura 
missão de evitar o rebaixa-
mento para a terceira divisão 
do futebol nacional feminino, 
em 2023.

No último domingo, as Be-
las foram derrotadas por 1 a 0 
pela UDA-AL, no Estádio Al-
meidão, em João Pessoa, e vi-
ram a sua situação se compli-
car na tabela de classificação 
do grupo C. Agora, as alvine-
gras amargam a lanterna do 
grupo com três pontos con-
quistados. De acordo com o 
Art. 22 do regulamento da 
competição, os quatro clubes 
últimos colocados na classifi-
cação final  disputarão o Cam-
peonato Brasileiro Feminino 
A3 de 2023. 

Na classificação geral, a 
equipe paraibana ocupa a 12ª 
colocação, seguida de Vasco
-RJ, Iranduba-AM, Cefama-
MA, com dois, um e um pon-
tos, respectivamente, além 
do já rebaixado  Aliança-GO, 
que não somou ponto ainda 
na competição. Para evitar o 
descenso, a equipe terá a dura 
missão de vencer o Ceará-CE, 

jogando na capital cearense, 
no próximo fim de semana. 
Em caso de empate ou derro-
ta, as Belas torcem pela derrota 
do Vasco-RJ para Botafogo-RJ 
e empate no confronto entre 

Iranduba-AM e Cefama-MA.
Se o Botafogo luta pela per-

manência na Série A2 do Cam-
peonato Brasileiro Feminino, 
o VF4 tenta o acesso para a se-
gunda divisão, em 2023. No 
entanto, as Panteras não foram 
bem no primeiro confronto 
dos jogos das quartas de final 
que vai definir os quatro clu-
bes garantidos na Série A2, na 
próxima temporada. As parai-
banas receberam o Sport-PE, 
no último sábado, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa, e 
mesmo jogando como man-
dante, acabaram derrotadas 
pelas Leoas por 2 a 0.

“Vínhamos de quatro vi-
tórias seguidas, com 100% de 
aproveitamento na competi-
ção, essa derrota não abala a 

nossa confiança. Temos condi-
ções de buscar a classificação, 
o jogo continua e como elas 
nos venceram, aqui, também 
podemos vencê-las no jogo da 
volta. Vamos trabalhar focadas 
durante a semana para conse-
guir nosso objetivo”, comentou 
a atacante, Lú Meireles.

Apesar da derrota, o VF4 
ainda segue na briga pelo so-
nhado acesso à Série A2, mas 
agora, terá de reverter a van-
tagem das pernambucanas e 
na partida de volta, em Reci-
fe-PE, precisa  vencer por três 
ou mais gols de diferença para 
avançar para as semifinais e, 
consequentemente, conquis-
tar o acesso à segunda divisão 
nacional do futebol feminino, 
em 2023. 

Andressa e Vitória comemoram a medalha de bronze na cidade de Espinho

Foto: Divulgação/Twitter/CBV

Belas do Belo correm risco de rebaixamento
futebol feminino

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

A equipe do VF4 perdeu em casa para o Sport, ficando mais difícil a sua briga pelo acesso

n 

Na Série A3, o  
time paraibano 
do VF4 
perdeu para 
o Sport -PE no 
Almeidão, por 
2 a 0, e saiu em 
desvantagem 
na briga pelo 
acesso

Foto: Divulgação/VF4
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Brasil fica com a prata na
Liga das Nações no vôlei

O Brasil é vice-campeão da Liga das Nações 
feminina de vôlei pela terceira temporada segui-
da. O time brasileiro foi superado pela Itália por 3 
sets a 0 em uma final inédita no último domingo, 
em Ancara, na Turquia. Depois de conquistar 
o título europeu de forma invicta, a Itália segue 
marcando seu nome na história com esta gera-
ção comandada pela oposta Paola Egonu, de 23 
anos. Egonu terminou a partida com impressio-
nantes 21 pontos Com o título, a Itália se junta 
aos tricampeão Estados Unidos na prateleira de 
vencedores da Liga das Nações, que está em 
sua quarta edição. Apesar da derrota por 3 sets 
a 0, o Brasil fez jogo disputado nos três sets, que 
terminaram com parciais de 25/23, 25/22 e 25/22. 
A Sérvia, eliminada pelo Brasil na semifinal, 
conquistou a medalha de bronze mais cedo ao 
bater as anfitriãs da Turquia também por 3 sets a 
0, parciais de 27/25, 25/17 e 26/24.

Curtas
Botafogo e CSP já estão
na Copa São Paulo de 2023

São Paulo repudia ato de
racismo contra torcedor

Rayssa Leal é ouro no
Mundial de Skate Street

Botafogo e CSP vão decidir o Campeonato 
Paraibano Sub-20 e já estão garantidos na Copa 
São Paulo de Futebol Juniores de 2023. As equipes 
conquistaram a vaga na final e a participação na 
com petição paulista após eliminarem, no sábado 
passado, as equipes do Confiança e do Treze. Na 
Maravilha do Contorno, o Belo venceu por 2 a 1 
o Confiança depois de ter empatado o primeiro 
confronto, em Sapé, por 1 a 1. Já o CSP, que 
tinha empatado em 2 a 2, em Campina Grande, 
no Estádio Presidente Vargas, com o Treze, 
conseguiu uma vitória magra de 1 a 0, o suficiente 
para buscar o tricampeonato da competição. Os 
jogos entre Botafogo e CSP devem acontecer a 
partir desta semana e serão de ida e volta para se 
definir o campeão da temporada de 2022.

O jogo entre São Paulo e Fluminense disputado 
no último domingo no estádio do Morumbi ficou 
marcado negativamente após a divulgação de um 
vídeo em que um são-paulino faz gestos racistas 
em direção a torcedores do Fluminense. No vídeo, 
é possível ver que o torcedor imita um macaco. 
Logo em seguida, aproximam-se alguns policiais 
militares, mas não é possível notar se tomam algu-
ma providência imediata. Nota-se que o torcedor é 
afastado da divisória que separa são-paulinos e a 
torcida visitante. Após o jogo e diante do vídeo so-
bre o ocorrido, o São Paulo divulgou, por meio de 
suas redes sociais, uma nota de repúdio. O clube 
do Morumbi se coloca à disposição das autorida-
des para identificação do torcedor que cometeu a 
injúria racial. Horas após o ocorrido, o Fluminense 
utilizou suas redes sociais para emitir uma nota 
oficial repudiando o ocorrido e pedindo celeridade 
das autoridades na investigação do caso.

Com uma vitória conquistada na última 
manobra, Rayssa Leal ficou no lugar mais alto 
do pódio na primeira etapa da Liga Mundial de 
Skate Street (SLS), realizada em Jacksonville, nos 
Estados Unidos. O torneio teve ainda mais uma 
brasileira com medalha. Pamela Rosa terminou 
em terceiro, enquanto Yumeka Oda acabou em 
segundo. Na disputa, Rayssa obteve a primeira 
colocação ao faturar 23.2 pontos contra 23 da 
skatista japonesa. Já Pamela fechou a sua parti-
cipação com 17.5. A lista das oito finalistas contou 
ainda com mais uma brasileira. Gabriela Mazet-
to foi a sétima colocada com a pontuação de 12.5.

Concentração e irreverência marcaram o ato 
da Fadinha em sua última manobra. Ela precisa-
va de uma nota 7.5 para desbancar Yumeka Oda 
do primeiro posto. Antes de entrar em ação, ela 
fez uma pequena prece, foi para a pista, e depois 
festejou com a torcida fazendo reverências ao 
público. “Quero dedicar essa vitória para meus 
pais, meus irmãos e minha família. Estou com 
muitas saudades deles”, disse a brasileira ainda 
com o skate na pista, logo após a vitória.

Oito clubes vão conhecer os adversários das quartas de final; vagas das semifinais valem cota de R$ 8 milhões

Sorteio define, hoje, os confrontos
copa do brasil

Os duelos das quartas de 
final vão agitar o futebol bra-
sileiro e a partir das 13h30 
desta terça-feira serão conhe-
cidos os confrontos através de 
um sorteio na sede da Confe-
deração Brasileira de Futebol 
que também definirá o man-
do de campo. Estão classifica-
dos às quartas de final os se-
guintes clubes: América-MG, 
Athletico-PR, Atlético-GO, 
Corinthians, Flamengo, Flu-
minense,  Fortaleza e São Pau-
lo, podendo haver qualquer 
confronto, uma vez que a es-
colha será aleatória.

Nesta fase, de acordo com 
o Regulamento Específico da 
Competição (REC) da Copa 
Intelbras do Brasil 2022, não 
há separação por grupos. Os 
oito times ficam no mesmo 
pote e podem se enfrentar. 
O sorteio de mandos e con-
frontos das quartas de final 
será transmitido ao vivo pelo 
Sportv, site da CBF e canais 
oficiais da entidade no You-
tube e Facebook.

As datas reservadas para 
as quartas de final são 27 e 28 
de julho para os jogos de ida 
e 17 e 18 de agosto para os jo-
gos de volta. As semifinais es-
tão reservadas para os dias 24 
de agosto e 14 de setembro. Já 
as finais serão realizadas nos 
dias 12 e 19 de outubro.

Cada um dos oito clubes 
classificados para as quartas 
ganhou R$ 3,9 milhões por 
chegar a essa fase. Já os qua-
tro times que irão às semi-
finais vão faturar mais R$ 8 
milhões.

O campeão da Copa do 
Brasil 2022 vai embolsar R$ 
60 milhões pelo feito, além 
de toda a premiação acumu-
lada ao longo das fases ante-
riores, um valor que chega a 
quase R$ 80 milhões. Ficará 
ainda com uma vaga na fase 
de grupos da Copa Liberta-
dores 2023. Já o vice recebe-
rá R$ 25 milhões mais os va-
lores acumulados durante a 
competição.

A seleção brasileira femi-
nina é campeã do Pan-Ame-
ricano de Ginástica Artísti-
ca por equipes. Na manhã do 
último domingo, a equipe for-
mada por Rebeca Andrade, 
Flávia Saraiva, Júlia Soares, 
Lorrane Oliveira, Carolyne Pe-
dro e Christial Bezerra levou a 
melhor na disputa com os Es-
tados Unidos e conquistou o 
ouro na competição, conside-
rada um teste para o mundial. 
A disputa aconteceu na Arena 
Carioca 1, no Rio de Janeiro.

Os Estados Unidos ficaram 
com a medalha de prata e o 
Canadá foi bronze na disputa 
por equipes. O Brasil chegou 
na metade dos aparelhos em 
segundo lugar na classificação 
geral, assumiu a liderança na 
trave e confirmou a vantagem 
com o ouro no solo. O Brasil fe-
chou o dia com nota geral de 
162,999, enquanto os Estados 
Unidos somaram 161,000 para 
ficar com a prata. A nota das 
canadenses foi 155,500.

“A gente veio muito prepa-
rada, é maravilhoso este mo-
mento. Óbvio que houve mui-

tos altos e baixos, mas demos 
nosso melhor. O segundo dia 
de competições é muito can-
sativo, queria dar parabéns a 
todas as atletas que estão aqui 
competindo, é bom ver todas 
aqui. Estou muito feliz”, dis-
se Flavinha Saraiva ao Sportv 
após o título.

Jade Barbosa ficou muito 
emocionada com a conquista 
das companheiras do Brasil e 
Rebeca Andrade também co-
memorou a virada. “A com-
petição só acaba quando ter-
mina. Estou muito orgulhosa 
deste time. Apesar do nervo-
sismo, o resultado veio. Estou 

muito feliz”, disse Rebeca.
Melhor time das eliminató-

rias, o Brasil começou com o pé 
direito no primeiro aparelho, 
com ótimos saltos de Flávia Sa-
raiva e Rebeca Andrade. Flávia 
abriu com pontuação de 14,033. 
Rebeca foi impecável e conse-
guiu nota de 14,500. Carolyne 
Pedro ainda fez nota de 13.033.

Nas barras assimétricas, 
Brasil e Estados Unidos se 
adiantaram na disputa entre 
si. Rebeca Andrade foi nova-
mente muito bem, com 14,433 
pontos. Lorrane fez 13,100 e 
Saraiva teve nota de 13,600. 
Após dois aparelhos, menos 

de 1 ponto separava o Brasil 
dos EUA, que liderou o qua-
dro.

Júlia Soares deu um show 
na trave e ficou com nota de 
13,467. Flávia Saraiva também 
foi muito bem, com nota de 
13,867. A maior nota brasilei-
ra no aparelho foi de Rebeca, 
14,133. Com isso, o Brasil pu-
lou para a liderança, ficando 
com dois pontos de vantagem 
para os Estados Unidos.

Rebeca Andrade foi poupa-
da das disputas no solo, pen-
sando no Mundial. O Brasil 
abriu com Carolyne Pedro, 
que conquistou nota de 12,3. 
Júlia Soares veio na sequên-
cia e fez nota de 12,867. Com 
isso, o Brasil chegou com 1,7 
de vantagem para a última 
apresentação no solo. Flávia 
Saraiva bateu 13,6 e confir-
mou o ouro.

Com três ouros e duas pra-
tas na sexta-feira, o Brasil lide-
rou o individual geral. Rebeca 
Andrade conquistou o ouro 
nas barras assimétricas e tam-
bém venceu a prata na trave. 
Flávia Saraiva ficou com ouro 
no individual e na trave, além 
de ter vencido a prata no solo.

Equipe do Brasil supera a dos Estados Unidos
ginástica artística

Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Foto: Ricardo Bufolin/CBG
Agência Estado

Time feminino do Brasil ganhou o ouro no Pan-Americano

Fluminense e São Paulo podem se enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil
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Cantora responsável pela popularização do samba foi um elo importante entre as culturas do Brasil e da África

Legado negro deixado há 35 anos
CLEMENTINA DE JESUS

Responsável pelo resgate 
dos cantos negros tradicionais 
e na popularização do samba, 
além de ser vista como um im-
portante elo entre as culturas 
do Brasil e da África, a canto-
ra Clementina de Jesus nasceu 
na cidade de Valença, interior 
fluminense, a 7 de fevereiro 
de 1901, e morreu aos 86 anos 
no Rio de Janeiro, em 19 de ju-
lho de 1987. Hoje, há 35 anos, a 
música brasileira perdia Cle-
mentina, também conhecida 
como Tina ou Rainha Quelé. 
Mas seu legado foi deixado.

Nascida na comunidade 
do Carambita, bairro da peri-
feria de Valença e tradicional 
reduto de jongueiros no sul 

do Rio de Janeiro, Clementina 
de Jesus da Silva era filha da 
parteira Amélia de Jesus dos 
Santos e do capoeira e violei-
ro Paulo Batista dos Santos. 
Mudou-se com a família para 
a capital fluminense aos oito 
anos de idade, radicando-se 
no bairro de Oswaldo Cruz, 
tendo estudado em regime se-
mi-interno no Orfanato Santo 
Antônio, onde desenvolveu 
crença católica.

Criança, aprendeu com 
sua mãe rezas em jejê nagô e 
cantos em dialeto provavel-
mente iorubá. Dessas influên-
cias resultam um misticismo 
sincrético e uma musicalida-
de marcada pelo samba e can-
tos tradicionais de escraviza-
dos do meio rural. Devota da 

Igreja de Nossa Senhora da 
Glória do Outeiro, participa-
va de festas das Igrejas da Pe-
nha e de São Jorge, cantando 
canções de romaria.

Ainda jovem participou 
do grupo de Folia de Reis de 
João Cartolinha. A partir da 
década de 1920 entrosou-se 
nos círculos carnavalescos. 
Desfilou no Bloco Moreninha 
das Campinas, foi diretora da 
Escola de Samba Unidos do 
Riachuelo, participou de ati-
vidades da Escola de Sam-
ba da Mangueira e acompa-
nhou de perto o surgimento 
e desenvolvimento da Escola 
de Samba da Portela, frequen-
tando desde cedo as rodas de 
samba da região.

Trabalhou como domésti-

Jarbas Barbosa Medeiros nasceu em Campina 
Grande, no dia 7 de abril de 1929, e faleceu em 
Recife, no dia 9 de dezembro de 2005. Seus restos 

mortais estão depositados no Cemitério do Monte 
Santo, em Campina Grande. Boa parte dos seus 76 
anos de existência foram marcados por uma trajetória 
empreendedora na sétima arte. Esse esforço lhe rendeu 
a marca expressiva de 25 longas-metragens (produzidos 
ou coproduzidos) ao longo do tempo. Jarbas era o 
irmão mais novo do famoso José Abelardo Barbosa, o 
Velho Guerreiro, comunicador de televisão conhecido 
nacionalmente pelo cognome Chacrinha.

Em 1938, ainda em Campina Grande, a genitora da 
família se separa do cônjuge Antônio Medeiros e resolve 
migrar para Recife a fim de estabelecer uma nova fase 
de vida por meio de uma pensão familiar, na Rua União. 
Dona Aurélia Barbosa se mudou com os cinco filhos: 
Abelardo, Gercy, Gerson, Maria do Socorro e Jarbas. 
Esse último contava com 9 anos de idade. Nos fundos 
desse estabelecimento funcionava o Cinema Politheama, 
onde Jarbas Barbosa teve os primeiros contatos como 
telespectador.

Em Recife, ele morou até os 20 anos de idade. Aos 
21 anos foi admitido como auxiliar de escritório na 
Cinegraphica São Luiz, na capital fluminense. Logo 
em seguida estreou como cinegrafista na empresa 
Cine e TV Filmes Ltda., de Herbert Richers. Nesse 
momento estava se vivenciando no Brasil o período da 
Chanchada, compreendido didaticamente entre 1947 e 
1959. Essa expressão espanhola denotava uma produção 
cinematográfica que se resumia em comédias de forte 
apelo popular e que não continham grande valor artístico, 
mas atraia massas de interlocutores.

Foi na década de 1950 que Jarbas Barbosa 
mais acumulou experiências e se estabeleceu 
profissionalmente, preparando-se involuntariamente para 
ser protagonista de um dos mais importantes períodos 
estéticos do audiovisual brasileiro: o Cinema Novo. Isso 
ocorreu de maneira genuína, indubitavelmente, em três 
filmes: ‘Os Fuzis’, ‘Ganga Zumba’ e ‘Deus e o Diabo na 
Terra do Sol’. O restante de sua produção seguiu linhas 
mistas ou variavelmente destoantes dessa vanguarda.

A partir de 1960, se iniciou o movimento cinemanovista, 
o qual se contrapunha ao estilo chanchadista. Buscava-se, 
resumidamente, o valor artístico como objetivo principal, 
mesmo sem o reconhecimento massivo do público cinéfilo. 
Nessa referida década, Jarbas Barbosa produziu 
filmes cujos diretores são até hoje aplaudidos na 
historiografia do cinema brasileiro, tais como Carlos 
Diegues (Cacá Diegues), Daniel Filho, Ruy Guerra, 
Glauber Rocha, Gerson Tavares, Roberto Pires, Nelson 
Pereira e Aurélio Teixeira, entre outros.

Com o apoio de Jarbas Barbosa, foram produzidos 
e lançados os filmes: ‘Boca de Ouro’, 1963; ‘Crime de 
Sacopã’, 1963; ‘Ganga Zumba’, 1963; ‘Deus e o Diabo 
na Terra do Sol’, 1964; ‘Rei dos Palmares’, 1964; ‘Os 
Fuzis’, 1964; ‘Entre o Amor e o Cangaço’, 1965; ‘007 ½ 
no Carnaval’, 1966; ‘Na Onda do Iê Iê Iê’, 1966; ‘Nudista 
à Força’, 1966; ‘Carnaval Barra Limpa’, 1967; ‘Proezas 
de Satanás na Vila do Leva-e-Traz’, 1967; ‘Adorável 
Trapalhão’, 1967; ‘Juventude e Ternura’, 1968; ‘Pobre 
Príncipe Encantado’, 1968; ‘Antes, o Verão’, 1968; ‘A 
Cama ao Alcance de Todos’, 1969; ‘Os Herdeiros’, 
1969; ‘Procura-se Uma Virgem’, 1971; ‘Soninha Toda 
Pura’, 1971; ‘Ali Babá e os 40 Ladrões’, 1972; ‘Aladim e 
a Lâmpada Maravilhosa’, 1974; ‘Amante Muito Louca’, 
1974; ‘O Filho do Chefão’, 1975; e ‘Xica da Silva’, 1976.

A última produção na qual Jarbas tentou se dedicar 
a partir de 2001 teve o objetivo de biografar, de maneira 
não-documentarista, a trajetória do seu mano Abelardo 
Barbosa – o locutor Chacrinha. Infelizmente, não 
terminou sua participação, pois o filme dirigido por 
Nelson Hoineff somente foi lançado em 2009, quatro anos 
após a sua morte. O ‘Alô Alô, Terezinha!’ seria seu 26o 
longa-metragem.

Roniere 
 Leite  Soares

Colaborador

Produção audiovisual 
de Jarbas Barbosa

Roniere Leite Soares é formado em Música pela Faculdade 
Claretiano, de Batatais (SP); sócio colaborador do Instituto 
Histórico de Campina Grande (IHCG); e agente econômico 

da Agência Nacional de Cinema (Ancine), desde 2016

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Obituário

Aforismo
“O ruim de ficar velho é a 

solidão do tempo. Ficamos 
assistindo amigos indo 
embora... Oh gente pra 

morrer com facilidade!...”
Gonzaga Rodrigues
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José Walter Batista
(Walter Weruthy)
14/7/2022 – Aos 46 anos, em 
Sapé (PB), após um AVC. Um dos 
líderes do movimento LGBT+ na 
Paraíba. Ele liderava o movimento 
Convergência do Orgulho Rosa, 
Azul e Lilás (Coral), bastante atuante na luta pelos 
direitos de minorias sociais na cidade de Sapé. Era 
engajado na defesa dos direitos humanos e sempre 
participava de reuniões, plebiscitos, manifestações 
e luta política pela democracia e direitos das 
pessoas LGBT+, principalmente de homens gays. 
Também era proprietário de um salão de beleza na 
cidade de Sapé.

Foto: Redes Sociais

José Neco de Souza Filho
(Neném de Zé Neco)
14/7/2022 – Aos 66 anos, em 
Cajazeiras (PB), de causa não 
informada. Ex-vereador, no período 
de 1996 a 2000. Foi presidente 
do diretório municipal do Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) em Cajazeiras. 
Disputou a reeleição por duas vezes, mas não 
foi eleito. Sua última disputa foi em 2004, já pelo 
extinto PMN.

Foto: Polêmica Paraíba

João Edson
15/7/2022 – Em um trecho da PB-306, 
entre as cidades de Tavares e Juru, 
no Sertão da Paraíba. Morreu após 
a motocicleta que pilotava colidir 
contra uma vaca. Ele estava com 
a esposa e o filho na garupa do 
veículo, que foram socorridos para uma unidade 
hospitalar. Ele morava em Tavares e trabalhava 
como motorista de ambulância no município.

Foto: Notícia Paraíba

Mortes na História
514 — Papa Símaco
1894 — Visconde de Beaurepaire-Rohan 
(Henrique Pedro Carlos de Beaurepaire-Rohan), 
militar e político (PB)
1901 — Tude Soares Neiva, militar e político (PB)
1981 — Nelson Lustosa Cabral, 
jornalista e escritor (PB)
1987 — Clementina de Jesus, cantora brasileira
2008 — Dercy Gonçalves, 
atriz e humorista brasileira
2009 — Gilberto Mestrinho, político brasileiro
2020 — Genival Matias de Oliveira Filho, 
empresário e político (PB)

Carlos Antônio
15/7/2022 – Aos 82 anos, em João 
Pessoa (PB), de Covid-19. Radialista 
do antigo ‘Show das 13’, da Rádio 
Tabajara. Um dos mais populares 
locutores nos meados de 1950 ao 
final dos anos de 1990. Nascido em 
João Pessoa, em 15 de novembro de 1939. Nos seus 
44 anos de Rádio Tabajara, atuou como operador de 
áudio (controlista), radio-ator e locutor-apresentador-
animador. Participou de várias novelas, como em ‘A 
vida que a gente leva’, ‘Um Lírio na Correnteza’, ‘E 
agora, Senhor Juiz?’ e ‘A Casa dos Desesperados’.

Foto: WhatsApp

Bobby East
13/7/2022 – Aos 37 anos, na 
Califórnia, Estados Unidos, 
assassinado. Era estrela da 
Nascar e morreu depois de ter sido 
esfaqueado enquanto abastecia 
o carro em um posto de gasolina. O suspeito é 
Trent William Millsap, de 27 anos, conhecido 
por frequentar a área. O piloto era campeão do 
Auto Club dos Estados Unidos e considerado 
uma estrela no mundo das corridas, recebendo o 
apelido de “o novato mais vencedor”.

Foto: Divulgação

José Ytauan Souza dos Santos
14/7/2022 – Aos 15 anos, em Brejo 
do Cruz (PB), assassinado. Foi 
morto a tiros por um grupo de 
pessoas, em via pública, no Bairro 
dos Estados.

Foto: Notícia Paraíba

Foto: Reprodução

Clementina, a Rainha Quelé

ca e lavadeira por mais de 20 
anos até ser “descoberta” na 
Taberna da Glória pelo com-
positor Hermínio Bello de 
Carvalho, em 1963, que a le-
vou para participar do proje-
to ‘O Menestrel’, apresentan-
do-se com o violinista Turíbio 
Santos, no Teatro Jovem, que 
foi um grande sucesso.

Josemarta Alves da Silva
14/7/2022 – Aos 52 anos, em 
Caaporã (PB), assassinada. Foi 
morta com cerca de quatro tiros, 
próximo à sua residência, por um 
grupo de homens. A Polícia Civil 
investiga o caso.

Foto: Reprodução

Flávia Gonçalves Jardim
14/7/2022 – Aos 59 anos, em Brasília 
(DF), de câncer na cabeça. Foi 
curadora de exposições na capital 
federal. Seu último trabalho foi 
uma mostra em homenagem a 
Oscar Niemeyer, na Câmara dos 
Deputados. Nasceu em 8 de maio de 1963 e era 
filha do pioneiro de Brasília Serafim Jardim e sua 
família tinha fortes ligações com a história de 
Juscelino Kubitscheck. Serafim é presidente da 
Casa de Juscelino em Diamantina.

Foto: Arquivo Pessoal

No QR Code, assista ao filme ‘Os Fuzis’, produzido por Jarbas

Foto: Reprodução
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Imunização deve ser feita com doses da CoronaVac, conforme recomendação do Ministério da Saúde

Seis capitais vacinam contra Covid-19
crianças de 3 a 5 anos

Marcelo Brandão 

Agência Brasil

Seis capitais iniciaram on-
tem a vacinação contra Co-
vid-19 em crianças de 3 a 5 
anos de idade. São Luís (MA), 
Manaus (AM), Salvador (BA), 
Fortaleza (CE), Belém (PA) e 
Boa Vista (RR) já estão vaci-
nando crianças conforme a 
recomendação do Ministé-
rio da Saúde e a autorização 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), 
ambas divulgadas na sema-
na passada. A cidade do Rio 
de Janeiro foi a primeira a 
dar início à vacinação de par-
te deste grupo na última sex-
ta-feira (15).

Até então, a imunização 
contra Covid-19 só podia ser 
feita em crianças a partir de 
5 anos. Crianças de 3 a 5 anos 
deverão ser imunizadas com 
a CoronaVac.

Na capital amazonense, 
37 pontos oferecem a vaci-
na para as crianças. Na área 
rural, ribeirinha e terrestre, 
a imunização segue o calen-
dário de visitas dos Agen-
tes Comunitários de Saúde 
(ACSs) e das Unidades Bási-
cas de Saúde Fluvial (UBSF) 
para cada localidade. 

“Estamos felizes em dar 

mais esse passo, ampliando a 
faixa etária das crianças que 
podem ser vacinadas e prote-
gidas contra o coronavírus”, 
disse o prefeito de Manaus, 
David Almeida.

Já em Fortaleza, a vacinação 
infantil está sendo realizada 
nos shoppings Central, Igua-
temi, RioMar Fortaleza e Rio-
Mar Kennedy, Sesi Parangaba, 
drive-thru do Centro de Even-
tos e postos de saúde que têm 
sala de vacinação Covid-19. É 
importante levar o documen-
to de identificação da criança, 
o número do Cartão Nacional 
de Saúde e também uma iden-
tificação com foto do acompa-
nhante da criança.

Em Boa Vista, crianças 
de 3 a 5 anos anos podem se 
imunizar em 13 unidades bá-
sicas de saúde, de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 17h. 
Em Salvador, são 37 postos 
de saúde espalhados por to-
das as regiões da cidade, fun-
cionando de 8h às 16h.

O Rio de Janeiro iniciou 
na semana passada a vaci-
nação de crianças a partir 
de 4 anos. A vacinação de 
crianças de 3 anos terá iní-
cio amanhã.

Distrito Federal
O Distrito Federal iniciou 

na tarde de ontem a distri-
buição de todo o estoque de 
CoronaVac para os mais de 
70 pontos de vacinação in-
fantil, mas ainda não confir-
mou o início efetivo da imu-
nização para o novo público 
alvo. 

“No momento, a SES [Se-
cretaria Estadual de Saúde 
do DF] aguarda a nota técni-
ca do Governo Federal com 
as instruções sobre a vaci-
nação do novo grupo (dosa-
gem; novos envios de lotes; 
prazos de reforço; entre ou-
tros)”, informou a secretaria 
à reportagem.

Ampliação
Até a semana passada, 

a imunização contra 
Covid-19 só podia ser 

feita em crianças a 
partir de 5 anos

O Rio de Janeiro deu início à vacinação das crianças de 3 a 5 anos na sexta-feira (15)

Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

Com a demanda em que-
da livre por conta da inflação, 
as redes de supermercados 
têm trabalhado com estoques 
menores e buscado equilibrar 
pedidos, ao encomendar ape-
nas a previsão do que o con-
sumidor vai de fato comprar. 
Com essa maior seletivida-
de, porém, tem aumentado a 
queda de braço entre lojistas 
e indústria, que tem sido mais 
criteriosa nos descontos para 
grandes encomendas.

Os mercados têm acerta-
do em suas previsões. O índi-
ce geral de rupturas (produtos 
que faltam nas prateleiras) cal-
culado pela Neogrid, empresa 
especializada em cadeias de 
suprimentos, teve ligeira que-
da em junho e ficou em 11%, 
comparado aos 11,5% de maio. 
Esse não é um indicador de 

desabastecimento, mas, sim, 
de faltas pontuais, que ocor-
rem em razão de estoques me-
nores e entregas postergadas.

Segundo Robson Mu-
nhoz, diretor da Neogrid, o 
varejo alimentar vem traba-
lhando com o menor índi-
ce de estoques em dois anos. 
“As varejistas não estão mais 
comprando por oportunida-
de, mas sim por necessidade. 
Diversas indústrias têm limi-
tado os volumes e, por isso, 
os descontos concedidos têm 
sido mais criteriosos”, afirma.

Para ele, as varejistas es-
tão aprendendo a calcular a 
demanda do ponto de vista 
do consumidor. “É um ensaio 
mais apurado sobre o que de 
fato vende”, diz. “Estão apren-
dendo a entender a demanda 
principalmente pelo uso de 
tecnologia.”

Mais negociações
O vice-presidente institu-

cional da Associação Brasilei-
ra de Supermercados (Abras), 
Marcio Milan, afirmou na 
quinta-feira, 14, que a entida-
de tem estimulado os asso-
ciados a negociar mais inten-
samente com a indústria. A 
lógica é entender os aumentos 
de preços e identificar deter-
minadas altas injustificáveis. 
Ele diz que as negociações 
têm sido mais longas, exigido 
mais informações e que isso 
não tem causado desabasteci-
mento nas lojas.

“Não identificamos fal-
ta de produtos em razão da 
maior negociação de super-
mercados com indústria”, 
afirmou. Ainda assim, even-
tuais quebras no fornecimen-
to podem acontecer de ma-
neiras pontuais. “Ruptura é 
algo inerente à operação dos 
supermercados. Em momen-
tos inflacionários, normal-
mente há uma tendência dis-
so aumentar”, diz.

Supermercados no país estão com o 
menor estoque dos últimos dois anos

demanda em queda A juíza Italia Maria Zi-
mardi Areas Poppe Bertoz-
zi, da 24ª Vara Federal do Rio 
de Janeiro condenou a depu-
tada federal Chris Tonietto 
(PL-RJ) ao pagamento de in-
denização por danos morais 
coletivos de R$ 50 mil em ra-
zão de uma postagem discri-
minatória ‘que relacionava a 
prática de crime e a pedofilia 
à população homossexual’. 
A parlamentar ainda terá de 
excluir discriminatório e pu-
blicar retratação, que deverá 
ser mantida no ar por, pelo 
menos, um ano.

“Cabível, pois, no caso 
presente, a responsabiliza-
ção da parte ré, uma vez que 
a manifestação externada, 
conforme apurado no con-
texto dos autos, representou 
ultraje moral à comunidade 
LGBTI+, comportamento este 
que, porquanto intolerante 
contra essa minoria, revela-
se antagônico ao pluralismo 
político erigido a condição 
de fundamento da Repúbli-
ca e contrastante ao objetivo 
fundamental de ‘promover o 
bem de todos, sem preconcei-
tos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras for-

mas de discriminação’”, re-
gistra a sentença.

O valor arbitrado como 
indenização será destina-
do à estruturação de cen-
tros de cidadania LGBT, ge-
ridos pelo poder público. A 
magistrada considerou que 
a medida era adequada em 
razão de ‘sancionar a ofen-
sora, inibir referida prática 
ilícita e, ademais, de ofere-
cer reparação indireta à so-
ciedade, por meio da reparti-
ção social dos lucros obtidos 
com a prática ilegal’.

A decisão foi publicada 
no último dia 12 e divulga-
da pelo Ministério Público 
Federal na sexta-feira, 15. O 
despacho foi dado no âmbi-
to de uma ação civil públi-
ca impetrada pela Procura-
doria em fevereiro de 2021, 
questionando uma publica-
ção feita pela deputada em 
12 de junho de 2020.

Os procuradores da Re-
pública Ana Padilha, Sérgio 
Suiama e Julio Araújo, au-
tores da ação civil pública, 
argumentaram que a pos-
tagem não tinha só discri-
minatório, mas acabava por 
‘estimular a violência’ contra 
a população LGBT, ‘caracte-
rizando discurso de ódio e 
menosprezo pelo ordena-

mento jurídico e pelas insti-
tuições democráticas’.

Ao analisar o caso, a juí-
za Italia considerou que, ao 
ligar a prática da pedofilia 
ao movimento LGBT, Chris 
Tonietto ‘ultrapassou, certa-
mente, as largas balizas do 
exercício constitucionalmen-
te autorizado da manifesta-
ção de pensamento’.

“Não se pode irrogar ao 
movimento LGBTI+, não 
sem embasamento, pelo me-
nos, sob pena de constituir 
leviandade, juridicamente 
qualificada como ato ilícito, 
por isso mesmo passível de 
reparação, o crescimento do 
número de casos de pedofi-
lia, pois que quando assim se 
procede pratica-se verdadei-
ra manifestação de ódio, des-
prezo ou intolerância contra 
determinados grupos, moti-
vada por preconceito ligado 
ao gênero”, ponderou.

Antes de judicializar o 
caso, a Procuradoria Regio-
nal dos Direitos do Cidadão 
recomendou que a parla-
mentar apresente os ‘estudos 
científicos em que se baseou 
para disseminar as conclu-
sões de sua postagem’ e, em 
caso negativo, indicou que a 
deputada se retratasse da in-
formação falsa.

Juíza condena a deputada federal 
Chris Tonietto por “ultraje moral”

à comunidade LGBTi+

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine-PB) disponi-
biliza, a partir de hoje, 687 
vagas de trabalho nas cida-
des de João Pessoa, Guara-
bira, Santa Rita, Campina 
Grande, Mamanguape, Con-
de, São Bento e Bayeux. Só na 
capital, estão sendo ofereci-
das mais de 300 vagas, sendo 
a maior parte são para opera-
dor de caixa (80) e repositor 
de mercadorias (75).

Na cidade de Guarabira 

são 158 vagas disponíveis, 
entre elas 45 para operador 
de caixa e 25 para represen-
tante comercial autônomo. 
Santa Rita tem 80 vagas para 
quem está à procura de em-
prego; 14 são para operador 
de tratores.

No posto do Sine-PB de 
Campina Grande há 73 va-
gas. Desse total, 28 são para 
representante comercial au-
tônomo. O município de Ma-
manguape tem ofertadas 19 

vagas, sendo 15 delas para 
operador de trator. Na cida-
de de Conde são 13 vagas 
para cargos variados. Em 
São Bento há nove vagas e a 
maior parte é para atenden-
te balconista.

Já no posto do Sine de Ba-
yeux, estão em oferta seis va-
gas. Duas são para represen-
tante comercial autônomo, 
uma para motorista de ca-
minhão, uma para auxiliar 
de escritório, além de uma 

para assistente de logística 
de transporte e a outra de 
ajudante de carga e descar-
ga de mercadoria.

Em João Pessoa, os inte-
ressados nas vagas devem 
procurar os postos do Sine
-PB que funcionam nas Ca-
sas da Cidadania dos bairros 
de Jaguaribe e Mangabeira, 
assim como nos postos dos 
shoppings no Tambiá e em 
Manaíra. A sede do Sine-PB, 
localizada na Rua Duque de 

Caxias, no Centro (próxi-
mo ao Shopping Terceirão), 
permanece fechada para re-
forma.

O Sine-PB possui atual-
mente postos de atendi-
mento em funcionamento 
em 15 municípios: João Pes-
soa, Campina Grande, Caja-
zeiras, Mamanguape, Mon-
teiro, Pombal, Sapé, Bayeux, 
Conde, Guarabira, Itaporan-
ga, São Bento, Santa Rita, Ca-
bedelo e Patos.

Sine-PB disponibiliza 687 vagas de emprego a partir de hoje
oporTunidade
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Capital
Apenas em João Pessoa, 
estão sendo oferecidas 

mais de 300 vagas, 
sendo a maior parte são 
para operador de caixa

Talita Nascimento e 
Juliana Estigarríbia
Agência Estado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição de 
trator agrícola de pneus 0km, conforme Convênio nº0020/2022 – SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL; ADJUDICO o seu objeto a: FORNECE-
DORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 205.000,00.

Araçagi - PB, 15 de Julho de 2022
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição de 
trator agrícola de pneus 0km, conforme Convênio nº0020/2022 – SECRETARIA DE ESTADO 
DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 205.000,00.

Araçagi - PB, 15 de Julho de 2022
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. OBJETO: Aquisição de trator agrícola 
de pneus 0km, conforme Convênio nº0020/2022 – SECRETARIA DE ESTADO DO DESEN-
VOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publi-
cação, 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: FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SER-
VICOS LTDA - CNPJ 38.503.987/0001-30. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 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
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 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, para: Aquisições parceladas de 
material esportivo destinado a eventos, campeonatos e outros realizados pelas secretarias 
deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; De-
creto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 18 de Julho de 2022
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 15:30 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, para: Aquisição de forma parcelada 
de material odontológico diversos, destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 18 de Julho de 2022
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE ERRATA

CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Chamada Pública nº 

00002/2022, onde se lê: “6. O valor estimado R$ 66,00 (Sessenta e seis reais) pagos pela consulta 
ao Credenciado dará direito de retorno ao usuário do “SUS”. O médico assistente deverá fazer 
encaminhamento à Central de Marcação de Consultas constando, no formulário, a solicitação do 
retorno e previsão da necessidade deste;”; leia-se: “6. O valor estimado R$ 55,00 (Cinquenta e 
cinco reais) pagos pela consulta ao Credenciado dará direito de retorno ao usuário do “SUS”. O 
médico assistente deverá fazer encaminhamento à Central de Marcação de Consultas constando, 
no formulário, a solicitação do retorno e previsão da necessidade deste;”. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - 
Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: 
licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 18 de Julho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições Parcelada de Medicamentos de A a Z da linha farma referência, 
através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma referência, 
última edição e atualizada, com pronta entrega, para a distribuição com Pessoas Carentes 
deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00024/2022. DOTAÇÃO: Recursos: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – S.M.S. 10.302.2020.2029 – Manter as Ativ. do Serviços Públicos de Saúde 
3.3.90.30.02 – Medicamentos 3.3.90.32.01 – Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Arara e: CT Nº 00128/2022 - 18.07.22 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA 
LTDA. - ME - R$ 164.480,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO

LICITAÇÃO PÚBLICA
NOTIFICAÇÃO

NÃO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA VENCEDORA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DESTINADOS AS 

DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
A Prefeitura Municipal de Areial - Rua São José, 472 - Centro - Areial - PB, CNPJ nº 

08.701.062/0001-32, neste ato representada pelo Prefeito Adelson Gonçalves Benjamin, Brasileiro, 
Casado, residente e domiciliado na R São José, 742 - Centro - Areial - PB, CPF nº 345.106.054-04, 
Carteira de Identidade nº 892778 SSPPB, vem por meio desta

NOTIFICAR a empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA- R DOIS, 25 - MAMANGUAPE 
I  - PAULISTA - PE, CNPJ nº40.295.063/0001-37, por seu representante legal, do descumprimento 
da contratação celebrada entre as partes, em virtude da adjudicação da proposta ofertada pela 
notificada na licitação realizada por este Município,  Pregão Presencial nº 011/2022, contratada 
em 25.04.2022, nos termos da ata de julgamento constante no processo licitatório, pelo fato do 
não cumprimento reiterado dos prazos de entrega e não ter efetivado a entrega do item de maior 
importância até a presente data, mesmo pedido no dia 018/05/2022 e reiterado no dia 21/05/2022. 

Tal fato, acarreta, nos termos do item 16.2 do edital e art. 79, I da Lei 8.666/93, na penalidade dos 
incisos II e III do Art. 87, da Lei 8.666/93, qual seja, multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor 
adjudicado, combinado com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos, agravando-se para 05 (cinco) anos 
pela aplicabilidade do art. 7º da Lei 10.520/2002 por se tratar da modalidade pregão.

Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alínea “e”, da Lei nº 8.666/93, a partir da 
data de publicação da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para garantia do contraditório, 
contados da data da publicação da presente notificação na imprensa oficial. A interposição de recurso 
nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas diretamente 
na Central de Licitações, no endereço acima descrito.

Areial – PB, 18 de julho de 2022.
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO

LICITAÇÃO PÚBLICA
NOTIFICAÇÃO

NÃO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA VENCEDORA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DESTINADOS AS 

DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
A Prefeitura Municipal de Areial - Rua São José, 472 - Centro - Areial - PB, CNPJ nº 

08.701.062/0001-32, neste ato representada pelo Prefeito Adelson Gonçalves Benjamin, Brasileiro, 
Casado, residente e domiciliado na R São José, 742 - Centro - Areial - PB, CPF nº 345.106.054-04, 
Carteira de Identidade nº 892778 SSPPB, vem por meio desta

NOTIFICAR a empresa COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R JOAO RODRIGUES 
DO NASCIMENTO, S/N - CONJUNTO SAO JOSE - PILAR - PB, CNPJ nº 24.544.987/0001-73, 
por seu representante legal, do descumprimento da contratação celebrada entre as partes, em 
virtude da adjudicação da proposta ofertada pela notificada na licitação realizada por este Municí-
pio,  Pregão Presencial nº 011/2022, contratada em 25.04.2022, nos termos da ata de julgamento 
constante no processo licitatório, pelo fato do não cumprimento reiterado dos prazos de entrega e 
não ter efetivado a entrega do item de maior importância até a presente data, mesmo pedido no 
dia 18/05/2022 e reiterado no dia 21/05/2022. 

Tal fato, acarreta, nos termos do item 16.2 do edital e art. 79, I da Lei 8.666/93, na penalidade dos 
incisos II e III do Art. 87, da Lei 8.666/93, qual seja, multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor 
adjudicado, combinado com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos, agravando-se para 05 (cinco) anos 
pela aplicabilidade do art. 7º da Lei 10.520/2002 por se tratar da modalidade pregão.

Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alínea “e”, da Lei nº 8.666/93, a partir da 
data de publicação da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para garantia do contraditório, 
contados da data da publicação da presente notificação na imprensa oficial. A interposição de recurso 
nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas diretamente 
na Central de Licitações, no endereço acima descrito.

Areial – PB, 18 de julho de 2022.
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO

LICITAÇÃO PÚBLICA
NOTIFICAÇÃO

NÃO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA VENCEDORA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DESTINADOS AS 

DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
A Prefeitura Municipal de Areial - Rua São José, 472 - Centro - Areial - PB, CNPJ nº 

08.701.062/0001-32, neste ato representada pelo Prefeito Adelson Gonçalves Benjamin, Brasileiro, 
Casado, residente e domiciliado na R São José, 742 - Centro - Areial - PB, CPF nº 345.106.054-04, 
Carteira de Identidade nº 892778 SSPPB, vem por meio desta

NOTIFICAR a empresa VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO 
EIRELI - R PADRE TEOFILO TWORZ, 640 - PRADO - RECIFE - PE, CNPJ nº 35.458.953/0001-
82, por seu representante legal, do descumprimento da contratação celebrada entre as partes, em 
virtude da adjudicação da proposta ofertada pela notificada na licitação realizada por este Municí-
pio,  Pregão Presencial nº 011/2022, contratada em 25.04.2022, nos termos da ata de julgamento 
constante no processo licitatório, pelo fato do não cumprimento reiterado dos prazos de entrega e 
não ter efetivado a entrega do item de maior importância até a presente data, mesmo pedido no 
dia 18/05/2022 e reiterado no dia 21/05/2022. 

Tal fato, acarreta, nos termos do item 16.2 do edital e art. 79, I da Lei 8.666/93, na penalidade dos 
incisos II e III do Art. 87, da Lei 8.666/93, qual seja, multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor 
adjudicado, combinado com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos, agravando-se para 05 (cinco) anos 
pela aplicabilidade do art. 7º da Lei 10.520/2002 por se tratar da modalidade pregão.

Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alínea “e”, da Lei nº 8.666/93, a partir da 
data de publicação da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para garantia do contraditório, 
contados da data da publicação da presente notificação na imprensa oficial. A interposição de recurso 
nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas diretamente 
na Central de Licitações, no endereço acima descrito.

Areial – PB, 18 de julho de 2022.
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Julho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para Prestação de 
serviços funerários e fornecimento de urnas funerárias. 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 005/15; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: 
licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Assunção - PB, 18 de Julho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

reza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 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: Contratação (s) futura de empresa (s) especializada (s) na prestação de 
serviços na área laboratorial bioquímica para realização de diversos exames laboratoriais. 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 
005/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Assunção - PB, 18 de Julho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2022, que objetiva: Aquisição de 
equipamentos e permanentes para estruturação das Unidades Básicas de Saúde PSF I e II, através 
de recurso de emenda parlamentar conforme proposta Nº 11383.748000/1210–01 do Ministério 
da Saúde; ADJUDICO o seu objeto a: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 11.750,00; CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA 
E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONT - R$ 3.998,00; DENTAL 
ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS - R$ 9.410,00; GQS ELETROS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 6.300,00; LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO-
DUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - R$ 9.197,00; M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI - R$ 1.479,00; MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO-
DUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - R$ 5.505,22; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 
17.590,00; ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 
2.238,00; PREGWEB LTDA - R$ 19.980,00; T. I. TECNOLOGIA LTDA - R$ 5.580,00; V. G. ROCHA 
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - R$ 8.500,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS LTDA - R$ 969,54; ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 2.419,13.

Assunção - PB, 12 de Julho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - PB torna público 
o resultado do julgamento do Recurso Administrativo impetrado pela Empresa: AUDAX CAMINHÕES 
LTDA CNPJ n.º 38.596.070/0001-27, com objetivo de  AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CAR-
ROCEIRA ABERTA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO–PB, ANO 2022 ATRAVÉS DO 
CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 037872/2021/917123/2021. Dá análise do recurso à vista 
das normas estabelecidas no ato convocatório, como também, no parecer jurídicos, entendimento 
da Controladoria Municipal, DECIDE pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado. Mantendo a 
decisão no sentido de declarar VENCEDORA a licitante MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES 
LTDA. CNPJ sob o nº 17.792.470/0001-38. Os autos do processo licitatório encontra-se com vista 
franqueada aos interessados e também disponíveis no site do Município. 

Assunção - PB, 07 de Junho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 01 
(UM) CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO–PB, 
ANO 2022 ATRAVÉS DO CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 037872/2021/917123/2021; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MAIS TRUCK 
COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 350.000,00.

Assunção - PB, 06 de Julho de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de estrutura/equipamentos de eventos para as Festividades do XXXII Maior 
São Pedro da Região nos dias 08, 09 e 10 de Julho de 2022 em Assunção–PB, conforme descritivos 
constantes no Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2022. 
DOTAÇÃO: Gestão/Unidade: 02.070–SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER 
Programa de Trabalho: 02070.13.392.0400.2046 – MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS 
POPULARES; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PES-
SOA JURIDICA; Fonte(s): nº 500 Recursos não Vinculados de Impostos;. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: 
CT Nº 00093/2022 - 05.07.22 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - R$ 12.600,00; CT 
Nº 00094/2022 - 05.07.22 - FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 - R$ 31.350,00; 
CT Nº 00095/2022 - 05.07.22 - HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA - R$ 10.500,00; 
CT Nº 00096/2022 - 05.07.22 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI - R$ 30.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

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

de empresa do ramo pertinente para aquisições parceladas de Pães, Bolos, Bolachas e outros, 
destinados ao atendimento de diversos setores da Administração, para o dia 26 de Julho de 2022 
às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da 
Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. 
Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 18 de Julho de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio comunica o adiamento da Pregão Eletrônico, do tipo menor pre-

ço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, para o dia 29 de Julho de 2022 às 08:30 horas, no 
mesmo local inicialmente divulgado: site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.
com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 15 de julho de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TELHAS E PERFIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00024/2022. DOTAÇÃO: 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 210.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém 
e: CT Nº 00171/2022 - 15.07.22 - ASF COMERCIO DE FERRO E FERRAGENS LTDA - R$ 115.332,98.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção de uma praça no Sítio 

Bulandeira, município de Bernardino Batista. Data e Local: 03 de Agosto de 2022 às 09:00 horas, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, n° 30 - Centro - Bernardino Batista/
PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http:// www.bernardinobatista.pb.gov.br/
licitacoes e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://
tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 18 de julho de 2022. 
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão Perma-

nente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, 
às 09:00 horas do dia 04 de Agosto de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço, para a contratação de empresa para prestação dos serviços de impermeabilização de parede e 
construção de passeio (calçada) externa da Escola Municipal Maria das Graças Carlos Rezende para 
atender as necessidades da Unidade de Ensino da Secretaria de Educação do Município de Cabedelo/
PB. Recursos: PRÓPRIOS. 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 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 18 de Julho de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 08:00 
horas do dia 05 de Julho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ME-
LHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO DE LED NO 
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. 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) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.
com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 14 de Junho de 2022
MARCELO RIBEIRO DA SILVA CPF: 081.801.754–64

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Ratificação
Adesão da Ata de Registro de Preços 2.05.005/2022/SEMAS/PMCG

Processo Administrativo Nº 2.05.081/2022
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de despesa 

, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o DECRETO Nº 9.488, DE 30 
DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como considerando o que consta 
na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.005/2022 celebrada em decorrência da 
ata de registro de preços nº 022/2022 derivada do  pregão eletrônico (SRP) Nº 029/2022, promovido 
pela secretaria de administração, vem RATIFICAR A ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO RESTAURANTE POPULAR – PRATO DO POVO. Funcional 
Programática: 08.244.1029.2154. Fonte de Recursos: 15000000. Elemento de Despesa: 3390.30. 
VIGÊNCIA: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. VALOR: R$: 17.080,00 (DEZESSETE MIL E OITENTA 
REAIS), em favor do fornecedor: RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR – EPP, CNPJ n° 
01.091.310/0001-21 Campina Grande – PB.

Campina Grande, 14 de julho de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.104/2022/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.104/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/SEMAS/
PMCG E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP. OBJETO CONTRATUAL: ADESÃO A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 029/2022/
SAD, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO RESTAURANTE 
POPULAR – PRATO DO POVO. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: 
ADESÃO DE ATA Nº 2.05.005/2022 DE REGISTRO DE PREÇOS, LEI Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, 
DE 30 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 4.422/19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.244.1029.2154. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30. FONTE DE RECURSOS: 15000000. SIGNA-
TÁRIOS: VALKER NEVES SALES E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR  VALOR GLOBAL: R$ 
17.080,00 (DEZESSETE MIL E OITENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 14/07/2022.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 10005/2022, para o dia 02 de Agosto de 2022 às 13:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 02 de Agosto de 2022 às 13:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, na Rua Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Ca-
raúbas - PB. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Site: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/.

Caraúbas - PB, 18 de Julho de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar a adequação de estradas vicinais 

neste Município. LICITANTES HABILITADOS: A S CONSTRUCOES EIRELI; ANCORA CONSTRUTORA 
LTDA; APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA 
INVEZT LTDA; CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVI-
COS E LOCACOES LTDA; G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; GPS GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS E SERVICOS LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; HGS CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; 
N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; PR CONSTRUCOES LTDA; R F SERVICOS DE CONS-
TRUCAO CIVIL EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; TRABES CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES 
EIRELI; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em 
não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 28/07/2022, às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - 
Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 
14:00 horas – Sexta dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 18 de Julho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00040/2022
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 DV00040/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÕES DE FERROS E MATERIAIS, PARA A CONFECÇÃO DE GRADES E 
PORTÕES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: O CIMENTAO COMERCIO 
DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 50.905,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 18 de Julho de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00040/2022. OBJETO: AQUISIÇÕES DE FERROS 

E MATERIAIS, PARA A CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES DIVERSOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso 
II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: 
Secretário e Gestor, em 18/07/2022.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de ferros e materiais, para a confecção de grades e portões diversos. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00039/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios 
e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do Prefeito 02.020 Secretaria 
Municipal de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 02.040 Secretaria Municipal de 
Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 02.080 Sec. Municipal de Agricultura 02.090 
Fundo de Assistência Social 02.100 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 02.110 Sec. Municipal 
de Meio Ambiente 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 02.130 Sec Municipal de 
Cultura e Turismo 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00182/2022 
- 15.07.22 - O CIMENTAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 50.905,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de água mineral destinados a atender as necessidades das 
Secretarias Municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00028/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do 
Prefeito 02.020 Secretaria Municipal de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 02.040 
Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 02.080 Sec. Municipal 
de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.100 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 02.130 
Sec Municipal de Cultura e Turismo 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT 
Nº 00170/2022 - 07.07.22 - ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES - R$ 54.000,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de água mineral destinados a atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00036/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal 
de Saude de C Mamanguape 3390.30 Material de Consumo.. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT 
Nº 00171/2022 - 07.07.22 - ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES - R$ 54.000,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE GASES (OXIGÊNIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL, OXIDO NITROSO A VÁCUO MÉDICO) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA 
- PB, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. A Pre-
feitura Municipal de Esperança - PB, por meio de seu pregoeiro, torna público para conhecimento 
dos licitantes participantes do Processo Licitatório em epígrafe que, em 11/07/2022, a empresa 
ALEXANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, interpôs Recurso Administrativo contra a HABILITAÇÃO 
da empresa JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA e a empresa LIDER GASES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA interpôs recurso contra sua INABILITAÇÃO. Ficam todos os participantes intimados 
a apresentarem contrarrazões no prazo legal, caso achem necessário. O referido recurso encontra-
-se disponível para consulta na Sala da Comissão Permanente de Licitações.

Juvencio Rodrigues Neto
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO 
DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ O DESTINO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO 
NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO 
TIPO CAMINHÃO ROLL ON–ROLL OFF, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E 
TRANPORTE DO MUNICÍO DE ESPERANÇA –PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00020/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.011–SEC DE OBRAS, 
URBANISMO E TRANSPORTE 02012.15.451.1026.2046 – MANUTENCAO DOS SERVICOS DE 
LIMPEZA PUBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 
500. VIGÊNCIA: até 20/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: 
CT Nº 00189/2022 - 20.05.22 - VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 82.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O INTUITO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABO-
TATÓRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
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 Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 0325/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 19 de Julho de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2021. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 05901/2021 - INFO PUBLIC TEC-
NOLOGIA – RICARDO GUERRA INFORMATICA – EPP - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa 
para R$ 80.400,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 15.07.22

REPUBLICADO POR CORREÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 03.2022 

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimento em para-
lelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico em diversas ruas da Zona Urbana do 
município, apenas mão de obra. 

EMPRESAS HABILITADAS:
14.224.419/0001-31- BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA, por atender a 

todos os requisitos de habilitação
17.809.782/0001-07- CONSTRUTORA  E SERVIÇOS EXCUSIVA LTDA, por atender a todos 

os requisitos de habilitação
EMPRESAS INABILITADAS:
23.587.584/0001-49- AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA, motivos:– Não apresentou 

conformidade com o  Subitem 8.2.2 não apresentou termo de abertura e encerramento registrado 
na Junta comercial.

07.275.651/0001-33- EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO 
LTDA, motivos:– Não apresentou conformidade com o  Subitem  8.3.1 

29.878.872/0001-39 R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, motivos:– Não apresentou 
conformidade com o  Subitem 8.2.11 ;  8.2; 8.3.1   e 8.2.15

40.285.889/0001-15- ALYNE RACHEL FERREIRA DA SILVA EIRELI, Não apresentou confor-
midade com o  Subitem 8.2.2

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 27.07.2022, às 08h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 18  Julho de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2022, que objetiva: Contratação de 
prestadores de de serviços e empresas no ramo de bens móveis, destinados a atender as demandas 
operacionais das diversas secretarias neste município, conforme termo de referência; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 - R$ 
112.260,00; MARCIO DIAS DOS SANTOS 06212749418 - R$ 95.400,00; MARIA JOSE FELIX DA 
COSTA 63950596453 - R$ 113.400,00; MAURICIO SILVA DE FARIAS 02508019496 - R$ 114.600,00; 
PEDRO FERNANDES SANTOS 70426037456 - R$ 142.800,00; SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA 
RIBEIRO - R$ 107.400,00; SEVERINO JOAO DA SILVA 05186130893 - R$ 83.400,00. Ficam os 
licitantes convocados para assinatura do contrato.

Itapororoca - PB, 18 de Julho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00020/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00020/2022, 
que objetiva: Aquisições parceladas de salgados e lanches diversos destinados a atender as 
demandas das diversas Secretarias deste Município, inclusive o Fundo Municipal de Saúde; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NAZARENO BERNARDO DO 
NASCIMENTO 11668127407 - R$ 52.900,00.

Itapororoca - PB, 13 de Julho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Tomada de Preços Nº 00003/2020. Contrato: 00183/2020-CPL. Aditivo: 06. Objeto 
da Licitação: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-
-PB. Condições de Pagamento: Conforme Planilha de Medição. Valor Global de R$ 274.153,84. 
Rubrica orçamentaria: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca: 08.000 
Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 15 451 0501 1011 Const/Amp/Reforma de Praças, Par-
ques e Jardins 1001 Recursos Ordinários 4490.00 Aplicações Diretas 000169 4490.51 99 Obras e 
Instalações Fiscal 1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 
4490.00 Aplicações Diretas 000349 4490.51 99 Obras e Instalações CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
CONTRATO: 1055531-80 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contrata-
da: JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI. Data da Assinatura do Contrato: 10 de Agosto de 
2020. Data da Assinatura do Aditivo: 08 de Julho de 2022. Vigência do Aditivo: 27 de Janeiro 2023.  

Itapororoca - PB, 08 de Julho de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00020/2022. OBJETO: Aquisições parceladas de salga-
dos e lanches diversos destinados a atender as demandas das diversas Secretarias deste Município, 
inclusive o Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 
14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 13/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de salgados e lanches diversos destinados a atender as deman-
das das diversas Secretarias deste Município, inclusive o Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00020/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRA-
MAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTOS DE 
DESPESA 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00262/2022 - 
14.07.22 - NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO 11668127407 - R$ 52.900,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Tomada de Preços Nº 00001/2021. Contrato: 00011/2022-CPL. Aditivo: 01. Objeto 
da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIPO I – NA COMU-
NIDADE DE ROSEIRAS. Condições de Pagamento: Conforme Planilha de Medição. Valor Global 
de R$ 606.075,15. Rubrica orçamentaria: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de 
Itapororoca: 12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca 10 301 0210 1020 Const/Amp/Reforma 
de Unidades de Saude 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 000216 
4490.51 99 Obras e Instalações 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes 
do Governo Federal – Bloco de Investimento 000218 4490.51 99 Obras e Instalações PROPOSTA 
12099.621/0001–20–001 Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA/PB. 
Contratada: JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI. Data da Assinatura do Contrato: 03 de Fevereiro 
de 2022. Data da Assinatura do Aditivo: 08 de Julho de 2022. Vigência do Aditivo: 29de Janeiro 2023.

Itapororoca - PB, 08 de Julho de 2022.
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de motocicletas 0km. 
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 3.555/00; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. 
E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 18 de Julho de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de utensílios domésticos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-
-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 18 de Julho de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00002/2022.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo especializado para construção de campo de futebol 

na Vila Descoberta, Logradouro/PB, conforme termo de referência.
PROPOSTA CLASSIFICADA
- RF – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI;
Valor: R$ 359.124,11
(Trezentos e Cinquenta e Nove Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Onze Centavos)
PROPOSTA DESCLASSIFICADA:
- B & F EDICIFARE ENGENHARIA LTDA
Valor: R$ 316.245,26
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos 
interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Av. Francisco Gomes, 06 - Centro – 
Logradouro/PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

Logradouro, 18 de julho de 2022.
JOSÉ ADRIANO DE LIMA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
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 no ramo especializado para os serviços de 
Assessoria Pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação de Logradouro/PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS 
EIRELI - R$ 30.000,00.

Logradouro - PB, 13 de Julho de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 12.2022.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, Acréscimo de 25% (vinte e cinco por 

cento) ao valor contratado de R$ 373.226,00 (Trezentos e Setenta e Três Mil Duzentos e Vinte e 
Seis Reais), representado pelo valor de R$ 93.306,50 (Noventa e Três Mil Trezentos e Seis Reais 
e Cinquenta Centavos) totalizando o valor total de R$ 466.532,50 (Quatrocentos e Sessenta e 
Seis Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), cujo objeto da referida licitação, 
é: Aquisições parceladas de pneus para melhor atender a demanda da administração municipal, 
exercício de 2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO – JOSÉ MARINALDO DA 
CRUZ. CONTRATADA: LARISSA LEONIA DE PONTES NERI – CNPJ: 37.929.885/0001-18-

JUSTIFICATIVA: Devido ao quantitativo de alguns itens conforme relatório do setor competente 
ter se esgotado e a administração necessitar para desenvolvimento das ações e atividades a 
serem realizadas

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 15/07/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo especializado para os serviços de Assessoria 
Pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação de Logradouro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00025/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS DOTA-
ÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00130/2022 - 15.07.22 - 
FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - R$ 30.000,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022
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 Veículo compactador para o transporte de 
resíduos sólidos até aterro sanitário, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura 
da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB. Data e horário da sessão pública: às 13:30hs/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, 18 de Julho de 2022.
JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA 

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2022
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 Veículo compactador para o transporte de 
resíduos sólidos até aterro sanitário, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura 
da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB. Data e horário da sessão pública: às 13:30hs/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, 18 de Julho de 2022.
JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 03 
de Agosto de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA 
DA REDE DE ESGOTO DA RUA PADRE APOLÔNIO GAUDÊNCIO, CONFORME PROJETO 
BÁSICO. 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) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 15 de Julho de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
REPUBLICAÇÃO
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. 28 de Janeiro, 20 - Centro - Puxinanã - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, que por motivos de adequação as funções adminsitrativas a licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando con-
tratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE LIVROS, DETINADO A ATENDER AO PROJETO NAS 
ONDAS DA LEITURA DO SEGUNDO AO QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO 
AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO marcada com a Abertura da sessão pública: 10:00 horas do 
dia 25 de julho de 2022  fica REPUBLICADA para a Data Abertura da sessão pública: 10:00 
horas do dia 01 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 Fede-
ral 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33801007. E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Edital: https://www.puxinana.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Puxinanã - PB, 18 de julho de 2022
GISLEY MORAIS SOUTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DE QUATRO (04) QUADRA COBERTAS DAS ESCOLAS E.M.E.F. MANOEL JOCA, 
C.R.E.I.C.A CELSO CARNEIRO LEAL, C.R.E.I.C.C.I RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA e E.M.EF. 
ANTÔNIO CARNEIRO FILHO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA - R$ 1.137.191,70.

Remígio - PB, 18 de Julho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00002/2022. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUATRO (04) 

QUADRA COBERTAS DAS ESCOLAS E.M.E.F. MANOEL JOCA, C.R.E.I.C.A CELSO CARNEIRO 
LEAL, C.R.E.I.C.C.I RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA e E.M.EF. ANTÔNIO CARNEIRO FILHO DO 
MUNICIPIO DE REMÍGIO. 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: Silva 
e Leite Construcoes e Servicos Ltda - CNPJ 17.287.720/0001-82. 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, 18 de Julho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUSA E PARA O 
CEO DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00027/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 
2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 
302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção 
Especializada (MAC 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recursos 
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 16010000 Transferências Fundo a 
Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estrutura 16320000 
– Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados 
à Saúde. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00215/2022 - 11.07.22 - GQS ELETROS E EQUI-
PAMENTOS LTDA - ME - R$ 1.990,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00009/2022
OBJETO: Aquisição de camisetas para campanhas e ações, fardamento para as escolas da 

rede municipal, creche e fardamentos diversos para atender as necessidades das Secretarias do 
Município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REUNIÃO: 03/08/2022 - HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 18 de julho de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 06

AO CONTRATO N° 00037/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 

22.885.188/0001-35.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias o Contrato Original, com 

vigência a partir de 08 de julho de 2022 a 05 de março de 2023, baseando-se na Cláusula Segun-
da - Do Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
CONVÊNIO FUNASA N° 01749/2017 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 
02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.1004.1009 - Melhoria Habitacional
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1.500.1002 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1.631.0000 - 

Obras e Instalações.
FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, (08/07/2022 a 05/03/2023).
DATA DO TERMO ADITIVO: 08 de julho de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPE-

DO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ODILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público o resultado do julgamento da habilitação da licitação em epígrafe. 
Habilitadas: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI – CNPJ 22.455.563/0001-07; B&F EDIFICARE 

ENGENHARIA LTDA – CNPJ 29.842.086/0001-81; CONSTRUTORA INVEZT LTDA – CNPJ 
23.708.289/0001-01; KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 11.306.141/0001-53 
e MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDE -ME – CNPJ 18.127.470/0001-86. 

Comunica também que às 09:30 do dia 28 de julho de 2022, estará realizando a sessão para 
abertura das propostas. Abre-se prazo para recurso e contrarrazão. O teor do julgamento encontra-
-se à disposição dos interessados, na Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 18 de julho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO

(REPUBLICAÇÃO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Agosto de 2022, por meio do site www.
portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objetivo o: 
REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A ESCOLA 
CÍVICO MILITAR CAPITÃO TOMAZ PANTA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-
1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://www.santarita. pb.gov. br/licitacao; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom praspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 18 de Julho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESPECIAL TIPO SEMIRREBOQUE DO TIPO MONO-
BLOCO COM SUSPENSÃO PNEUMÁTICA INDEPENDENTE (SEM VIGA DE EIXO LIGANDO 
AS RODAS), COM ELEVADOR PCD PARA ACESSO AO PISO SUPERIOR, COR BRANCA, PIN-
TURA SÓLIDA, COM ADESIVOS DE ACORDO COM O MANUAL DE IDENTIDADE DO ÓRGÃO, 
TRANSFORMADO EM UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE SAÚDE. 

 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 29/06/2022, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 081/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESPECIAL TIPO SEMIRREBOQUE DO TIPO MONOBLOCO COM 
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA INDEPENDENTE (SEM VIGA DE EIXO LIGANDO AS RODAS), COM 
ELEVADOR PCD PARA ACESSO AO PISO SUPERIOR, COR BRANCA, PINTURA SÓLIDA, COM 
ADESIVOS DE ACORDO COM O MANUAL DE IDENTIDADE DO ÓRGÃO, TRANSFORMADO EM 
UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- HC LABOR LTDA
CNPJ: 65.892.614/0001-70
Valor R$: 1.980.000,00

Santa Rita - PB, 18 de julho de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público a RETIFICAÇÃO do Aviso 
de Licitação de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição Material de consumo 
odontológico para as Unidades de Saúde do Município de São José do Bonfim/PB. Onde se lê: 
Data e horário do início da disputa: 09:30hs/min do dia 27/07/2022. Leia-se: Data e horário do 
início da disputa: 09:30hs/min do dia 29/07/2022 LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos na Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira - Nº. 05 - 
Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 18 de Julho de 2022.
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00008//2022
OBJETO: Aquisição Emergencial de Material Médico não entregues em contrato de  Pregão 

Eletrônico realizado, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e seus órgãos do 
município de São José de Espinharas-PB, até a realização do Processo Licitatório.

RATIFICO, nos termos do art. 75 da Lei 14.133/2021, o presente processo de dispensa de 
licitação, onde adjudico o objeto em favor de:   - ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ nº. 70.104.344/0001-26, Valor: R$ 30.996,80

São José de Espinharas/PB,  13 de julho  de  2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 30801/2022

DISPENSA Nº 00008//2022 – Lei 14.133/2021
OBJETO: Aquisição Emergencial de Material Médico não entregues em contrato de  Pregão 

Eletrônico realizado, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e seus órgãos do 
município de São José de Espinharas-PB, até a realização do Processo Licitatório. 

DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 
3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 302 3006 2015 
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR; 10 303 3006 2018 MANUTENÇÃO 
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA FARMÁCIA BÁSICA; 10 303 3006 2019 
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS; 10 301 3006 
2022 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10 302 3006 
2081 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA - SAMU; 10 
301 3006 2094 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO 
BÁSICA (RECURSOS DO SUS – GOVERNO ESTADUAL); 10 302 3006 2095 MANUTENÇÃO 
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULA-
TORIAL (RECURSOS DO SUS - GOVERNO ESTADUAL); 10 301 3006 2097 – MANUTENÇÃO  
DE PROGRAMAS/CONVÊNIOS PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (ESTADO). ELE-
MENTO DE DESPESA: 44 90 52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: ENDOMED 

COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº. 70.104.344/0001-26, Valor: R$ 30.996,80.
São José de Espinharas/PB,  14 de julho  de  2022.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00080/2022

OBJETIVO:  Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para 
construção de CRECHE com capacidade para 50 (cinquenta crianças) com base  no programa  
PARAÍBA PRIMEIRA INFANCIA  conforme plano de trabalho e projeto anexo  NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, e termo de convenio nº. 0508/2021

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA , designada pela Portaria nº 0036/2022, torna público, para 
conhecimento dos interessados, O RESULTADO DO  JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 
RELATIVAS AO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 , cujos trabalhos foram iniciados na sala de 
reuniões localizada na sede da prefeitura,  às 09:30  do dia 18 de julho  de 2022, com a abertura do 
envelope contendo as propostas de preço,  Conforme relatório técnico de julgamento das propostas 
de preço do setor de engenharia, segue o seguinte resultado: 

DESCLASSIFICADA AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS: 
JMS PAJEU CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA:CNPJ Nº.45.791.193/0001-84
ALTERAÇÃO DE BDI (valor de orçamento 25,22%, valor inserido pela empresa na proposta 27,50%)
 valor global de R$ 869.060,01 (Oitocentos e sessenta e nove mil, sessenta reais e um centavo),
PRIIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ Nº. 20.949.329/0001-00
ALTERAÇÃO DE BDI (valor de orçamento 25,22%, valor inserido pela empresa na proposta 27,50%)  
valor global de R$  781.810,32 ( Setecentos  e oitenta e um mil, oitocentos e dez reais e trinta 

e dois centavos)
CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº.09.913.177/0001-53
ALTERAÇÃO DE BDI (valor de orçamento 25,22%, valor inserido pela empresa na proposta 27,50%)  
valor global de R$ 888.010,05 (oitocentos e oitenta e oito mil, dez reais e cinco centavos)
HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ Nº. 09.330.327/0001-04
ALTERAÇÃO DE BDI (valor de orçamento 25,22%, valor inserido pela empresa na proposta 27,50%)
valor global de R$ 833.663,94 (Oitocentos trinta e três mil. Seiscentos e sessenta e três reais 

e noventa e quatro centavos)
PROJEMAQ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 21.784.773/0001-86 ALTERAÇÃO 

DE BDI (valor de orçamento 25,22%, valor inserido pela empresa na proposta 27,50%)
 valor global R$ 717.830,93 (Setecentos e dezessete mil. Oitocentos e trinta reais e noventa 

e três centavos)
CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI, CNPJ Nº. 15.233.791/0001-77 ALTERAÇÃO DE 

BDI (valor de orçamento 25,22%, valor inserido pela empresa na proposta 27,50%) 
valor global de R$ 778.727,78 (Setecentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte sete reais e 

setenta e oito centavos),
Sendo classificada na seguinte ordem as empresas: 
1º)OBRAPLAN – EMPRESA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS EIRELI, CNPJ Nº. 

26.764.981/0001-37 que apresentou valor global de R$ 733.744,27 (Setecentos e trinta e três mil, 
setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos. (

2ºCOPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA EIRELI, CNPJ Nº. 26.743.338/0001-27, que 
apresentou proposta de preço no valor global de R$ 772.583,49 (Setecentos e setenta e dois mil, 
quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), 

3º)TORRES E ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA – EPP, CNPJ Nº21.933.413/0001-07, que 
apresentou proposta de preço no valor global de R$ 798.501,13 ( Setecentos e noventa e oito  mil, 
quinhentos e um reais e treze centavos)

4º)GAMARRA CONSTRUTORA E  LOCADORA EIRELI, CNPJ º. 26.420.889/0001-50, que 
apresentou proposta de preço no valor global de R$ 799.970,69 ( Setecentos e noventa e nove mil, 
novecentos e setenta reais e sessenta  e nove centavos),

5º)MENDOÇA & SILVA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ Nº.31.094.999/0001-09, 
que apresentou proposta de preço no valor global de R$ 817.528,98 ( Oitocentos e dezessete mil, 
quinhentos e vinte  e oito reais e noventa e oito centavos)

6º)COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 11.170.603/0001-58, que apre-
sentou proposta de preço no valor global de R$ 826.807,16 (oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos 
e sete reais e dezesseis centavos),

7º) NSEG CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP: CNPJ Nº. 16.715.147/0001-06 que apresentou pro-
posta de preço no valor global de R$ 844.753,49 (Oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos 
e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos),

8º) INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ Nº. 03.757.786/0001-84, que 
apresentou proposta de preço no valor global de R$ 851.562,22 (Oitocentos e cinquenta e um mil, 
quinhentos e sessenta dois reais e vinte e dois centavos),

9º) MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº. 31.381.604/0001-59, que 
apresentou proposta de preço no valor global de R$  866.811,95 ( oitocentos e sessenta e seis mil, 
oitocentos e onze reais e noventa e cinco centavos),

10º) AM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ Nº13.351.110/0001-
85, que apresentou proposta de preço no valor global de R$ 871.376,65 ( Oitocentos e setenta e 
um  mil, trezentos e setenta e seis reais sessenta e cinco centavos)

11º RTS – ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS,CNPJ Nº. 04.672.369/0001-00 que 
apresentou proposta de preço no valor global de R$ 877.111,03(oitocentos e setenta e sete mil, 
cento e onze reais e três centavos)

12º) CONSTRUTORA LCL LTDA – EPP, CNP Nº. 17.589.700/0001-66, que apresentou proposta 
de preço no valor global de R$ 881.933,35 ( Oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e trinta e 
três reais e trinta e cinco centavos),

Nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93 fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição 
de recursos. relatório de análise e julgamento da documentação de habilitação da reunião para 
julgamento da habilitação encontra-se à disposição dos interessados na sala da CPL 

São Jose da Lagoa Tapada-PB, 18  de julho de 2022
Francisco Barboza Alecrim

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial, para: 
“Contratação, lote único, de empresa especializada em cobrança e recuperação de créditos 
não pagos na área contábil, tributária ou similar para o Município de São José de Piranhas-PB, 
que detenham profissionais específicos nas áreas, como contador, advogado e engenheiro 
elétrico”, às 09:00 horas, dia 01 de Agosto de 2022, no Auditório Maria Elza, Anexo à Secre-
taria Municipal de Educação, Rua Sabino Nogueira - Centro - São José de Piranhas - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; legislação pertinente 
e suas alterações posteriores. Informações/Edital: das 07:00 às 13:00 horas, dias úteis, na 
sede da Secretaria Municipal de Educação deste Município, E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. / www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 18 de Julho de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do 
dia 05 de Agosto de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação empresa técnica especializada para Construção de Creche Padrão Tipo A (100 ALU-
NOS) do programa INTEGRA PARAÍBA Convênio nº.0460/2021 – Governo do Estado da Paraíba 
Secretaria de Estado da Educação Ciência e Tecnologia Gerência de Acompanhamento e Manu-
tenção de Obras. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fund. 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 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.
lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 18 de Julho de 2022
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00024/2022, que objetiva: Aquisição de matetriais 
diversos: informatica, moveis e eletrodomésticos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - R$ 13.437,00; GQS ELETROS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 19.200,00; JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA - R$ 205.861,24; 
MAIS DISTRIBUICOES PB COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - R$ 1.900,00; MAIS SOLUCAO E 
REPRESENTACAO LTDA - R$ 9.457,20; MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI - R$ 
673,50; MICHAEL JOHNES SILVA PONTES - R$ 6.705,00; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA 
DANTAS - R$ 4.500,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 28.512,00; VRR 
DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - R$ 8.496,00; WEBMAIS 
DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 9.926,00.

Sertãozinho - PB, 18 de Julho de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00024/2022. OBJETO: Aquisição de matetriais diversos: 

informatica, moveis e eletrodomésticos. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para 
no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: Digitalpar Informatica Ltda - CNPJ 18.861.730/0001-42. Gqs Eletros e Equipamentos 
Ltda - CNPJ 11.427.407/0001-16. Jennyfer Katlyn Victor de Souza - CNPJ 41.131.417/0001-70. 
Mais Distribuicoes Pb Comércio e Servicos Ltda - CNPJ 45.579.602/0001-83. Mais Solucao 
e Representacao Ltda - CNPJ 33.428.938/0001-66. Mega Grafica Paraibana Servicos Eireli - 
CNPJ 22.319.912/0001-63. Michael Johnes Silva Pontes - CNPJ 42.387.004/0001-14. Nuzia 
Leila Dutra da Silva Dantas - CNPJ 03.829.590/0001-58. Viva Distribuidora de Produtos Eireli 
- CNPJ 20.008.831/0001-17. Vrr de Souza Distribuidora de Artigos de Escritorio Eireli - CNPJ 
35.458.953/0001-82. Webmais Distribuidora Ltda - CNPJ 41.105.485/0001-65. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 18 de Julho de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) 
CRIANÇAS. LICITANTES HABILITADOS: A S CONSTRUCOES EIRELI; B & F EDIFICARE ENGE-
NHARIA LTDA; BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI; CONSTRUTORA ALICERCE LTDA; 
DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E 
LOCACOES LTDA; E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; EKS CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; 
FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.; FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI; 
LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; SILVA E LEITE CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; BJC 
CONSTRUCOES EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA ARANTES EIRELI; 
CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA; IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRE-
LI; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 22/07/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Joao 
Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 33781029/91765042 W . E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 15 de Julho de 2022
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

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 051/2022

REGISTRO Nº 22-01380-9
OBJETO: MANUTENÇÃO DOS ALIMENTADORES DE QUADROS TERMINAIS DA ESCOLA 

C.I.T MESTRE SIVUCA, EM JOÃO PESSOA/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: 04 de agosto de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 18 de julho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 09/2022    
Registro CGE Nº 22-01063-4

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 09/2022 ( Obras de Implantação e Pavimen-
tação da Rodovia   PB-148, Trecho: Livramento/Divisa PB-PE, com aproximadamente 7,88 km  ), 
que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao 
julgamento que habilitou a Empresa: SIGA CONSTRUTORA LTDA e acata, embasado no Parecer  
Jurídico Nº 400/2022, a desistência de participação na licitação feito através do Processo DER-
-PRC-2022/03524 do dia 11/07/2022, pela empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA. Para prosseguimento do certame, marca  reunião de abertura da(s) Proposta(s) de Preços 
para o dia 21/07/2022  às 10: 00 horas.

João Pessoa, 18 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 20/2022
Registro CGE Nº 22-01062-6

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, comu-
nica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA 20/2022 ( Obras de Implantação e Pavimentação do 
Acesso ao Distrito de Ribeira, em Cabaceiras, com  13,65 km de extensão), que transcorreu o prazo 
sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou 
as Empresas: COSAMPA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA  e SIGA CONSTRUTORA LTDA.

Para prosseguimento do certame, marca  reunião de abertura da(s) Proposta(s) de Preços para 
o dia 21/07/2022  às 11: 00 horas.

João Pessoa, 18 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 18/2022    
Registro CGE Nº 22-01070-8

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 18/2022 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia   PB-275, Trecho: São José de Espinharas/Entr. BR-110, com  9,83 km de extensão), 
que no decorrer do prazo recursal, impetram recursos contra a decisão da Comissão, as Empresas: 
COSAMPA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA   através do processo DER-PRC-2022/03639 e MAC 
MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA através do processo DER-PRC-2022/03606. Desta 
forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, os 
autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação ao(s) recurso(s) a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB, presencial ou através do e-mail:protocolo@der.pb.gov.br .

João Pessoa, 18 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ATA DE POSSE E DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL 
DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DA PARAIBA – CRDD-PB.

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às (10:00h), na sede do Conselho 
Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado da Paraiba – CRDD-PB, localizada na Av Júlia 
Freire, 348 – Torre – João Pessoa PB, foi dada posse aos membros da nova diretoria que concorreram 
às eleições no dia 05 (cinco) do mês de junho de  do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), sendo eleita a 
chapa 01 denominada (TRABALHO E TRANSPARÊNCIA)  com um total de 108 (cento e oito) votos de um 
total de 196 (cento e noventa e seis) votantes, sendo que deste total 195 (cento e noventa e cinco) foram 
votos válidos, 01 (um) voto nulo. Desta forma, fica eleita para gestão do quadriênio 2022/2026, a chapa 01 
(TRABALHO E TRANSPARÊNCIA), formada pelos membros a seguir relacionados com seus respectivos 
cargos que compõe a chapa da nova diretoria: Carlos Alberto Assis Montenegro (Conselheiro Diretor Pre-
sidente), Austregiselo Soares de Vasconcelos (Conselheiro Diretor Vice Presidente), Wellington Correia da 
Cruz (Conselheiro Diretor Secretário), Severino Tolentino Leite Neto (Conselheiro Diretor Financeiro), Carlos 
Antônio de Vasconcelos (Conselheiro Diretor de Cadastro, Registro e Capacitação Profissional), Clidenor 
de Souza Lima (Conselheiro Diretor de Planejamento), SUPLENTES: Geraldo de Almeida Cardoso Júnior 
(Suplente Conselheiro Diretor Secretário), Mariano Mendonça dos Santos (Suplente Conselheiro Diretor 
Financeiro), Aldemir dos Anjos Pinto (Suplente Conselheiro Diretor de Cadastro, Registro e Capacitação Pro-
fissional), Francisco das Chagas Pereira (Suplente Conselheiro Diretor de Planejamento), Murilo de Oliveira 
Costa (Presidente da Comissão de Controle e Finanças), Linária Virgínia Pereira Pontes Ribeiro (Membro 
I da Comissão de Controle e Finanças), Maria Aparecida Sarmento dos Santos (Membro II da Comissão 
de Controle e Finanças), Vandick Moreira de Amorim (Suplente I da Comissão de Controle e Finanças), 
Gesuélio Cosme de Oliveira (Suplente II da Comissão de Controle e Finanças), Inélia Adélia Almeida de 
Sá Martins (Suplente III  da Comissão de Controle e Finanças), João Paulo Segundo Souto (Presidente 
da Comissão de Ética Profissional), Luciana Sales Feitosa (Membro I da Comissão de Ética Profissional), 
Neurivan da Silva Vieira (Membro II da Comissão de Ética Profissional), Girlaine Araújo dos Santos Felix 
(Membro III da Comissão de Ética Profissional), Adriana da Silva Santos (Membro IV da Comissão de 
Ética Profissional), James Florentino Diniz (Membro V da Comissão de Ética Profissional), Josemberg 
Alves de Castro (Membro VI da Comissão de Ética Profissional), Geraildo Araújo Candido (Membro VII da 
Comissão de Ética. Logo após a distribuição de cargos e não havendo outra proposta apresentada, o Sr. 
Carlos Alberto Assis Montenegro, já falando como presidente eleito, agradeceu a presença de todos, assim 
como o apoio recebido durante sua campanha e afirmou que irá se empenhar ao máximo no exercício 
do cargo buscando os melhores interesses dos despachantes. Nada mais havendo para ser tratado, foi 
encerrada a cerimônia de posse e a ata vai assinada por mim MÁRCIA CRISTINA DE HOLLANDA, que 
secretariei e transcrevi e, pelo presidente da Comissão Eleitoral Miguel Antônio Cunha Barreto Mindello.

Márcia Cristina  de Hollanda
Secretária

Miguel Antônio Cunha Barreto Mindello
Presidente Comissão Eleitoral

Carlos Alberto Assis Montenegro 
(Conselheiro Diretor-Presidente)

Austregiselo Soares de Vasconcelos 
(Conselheiro Diretor Vice-Presidente)

Wellington Correia da Cruz 
(Conselheiro Diretor Secretário)

Severino Tolentino Leite Neto 
(Conselheiro Diretor Financeiro)
 Carlos Antônio de Vasconcelos

 (Conselheiro Diretor de Cadastro, Registro e Capacitação Profissional)
Clidenor de Souza Lima 

(Conselheiro Diretor de Planejamento)
Geraldo de Almeida Cardoso Júnior 

(Suplente Conselheiro Diretor Secretário)
Mariano Mendonça dos Santos 

(Suplente Conselheiro Diretor Financeiro)
Aldemir dos Anjos Pinto 

(Suplente Conselheiro Diretor de Cadastro, Registro e Capacitação Profissional)
Francisco das Chagas Pereira

 (Suplente Conselheiro Diretor de Planejamento)
Murilo de Oliveira Costa

 (Presidente da Comissão de Controle e Finanças)
 Linária Virgínia Pereira Pontes Ribeiro 

(Membro I da Comissão de Controle e Finanças)
Maria Aparecida Sarmento dos Santos

 (Membro II da Comissão de Controle e Finanças)
Vandick Moreira de Amorim

 (Suplente I da Comissão de Controle e Finanças)
Gesuélio Cosme de Oliveira 

(Suplente II da Comissão de Controle e Finanças)
 Inélia Adélia Almeida de Sá Martins

 (Suplente III  da Comissão de Controle e Finanças)
João Paulo Segundo Souto

 (Presidente da Comissão de Ética Profissional)
Luciana Sales Feitosa

 (Membro I da Comissão de Ética Profissional)
Neurivan da Silva Vieira

 (Membro II da Comissão de Ética Profissional)
Girlaine Araújo dos Santos Felix 

(Membro III da Comissão de Ética Profissional)
Adriana da Silva Santos

 (Membro IV da Comissão de Ética Profissional)
James Florentino Diniz 

(Membro V da Comissão de Ética Profissional)
Josemberg Alves de Castro 

(Membro VI da Comissão de Ética Profissional)
Geraildo Araújo Candido 

(Membro VII da Comissão de Ética)

CONCORRÊNCIA Nº 16/2022
Registro CGE Nº 22-01026-2

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 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 após análise detalhada nas documenta-
ções das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, 
em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:  1º 
lugar: CLPT CONSTRUTORA -EIRELI - R$ 21.772.106,01e  2º lugar– TCPAV - TECNOLOGIA EM 
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI – R$  22.401.207,53.

Desta forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e Contra-
tos, os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para o(s) recurso(s) a partir da data desta publicação 
no protocolo do DER/PB, presencial ou através do e-mail:protocolo@der.pb.gov.br .

João Pessoa, 18 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL
DE CONVOCAÇÃO 

A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de João 
Pessoa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias convoca os trabalhadores (as), da em-
presa COTEMINAS S.A. para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se 
no dia 25 de julho de 2022, às 14h30min em primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores e às 
15h00min em segunda e última convocação, com qualquer número de trabalhador (a) presente. A 
Assembleia será realizada na sede do Sindicato, localizada na Rua Visconde de Itaparica, nº 64 
– Varadouro – João Pessoa, PB, para discutirmos a seguinte pauta: Aprovação ou não do Acordo 
Coletivo de Trabalho que entre si celebram a empresa COTEMINAS S.A.  E O SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE JOÃO PESSOA, NO QUE 
SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, 
para os colaboradores da empresa.

 João Pessoa, 15 de julho de 2022.
 JEANE SILVA DE SOUZA

PRESIDENTE

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Pocinhos - PB
Rua José Antero de Farias, 119 – Centro – Pocinhos - PB

CNPJ: 08.741.464/0001-60

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do STR de Pocinhos - PB, no dia 03 de setembro de 2022, no período 
das 08:00h às 16:00h, em sua sede situada na Rua José Antero de Farias, 119 - Centro- Pocinhos/
PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respec-
tivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da 
Paraíba. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário de 
07:00h as 11:00h e de 13:00h as 17:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da publicação 
deste Aviso em Jornal. O Edital de convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na 
sede EMPAER, na Sede da Secretaria de Agricultura e na Prefeitura Municipal. 

Pocinhos - PB, 19 de julho de 2022.
JOZILENE CUNHA DOS SANTOS PEREIRA

Presidente

POLICLINICA F. DINIZ LTDA, CNPJ Nº 
16.736.466/0001-90, torna público que reque-
reu a renovação da Licença de Operação, refe-
rente ao Licenciamento Ambiental 104/2022, 
Código nº 679.016.576.648.664.135, na 
Coordenadoria do Meio Ambiente e Secre-
tária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente 
da Prefeitura Municipal de Campina Grande, 
para laboratórios clínicos e atividades médica 
ambiental restrita a consultas. Na Rua Jamila 
Abrahão Jorge, 425, Malvinas, Campina 
Grande/PB.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAES-
TRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 
02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a 
Licença de Instalação, em João Pessoa, 
15 de julho de 2022.  Para atividade de: 
Construção do Sistema de Abasteci-
mento de água Pau D’arco. Orçamento: 
4.279.086,10; Área: 7.051 m; NE: 100 
–MUNICÍPIO: Monteiro/PB- Processo: 
2022-002463/TEC/LI-8516.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAES-
TRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 
02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente - a Licença 
de Instalação, em João Pessoa, 15 de julho 
de 2022.  Para atividade de: Construção do 
Sistema de Abastecimento de água Mulungu. 
Área: 2.370 m; NE: 10 –MUNICÍPIO: Montei-
ro/PB- Processo: 2022-002464/TEC/LI-8517.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAES-
TRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 
02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente - a Licença 
de Instalação, em João Pessoa, 15 de julho 
de 2022.  Para atividade de: Construção do 
Sistema de Abastecimento de água Extrema. 
Orçamento: 1.117.590,83; Área: 5.877 m; NE: 
10 –MUNICÍPIO: Monteiro/PB- Processo: 
2022-002465/TEC/LI-8518.
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