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Concluída, ontem, avem o apenas da Mitsui, que tem 24,5% da composição acionária. Página 13

Pombos invadem o centro de João Pessoa

Pelo menos 18 
pessoas morrem 
em operação no 
Rio de Janeiro

Morre, em Patos, 
aos 83 anos, 
Derréis, um 
ícone da cidade

Defensoria Pública 
aponta indícios de “grave 
violação de direitos” em 
ação da polícia, no Com-
plexo do Alemão. 
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Músico faleceu em de-
corrência de problemas 
no coração e no pulmão. 
Sepultamento será hoje. 
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Justiça Federal 
da PB vai realizar 
audiência no 
Metaverso

Campinense tem 
que vencer Altos, 
do PI, para fugir 
do rebaixamento

Simulação foi realizada 
esta semana, com as partes 
do processo representadas 
por avatares digitais. 
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Jogadores intensificam 
treinos antes de confronto 
em Teresina, onde a equi-
pe não vence há 50 anos.
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Sistema pioneiro reúne dados 
sobre socioeducandos na PB

SISMSE-PB

Ferramenta agrega informações que vão permitir a formulação de novas políticas públicas. Página 3

Concluída, ontem, no 
Palácio da Redenção, 
a compra de ações da 

Gaspetro, o que tornou 
o Estado sócio apenas da 
Mitsui, que tem 24,5% da 

composição acionária. 
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Governo do Estado passa a 
ter 75,5% das ações da PBGás

n “Meu pai dizia que é bem 
melhor doar a camisa do que 
perder um botão da que está 
vestindo. O sentimento de 
perda é relativo à coisa da qual 
mais se precisa...”

Damião Ramos Cavalcanti   
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Homem morreu em Alagoa Grande; já uma criança de 
um ano ficou gravemente ferida em Barra de Santa Rosa.
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Abelhas: ataques deixam 
um morto e outro ferido

n “Empresas que já compreendem 
toda a sua infraestrutura pautada 
na tecnologia estão colocadas 
no quarto estágio de maturidade 
digital. Algumas já nascem nesse 
estágio, como Uber e Airbnb”.

Fabrício Feitosa
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

639.682

33.506.282

566.783.590

10.234

676.551

6.380.811
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.215.252

447.740.441

12.249.802.510

Paciente 
com doença 
degenerativa 
se casa no HU

Marcílio Ferreira en-
frenta a Esclerose Lateral 
Amiotrófica e realizou um 
antigo sonho.
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JULHO AMARELO
Mês de luta  contra as  hepatites vi rais

Faça o teste

Hepatites virais
têm tratamento
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Número de reclamações vem crescendo no Centro de Zoonoses; verticalização da cidade e oferta de alimentos favorecem a proliferação. Página 13

Pombos invadem o centro de João Pessoa
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A cultura de um povo é um patrimônio para a vida inteira. Fôssemos 
associá-la a uma árvore, diríamos ser ela uma muda que começa a inteirar-
se do ambiente ainda diminuta para, depois, nessa experiência de se tornar 
madura, arraigar-se à terra e se tornar uma expressão de vida. Viva, altiva, 
pulsante, frutífera. É a cultura compreendida não apenas como acúmulo 
e geração de conhecimento, disseminação de pensamento, instituto de 
entretenimento, mas como modo de viver de uma sociedade.   

Mas é preciso dizer: como um organismo vivo, a cultura necessita ser 
cuidada com zelo para que, já árvore frondosa, se perpetue para as gerações 
vindouras. E sendo um patrimônio tão precioso, face à sua capacidade de 
enriquecer as experiências humanas e fortalecer as relações entre as pessoas, 
a cultura precisa receber um olhar muito especial das políticas públicas.  

Felizmente, cada vez mais, a compreensão de que a cultura é um vetor de 
desenvolvimento humano, um elemento essencial à vida em sociedade, tem 
encontrado guarida nas ações governamentais, em todo o mundo.    

Na Paraíba, em particular, a árvore frondosa da cultura tem recebido 
a atenção que merece. Recentemente, foi instituído o Plano Estadual de 
Cultura, por meio da Lei 12.372, da safra do Executivo, que não somente 
estabelece as políticas de fomento à cultura para o momento presente, mas 
projeta essas ações para os próximos dez anos.  

Um aspecto fundamental dessa nova legislação é que ela pensa a 
promoção da cultura como um elemento inclusivo, agregador, cujas 
ações devem chegar aos 223 municípios, por meio de cooperação com as 
prefeituras, num processo de interiorização que democratiza a aplicação dos 
investimentos nas diversas expressões culturais do estado, contemplando 
também as culturas indígenas e de comunidades de ciganos e quilombolas.   

Música, artes visuais, literatura, fotografia, cinema, teatro, dança 
e manifestações da cultura popular. Um cabedal de saberes, técnicas 
e conhecimento que, estando integrado às nossas vidas, precisa ser 
disseminado e valorizado.    

Viva a cultura!

Crônica

Na raiz da cultura
Editorial

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

Perdidos e não achados
Ou entregues a Deus. Contudo, ninguém 

gosta de perder. Meu pai dizia que é bem me-
lhor doar a camisa do que perder um botão 
da que está vestindo. O sentimento de perda 
é relativo à coisa da qual mais se precisa; da 
mais irrecuperável como a do amigo ou da 
amiga que se vai; daquela que mais que faz 
o nosso gosto estético, ou além de outras per-
das, das bem guardadas, que são objetos e as-
suntos da nossa memória. Quanto à beleza, ao 
belo, também pelo seu valor, quem já não viu 
vaidosa mulher, constrangida pela perda de 
um brinco de uma das suas orelhas? A perda 
dessas pequenas coisas que enfeitam é mais 
dolorida do que propriamente em razão dos 
seus valores. 

Escritor, que se preze, cresceu, carregan-
do consigo uma boa caneta ou um estiloso lá-
pis no bolso da camisa. É gente que só com-
pra camisa, se ela tiver bolso para guardar o 
querido instrumento de trabalho. Ostentan-
do assim, não falta alguém que retire sua ca-
neta, explicando depois: “Me empreste aí”... E, 
horrivelmente, acontece que a caneta não vol-
ta mais.  E se ela se caracterizou em detalhes 
de tampa e pena de ouro, foi cobiçada e furti-
vamente levada, geralmente não volta mais. 
Sobretudo aquelas, de marca especial, caras, 
históricas como a Parker 51. Já fui vítima dis-
so, mas depois de três dias, lembrei a quem 
emprestei, de súbito, perguntando-lhe: “Já ter-
minou de usar a caneta?” Embaraçou-se por-
que a dita cuja estava ostensivamente no seu 
bolso. E logo se justifica pelo esquecimento 
ou porque tinha uma igual... Para se recupe-
rar um objeto perdido ou mesmo furtado, re-
comenda-se não perder a cabeça. Por isso, o 
pedreiro usa a prudência de carregar sua co-
lher na caixa de ferramenta, na mão ou na 
cintura para não dar bobeira. Contudo, para 
se recuperar objetos perdidos, não se perca a 
casa... Existe até quem recorra ao sobrenatu-
ral, como a venerável Nossa Senhora Desata-
dora de Nós. A coisa perdida e não encontra-
da não deixa de ser um nó cego. 

Nesses dias de chuva, vi muitos conheci-
dos molhados, alguns espirrando e explican-
do-me que preferem andar na chuva a perder 
guarda-chuva. Na verdade, tanto sombrinha 
como guarda-chuva não podem dar colher de 
chá, durante o inverno. Há sempre um des-

carado a subtrair o alheio. E lá se vai o guar-
da-chuva ou a sombrinha em mãos estranhas 
para sempre ou até ele próprio perdê-lo ao 
próximo usuário. A China aliviou esse dra-
ma, produz bonitos guarda-chuvas e belas 
sombrinhas por preços acessíveis, sem algu-
ma goteira. Comprar de novo o perdido é a so-
lução contra aqueles que se dedicam a colecio-
nar “perdidos”, servindo-se de tudo, porque 
qualquer coisa contenta esse vicioso achaque. 

Quem tem biblioteca e zela pelo seu acervo 
muito teme os pedidos de empréstimo, mes-
mo se tiver caderneta de anotações. Geral-
mente o livro pedido é o de publicação rara, 
histórico, não mais editado, fadado a esse tipo 
de interesseiro empréstimo. Sem cerimônia, 
avisa-se: Este livro tem dois ‘v’, ou seja: Vai e 
volta. Mas, mesmo assim, ele vai e não volta. 
Há quem faça coleção dos empréstimos ou 
sua biblioteca... Perder essas coisas seria mui-
to menos constrangedor do que o sofrimento 
em perder amigos ou de entes queridos que 
se vão. Incomparável! É muito menos sofrível 
perder o dia. Há quem se reconforte diante de 
perdas recorrentes, não dizendo que as per-
deu, mas que as devolveu a Deus. 

O nome e o lugar estão se dissipan-
do em meras memórias. Figuram mais 
como sonoros e remotos lugarejos ou 
designações de espaços que soam como 
nomes exóticos, andando de costas para 
o tempo. Assim é o Riacho da Curica-
ca, em Cajazeiras, que vem sendo engo-
lido, de forma voraz e insaciável, pela 
especulação imobiliária que, ao arre-
pio de qualquer vigilância pública, es-
palha suas garras movidas tão somen-
te pelos interesses do lucro fácil. Uma 
fome que se alimenta de aterros e terra-
planagem convertendo em loteamento 
córregos e riachos margeados por tou-
ceiras de oiticicas, por locas de pedras 
onde se escondiam sapos e lagartos que 
se esgueiravam de possíveis predado-
res ou se protegiam do sol.

E o Curicaca que, em tempos de in-
vernadas abundantes, cantava afinada 
música de água barrenta borbulhando 
em pequenas cachoeiras e remoinhos 
improvisados em formações rocho-
sas que se amontoavam em seu estrei-
to leito, vai definhando e amofinando 
como a antecipar seu cruel destino de 
ser apenas um inanimado canal por 
onde escorre os fétidos esgotos urba-
nos. As formações rochosas de seu leito 
não resistiram ao impacto feroz dos ex-
plosivos e se converteram em pedras de 
calçamento deixando nu e exposto teu 
espinhaço ossudo de pedras e crateras. 
Tuas oiticicas ardem implacáveis em 
fornos de padaria ou em churrasquei-
ras que deliciam aprazíveis encontros 
de amigos e distanciam nossa responsa-
bilidade com nossos recursos naturais.

E a cidade cresce e se verticaliza. Sur-
gem os primeiros edifícios de mais de 
quatro andares. Um positivo sinal de 
que o crescimento econômico impul-
sionado, sobretudo, pela expansão de 
seus serviços educacionais, que atrai 
para a cidade estudantes universitários 
de vários estados da região, vem crian-
do alternativas de vida para a popula-
ção fora do combalido esquema agri-
cultura-pecuária. As ruas se apinham 
de automóveis que disputam aguerri-

damente as parcas vagas de estaciona-
mento enquanto esperam que o poder 
público defina regras racionais para 
disciplinar essa área. As novas cons-
truções sinonimizam progresso, mas 
negligenciam um aspecto fundamental 
para quem vive numa região marcada 
por uma configuração de semiaridez: a 
falta de água e a relevância vital que a 
água da chuva que, em muitos anos, cai 
de forma irregular, assume como estra-
tégia de vivência e de convivência. Não 
se observa, nestas construções, nenhu-
ma iniciativa de armazenar a água da 
chuva que, acumulada em cisternas, 
pode ser necessária para o atendimen-
to de várias necessidades, como descar-
gas sanitárias, banhos, limpeza domés-
tica, rega de jardins, lavagem de carros 
e calçadas. Atividades que, no momen-
to, são realizadas com água tratada e, 
escassa. Além da escassez, essa água, 
para tornar-se adequada ao consumo 
humano, sofre um processo de puri-
ficação que redunda em investimen-
tos financeiros realizados com dinhei-
ro público, ou seja, de nossos impostos. 
Dinheiro que se torna ausente em hos-
pitais, escolas, estradas, afligindo pes-
soas e antecipando vidas.

Enquanto isso fica a pergunta: quem 
sabe onde é, ou era, o Riacho da Curicaca?

Enigmas de nosso tempo
Mariana Moreira

moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
Artigo
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Na página 2, edição dessa quarta-feira, dia 20, na crônica “Ao ir para 
o Brejo”, o autor Clóvis Roberto cometeu um erro ao afirmar que Alagoa 
Nova é o local de nascimento de Jackson do Pandeiro, quando a infor-
mação correta é Alagoa Grande.

Erramos
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“Vai entrar  
pra ganhar” 

“É por causa de  
sua capacidade”  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

LuLa não participará de conVenção, 
apenas de ato púbLico na capitaL 

“a Lista continua de pÉ” 

“nome não foi trabaLhado” 

“eu não quis perguntar” 

Jackson Macedo, em entrevista ao rádio, susten-
tou que os nomes apresentados pelo PT estão 
mantidos. “[A lista] continua de pé, foram os 
nomes aprovados, por unanimidade, que têm 
identidade com as bases do PT”. Estão na lista a 
ex-prefeita de Conde, Márcia Lucena; o ex-prefei-
to de Patos, Lenildo Morais; a professora Maria 
Luiza Alencar, e presidente do Diretório do PT de 
João Pessoa, Antônio Barbosa. 

Perguntou-se a Jackson Macedo se existia a 
possibilidade de o nome escolhido não constar 
na lista: “Não discutimos isso. Política não se 
faz com imposição. Não são nomes sugeridos 
[ao MDB], são nomes aprovados. O PT nunca 
discutiu outros nomes, a não ser os que estão na 
lista”, disse, enfaticamente. Mas elogiou Maísa 
Cartaxo: “É uma grande companheira, mas seu 
nome não foi trabalhado”.  

Mikika Leitão, por sua vez, afirmou que “está 
tudo encaminhado, a chapa está fechada e 
pode haver surpresa”, informando que conversou 
com Veneziano: “Ele não disse o nome e eu não 
quis perguntar”. Não? Bem, o fato é que Mikika 
insinua que o nome escolhido não está na lista 
original do PT. Mas ressalta: não há nenhuma 
briga interna por causa disso. “A paz está rei-
nando”, assegurou.     

É quase unanimidade 
entre os que acompa-
nham a cena política 
a opinião de que Lucas 
Ribeiro (PP) será esco-
lhido como candidato a 
vice na chapa de João 
Azevêdo (PSB), com a 
anuência dos aliados. 
O presidente do PP, Eni-
valdo Ribeiro, está en-
tusiasmado com essa 
possibilidade: “Não é 
por ser meu neto, é por 
causa de sua capaci-
dade, pela sua compe-
tência”, explicou.        

A propósito da chapa 
governista, Enivaldo 
Ribeiro tratou, em en-
trevista, sobre o nome 
a ser escolhido pelo 
governador João Aze-
vêdo para ocupar a 
chapa como candida-
to a senador. Ele não 
deixou claro se tem 
ciência de quem será 
o escolhido, mas res-
saltou: “Vai entrar pra 
ganhar. Não é somente 
pra ser candidato, não. 
É pra ganhar a eleição, 
com toda a certeza”.   

Lula não estará na convenção do MDB/PT, mar-
cada para 5 de agosto, no Esporte Clube Cabo 
Branco, em João Pessoa, como chegou a ser 
anunciado por setores da imprensa. De acordo 
com os partidos, ele participará de ato público na 
capital, mas no dia anterior – nos moldes do que 
realizou, recentemente, em Pernambuco. Existe a 
possibilidade de o ato ocorrer na orla marítima.   

Lista do pt para a escoLha do Vice 
de Veneziano não parece ter 
empoLgado a cúpuLa emedebista 

Há mais de 15 dias, o 
PT da Paraíba indicou 
quatro nomes para que 
o MDB escolhesse o can-
didato a vice na chapa 
de Veneziano Vital 
do Rêgo. De lá pra 
cá, não parece ter 
avançado o en-
tendimento de 
que a lista apre-
sentada seria a 
única opção de 
escolha. E o próprio senador tratou, dias depois, des-
se assunto, em fala à imprensa: “Não significa dizer 
que outros nomes não possam surgir, para que te-
nhamos essa decisão”. Ficou a sensação de que a 
cúpula emedebista não se entusiasmou com os no-
mes apresentados, em que pese os elogios feitos por 
Veneziano a todos os indicados. Coube ao presiden-
te do MDB de João Pessoa, vereador Mikika Leitão, 
citar um aspecto que o seu partido considera im-
portante nesse processo: a densidade eleitoral do 
escolhido. A fala do vereador deu a entender que o 
MDB não enxerga nos nomes apresentados pelo PT 
a capacidade de agregar votos, de dar mais mus-
culatura eleitoral à chapa. Nesse particular, a pre-
ferência do MDB seria por um nome ligado à Lucia-
no Cartaxo – senão o próprio, o seu irmão, Lucélio, 
ou a sua esposa, Maísa Cartaxo (foto), que não en-
traram na lista do PT. Meses atrás, Veneziano assim 
se referiu à Maísa: “Extraordinário nome, qualifica-
díssima [para vice]”.    

Geral

Ferramenta pioneira agrega execução das medidas em meio aberto e fechado

Estado lança sistema para 
aperfeiçoar socioeducação

Desenvolvimento humano

O Governo do Estado, por 
meio da Gerência do Siste-
ma Nacional de Atendimen-
to Socioeducativo (Sinase) da 
Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Humano, jun-
tamente com a Fundação De-
senvolvimento da Criança e 
do Adolescente (Fundac), lan-
çou, na tarde de ontem, o Sis-
tema de Medida Socioeduca-
tiva da Paraíba (SISMSE-PB). 
Trata-se de um sistema de re-
gistro e acompanhamento de 
informações sobre adolescen-
tes e jovens em cumprimento 
de medida socioeducativa de 
meio aberto e fechado no es-
tado da Paraíba, assim como 
de seus familiares.

A Paraíba é o estado pio-
neiro no lançamento de um 
sistema que agrega a execu-
ção das medidas em meio 
aberto e meio fechado. O 
evento ocorreu no auditório 
da Fundação Centro Integra-
do de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Funad) e contou 
com a presença de secretários 
municipais e representantes 
dos órgãos envolvidos. Na 
ocasião, foi assinado um ter-
mo de adesão entre Estado e 
municípios para o cumpri-

mento das atividades execu-
tadas para o segmento.

O Sistema de Medida So-
cioeducativa da Paraíba tem 
uma base de dados que agre-
ga informações em nível mu-
nicipal e estadual, permitindo 
servir de fonte para formula-
ção de políticas públicas no 
Estado. O SISMSE-PB é mais 

uma ferramenta para prover 
informações sobre adoles-
centes e jovens que estão em 
cumprimento ou cumpriram 
medidas socioeducativas no 
Estado.

Francisca das Chagas Fer-
nandes, diretora do Sistema 
Único de Assistência Social 
(DSUAS) da Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Hu-
mano, destacou que “o siste-
ma é um marco na história da 
política da criança e do ado-
lescente do nosso estado, ten-
do em vista que é o primeiro 
sistema que vai dar possibili-
dade aos municípios acompa-
nhar em tempo real todas as 
atividades que são desenvol-
vidas pelo adolescente nesse 
processo da medida socioe-
ducativa”.

Para o desembargador Ro-
mero Marcelo, coordenador 
da Infância e da Juventude do 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba, um sistema que engloba 
tanto o regime fechado quan-
to o aberto é muito impor-
tante para o Poder Judiciário. 
“Isso vai facilitar muito. A Pa-
raíba se destaca nessa inova-
ção que será de grande auxílio 
aos magistrados paraibanos”.

n 

O SISMSE-PB visa 
prover informações 
sobre adolescentes 
e jovens que estão 
em cumprimento ou 
cumpriram medidas 
socioeducativas 
no Estado

O presidente da Fundac, 
Flávio Moreira, destacou a 
importância desse trabalho. 
“Nós temos uma respon-
sabilidade que eu sempre 
digo: o nosso desafio é fazer 
com que a coisa funcione. E 
isso só pode ser feito a mui-
tas mãos. Com esse instru-
mento, qualquer evento que 
houver com aquele adoles-
cente, qualquer ente parti-
cipante vai poder acessar o 
sistema e saber a situação”, 
pontuou.

Segundo Waleska Ra-
malho, diretora técnica da 
Fundac e idealizadora do 
sistema, a Paraíba está as-
sumindo o papel de dian-

teira em lançar o SISMSE
-PB, contemplando as duas 
medidas do meio aberto e 
fechado. “O Sistema repre-
senta um avanço significa-
tivo na Paraíba em implan-
tar um instrumento que 
possa mensurar acompa-
nhamento técnico, plano 
individual de adolescen-
te, perfil, toda situação so-
cial econômica, de saúde, e 
além disso, a sistematiza-
ção da prática a partir do 
acompanhamento técnico. 
Então o Sistema é uma res-
ponsabilidade coletiva de 
Estado e Municípios que 
não só vai gerar diagnós-
tico, quantitativo e quali-

ficativo, mas possibilitar 
indicadores sociais e eco-
nômicos e fazer com que 
os gestores possam plane-
jar a execução de políticas 
públicas e ter de fato efeti-
vidade e eficácia”, explicou.

A assistente social do 
Cras de São José de Prince-
sa, Juliana Freitas de Fran-
ça, disse que percebia nos 
municípios uma ausência 
da continuidade da própria 
política pública por dificul-
dade de acesso a informa-
ções. “O termo de assinatura 
é o compromisso e o sistema 
vai fortalecer o fluxo e efeti-
var a política no município”, 
ressaltou.

Presidente destaca importância do trabalho

Acesso 
Com esse instrumento, 

qualquer evento 
que houver com um 

adolescente, cada ente 
participante vai poder 

acessar o sistema e 
saber a situação

Pioneirismo
Sistema de Medida 
Socioeducativa da 

Paraíba servirá 
de fonte para 

formulação de 
políticas públicas 

no Estado

n 

O evento 
ocorreu no 
auditório da 
Fundação 
Centro 
Integrado 
de Apoio à 
Pessoa com 
Deficiência 
(Funad)

Lançamento do SISMSE-PB teve a presença de gestores municipais e estaduais, e representantes dos órgãos envolvidos

Foto: Alberto Machado/Secom-PB

Foto: Reprodução/Instagram
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Três dias após os novos 
ataques do presidente Jair 
Bolsonaro às urnas eletrô-
nicas, o procurador-geral 
da República Augusto Aras 
divulgou um vídeo ontem, 
sem citar o chefe do Execu-
tivo, falando em ‘necessida-
de de distanciamento, inde-
pendência e harmonia entre 
os Poderes’.

Publicada no canal do 
YouTube de Aras, a gravação 

é uma coletânea de declara-
ções dadas pelo chefe do Mi-
nistério Público Federal a 
‘representantes da impren-
sa estrangeira’ sobre o que 
o PGR chama de ‘temas de 
interesse a toda população’.

Antes dos cinco minutos 
de falas do PGR serem re-
produzidas, o vídeo registra 
que ‘as instituições existem 
para intermediar e conci-
liar os sagrados interesses 
do povo, reduzindo a com-
plexidade das relações entre 
governantes e governados’.

Em um dos trechos re-
produzidos na gravação, 
Aras afirma: “Não aceita-
mos alegação de fraude por-
que temos um sucesso da 
urna eletrônica há muitos 
anos. Especialmente no que 
toca à lisura dos pleitos”.

Sobre discurso de ódio, 
o PGR diz que a ‘polariza-
ção no Brasil não é diferen-
te de outros países. “Nós en-
tendemos que a democracia 
é o movimento dos ‘contrá-
rios’ e passa por uma tensão 
permanente. 

Aras divulga vídeo antigo onde diz 
não aceitar “alegação de fraudes”

Jorgina de Freitas, que fraudou o 
INSS nos anos 1990, morre no Rio

Morre, aos 83 anos, o músico 
Derréis, ícone da cultura de Patos

Ação reuniu cerca de 400 policiais e foi realizada para combater uma quadrilha especializada em roubo de veículos

O Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate à Sonega-
ção Fiscal do Estado da Paraí-
ba (GAESF) deflagrou, ontem, 
com apoio da 2ª Superinten-
dência de Polícia Civil, a se-
gunda fase da operação Ter-
ceiro Mandamento. Os alvos 
estão situados nos municípios 
de Campina Grande, Sou-

sa, Cajazeiras, Uiraúna, São 
João do Rio do Peixe, Apare-
cida, Marizópolis e São Bento.

Nesta nova fase, estão sen-
do cumpridos 10 mandados 
de busca e apreensão cujo ob-
jetivo é apreender elementos 
que comprovam a participa-
ção de outros integrantes da 
organização Criminosa (Or-

crim) os quais junto a Cartó-
rios Extrajudiciais obtiveram 
reconhecimento de firma de 
interpostas pessoas e/ou pes-
soas fictícias, utilizadas nas 
transações de empresas de 
fachada.

A Operação Terceiro Man-
damento, deflagrada em ou-
tubro do ano passado, de-

sarticulou uma Organização 
Criminosa que, por meio de 
uma fraude fiscal estrutura-
da, causou prejuízo ao Esta-
do da Paraíba, já comprova-
do, na ordem de mais de R$ 
230 milhões.

O GAESF é composto pela 
Secretaria de Estado da Fazen-
da, através da Gerência Execu-

tiva de Combate à Fraude Fis-
cal, pelo Ministério Público 
Estadual, por meio da Promo-
toria de Justiça de Crimes Con-
tra a Ordem Tributária, Secre-
taria de Segurança e Defesa 
Social, pela Delegacia de Cri-
mes Contra a Ordem Tributá-
ria e pela Procuradoria Geral 
do Estado.

Morreu na última na 
terça-feira, 19, a ex-advoga-
da Jorgina de Freitas, que 
cumpriu pena por partici-
pação em esquema que des-
viou mais de R$ 2 bilhões da 
Previdência Social. Jorgina 
tinha 71 anos e estava in-
ternada no hospital munici-
pal Adão Pereira Nunes, em 
Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense.

Ela teve uma parada 
cardiorrespiratória e mor-
reu após mais de sete me-
ses hospitalizada, depois 

de capotar com o carro em 
13 de dezembro. No aciden-
te, Jorgina sofreu traumatis-
mo craniano e ficou em esta-
do grave no período.

Ela fraudou o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) na função de procu-
radora previdenciária en-
tre os anos de 1988 e 1990. 
Ela integrava quadrilha que 
forjava processos de indeni-
zação milionários, super-
faturando-os ou usando o 
nome de pessoas falecidas.

O esquema foi denun-
ciado em 1991 e descoberto 
em investigação interna do 
INSS. O grupo, com 20 frau-

dadores, atuava na Baixada 
Fluminense e era formado 
por advogados, contadores 
e juízes. Parte do grupo foi 
preso em julho de 1992, mas 
Jorgina conseguiu fugir an-
tes da condenação a 14 anos 
de prisão. 

Ela passou por pelo me-
nos três países até fixar re-
sidência em 1994 na Costa 
Rica, onde permaneceu por 
três anos. Identificada em 
1997, foi extraditada no ano 
seguinte para o Brasil pela 
Justiça costarriquenha, após 
negociar um acordo para o 
cumprimento de 12 anos de 
prisão.

O cantor patoense Luís 
Alves de Oliveira faleceu na 
tarde de ontem (21) no Com-
plexo Hospitalar Regional 
Deputado Janduhy Carnei-
ro (CHRDJC), de Patos, ví-
tima de pneumonia, pro-
blemas no coração e outras 
complicações de saúde. Der-
réis, como era mais conhe-
cido, tinha 83 anos e esta-
va internado na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do 
hospital desde último dia 6 
de julho.

De acordo com a nota do 
Hospital de Patos, o músi-
co morreu de choque car-
diogênico, fibrilação atrial, 
problemas ligados ao mau 
funcionamento do coração, 
síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), que pode 
ser síndrome gripal ou Co-
vid-19, sepse do foco pulmo-
nar (pneumonia bacteriana) 
e DPOC (obstrução no pul-
mão, que dificulta a respira-
ção), conforme atesta certi-
dão de óbito.

O Hospital Regional de 
Patos explicou, ainda, que 
Derréis chegou ao hospital 
vindo da UPA Doutor Otá-
vio Pires de Lacerda (UPA 
do Bivar) bastante debilita-
do. “Embora tenham sido 
empregados todos os esfor-
ços e meios para recuperação 
da saúde do paciente, o qua-
dro se agravou nos últimos 
dias, culminando com seu 

falecimento às 14h37 dessa 
quinta-feira (21)”, informou 
o Serviço Social do CHRDJC.

O velório de Derréis 
aconteceu durante toda a 
noite de ontem no Centro de 
Cultura Amaury de Carva-
lho, localizado na Praça Ed-
valdo Motta, no Centro da 
cidade. O sepultamento está 
marcado para hoje, às 16h, 
no Cemitério São Miguel.

A morte do músico cau-
sou comoção na cidade. O 
prefeito Nabor Wanderley 
lamentou a perda do artista 
com uma mensagem nas re-
des sociais: “Derréis era um 
artista inigualável, começou 
a trabalhar muito jovem, ga-
nhou o carinho do povo de-

monstrando o seu talento 
nas ruas, aprendeu muito 
com a vida um pouco sofri-
da, mas sempre sorria e en-
cantava os amigos com o to-
car do seu pandeiro e suas 
histórias”.

Para Daniela Ferreira, 
neta do músico, Derréis era 
um ícone da cidade de Pa-
tos. “Muito conhecido por 
sua trajetória na música, por 
ser pandeirista, pelo sam-
ba ‘Na tampa da lata’, por 
ser engraxate, uma pessoa 
muito carinhosa e muito co-
nhecida”, comenta, e lem-
bra como a cidade de Patos 
o ajudou, quando a saúde 
do avô piorou. “Ajudaram 
com orações, com PIX, em 
nenhum momento soltaram 
a mão dele. A gente só tem 
a agradecer”.

Luís Alves de Oliveira 
nasceu em 5 de junho de 
1939. Derréis já foi tema de 
um documentário que con-
ta a sua vida e, este ano, foi 
homenageado do São João de 
Patos. O artista foi engraxa-
te por muitos anos em Patos, 
tornando-se uma figura po-
pular na cidade. 

Pandeirista, fã de Jackson 
do Pandeiro, o músico nunca 
encontrou os meios de viver 
da música, embora tivesse 
realizado o sonho de gravar 
um CD, em 2007, apoiado 
por um empresário de Patos. 
Sua música mais conhecida 
é “Na tampa da lata”, que fi-
cou folclórica em Patos. 

Polícia do Rio confirma 18 mortos 
operação no Complexo do alemão

proCesso eleitoral

desviou mais de r$ 2 biluto

Pepita Ortega 
Agência Estado

Agência Estado
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Nesta nova 
fase, estão 
sendo 
cumpridos 
10 mandados 
de busca e 
apreensão

Operação Terceiro Mandamento é deflagrada na PB
segunda Fase

Gabriel Vasconcelos 
Agência Estado

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Despedida
Velório do artista 

aconteceu durante 
toda a noite de 

ontem no Centro 
de Cultura Amaury 

de Carvalho e o 
sepultamento está 

marcado para hoje, 
às 16h, no Cemitério 

São Miguel

Ao menos 18 pessoas 
morreram durante operação 
realizada pelas polícias Ci-
vil e Militar do Rio de Janei-
ro no Complexo do Alemão, 
na zona norte do Rio, ontem. 
Segundo a PM, foram mor-
tos 16 suspeitos, uma mora-
dora vítima de bala perdida 
(Letícia Marinho de Sales, 
de 50 anos, atingida quando 
estava dentro de um carro) 
e um policial militar (o cabo 
Bruno de Paula Costa, atin-
gido no pescoço).

A operação conjunta re-
uniu cerca de 400 policiais 
e foi realizada para com-
bater uma quadrilha espe-
cializada em roubo de veí-
culos nos bairros do Méier, 
Irajá e Pavuna, na mesma 
região. Segundo a PM, a 
base da Unidade de Polí-
cia Pacificadora (UPP) ins-

talada na Fazendinha, uma 
das comunidades do com-
plexo do Alemão, foi ata-
cada por criminosos, que 
também ergueram barri-
cadas e lançaram óleo nas 
vias para dificultar o aces-
sos dos policiais. O cabo 
Costa foi atingido durante 
ataque à UPP.

Ontem à noite, em entre-
vista coletiva, os subsecre-
tários das polícias Civil e 
Militar, delegado Ronaldo 
Oliveira e Fabrício Olivei-
ra, afirmaram que os po-
liciais agiram para evitar 
que mais de 100 criminosos 
com réplicas de fardas dei-
xassem o complexo do Ale-
mão, invadissem outras co-
munidades e cometessem 
crimes em outras áreas da 
cidade. Mas não deram de-
talhes sobre o uso dessas 
réplicas de fardas nem so-
bre os crimes que o grupo 

pretenderia praticar.
"Nessa ação não pode ha-

ver comemoração. Tivemos 
a morte de dois inocentes, 
da senhora Letícia e de um 

policial militar", afirmou o 
comandante do Bope, Uirá 
Nascimento. Familiares de 
Letícia acusam a polícia de 
disparar o tiro que a atin-
giu. "O fato está sendo apu-
rado pela Delegacia de Ho-
micídios. A dinâmica será 
esclarecida com a investi-
gação. Lamentamos profun-
damente a morte dela. O 
fato está em apuração", com-
pletou.

A operação contou com 
equipes do Batalhão de 
Operações Policiais Espe-
ciais (Bope) e da Coordena-
doria de Recursos Especiais 
(Core), 10 veículos blinda-
dos e quatro helicópteros. 
PMs do 3º BPM (Méier), do 
41ºBPM (Irajá) e de outros 
batalhões do 2º Comando 
de Policiamento de Área, 
que inclui as zonas norte e 
oeste do Rio) ainda atuam 
nas comunidades Juramen-

to e Juramentinho. Houve 
intenso tiroteio.

Imagens divulgadas nas 
redes sociais mostraram ti-
ros de balas traçantes, ten-
do os helicópteros como 
alvo. Os criminosos tam-
bém ergueram barricadas, 
inclusive com fogo, para 
tentar impedir ou dificul-
tar o acesso dos policiais.

"Esse grupo criminoso 
vem empreendendo roubos 
a bancos como aqueles que 
ocorreram no município de 
Quatis, em Niterói e na Bai-
xada Fluminense, e roubos 
de carga, além de planejar 
tentativas de invasão a ou-
tras comunidades. Entre os 
roubos de carga realizados 
pelos criminosos constam 
roubos de óleo diesel para 
derramar em ladeiras quan-
do estivessem ocorrendo 
operações visando dificul-
tar o avanço de guarnições 

policiais", informou a polí-
cia, por nota, ainda duran-
te a tarde de ontem.

A Defensoria Pública 
afirma ter recebido de mo-
radores denúncias de inva-
são de casas e agressões su-
postamente cometidas por 
policiais. Imagens de tele-
visão mostraram policiais 
entrando em residências de 
moradores. Ao comentar es-
sas acusações, o subsecre-
tário Oliveira afirmou na 
entrevista coletiva que mo-
radores das favelas são obri-
gados pelos criminosos a fa-
zer "baderna".

"É evidente que, se hou-
ver críticas e denúncias em 
relação à ação da polícia, elas 
serão investigadas, porém o 
que a gente está falando é que 
os criminosos estão obrigan-
do parte da população para 
causar uma desordem duran-
te a ação policial", afirmou.

“Nessa 
ação não 
pode haver 
comemoração. 
Tivemos a 
morte de dois 
inocentes

Uirá Nascimento
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Alimentação oferecida pela população e verticalização das 
construções são fatores que facilitam proliferação das aves

A invasão dos 
pombos em 
João Pessoa

vida urbana

José Alves  
zavieira2@gmail.com

A Coordenadoria Munici-
pal de Proteção e Defesa Civil 
de João Pessoa (Compdec-JP) 
registrou, no primeiro semes-
tre deste ano, 797 ocorrências. 
No período de 1º de janeiro a 
30 de junho, foram 459 cha-
mados da população pela pla-
taforma digital 1.Doc e 338 
através da Central Telefônica 
(0800-285-9020) e WhatsApp 
(98831-6885).

A Defesa Civil é aciona-
da por diversos motivos, des-
de o risco de desabamento de 
paredes e muros, até inunda-
ções de casas e deslizamento 
de barreiras – que são os ca-
sos mais graves –, mas a maio-
ria dos chamados recebidos é 
de solicitação para avaliação 
na estrutura dos imóveis, fei-
tas pelos proprietários ou vi-

zinhos, que temem o desaba-
mento.

Em caso de interdição de 
imóveis que oferecem ris-
co, isto é feito imediatamen-
te após a vistoria técnica, e a 
Coordenadoria solicita que os 
responsáveis tomem as me-
didas necessárias para resol-
ver o problema. Nas demais 
ocorrências, a partir do lau-
do dos engenheiros, a Comp-
dec-JP encaminha a demanda 
às secretarias e órgãos com-
petentes.

De acordo com o diretor 
de Minimização de Desas-
tres da Defesa Civil, Antonio 
Esteves, o objetivo da Comp-
dec-JP é salvaguardar a vida 
das pessoas. Por isso, a Cen-
tral funciona 24 horas por dia 
ininterruptamente e quan-

Defesa Civil atende cerca de 800 chamados no primeiro semestre
na capital

O número de pombos, aves 
que historicamente foram con-
sideradas símbolo da paz, vem 
se multiplicando em João Pes-
soa. “O Centro de Vigilância 
Ambiental e Zoonoses do Mu-
nicípio vem recebendo quase 
que diariamente denúncias e 
reclamações no que diz respei-
to a proliferação dessas aves e 
essas reclamações partem de 
praticamente todos os bairros 
da capital. Ao mesmo tempo, as 
pessoas também pedem infor-
mações sobre como sanar a si-
tuação”. A afirmação é do téc-
nico em Vigilância em Saúde 
da Zoonose da cidade, Fabrí-
cio de Souza Silva.

Apesar das constantes de-
núncias de moradores de João 
Pessoa, Fabrício Silva, explicou 
que não existe nenhum cálcu-
lo científico sobre esse cresci-
mento. Mas informou que ge-
ralmente essa espécie costuma 
migrar de um ambiente para 
outro, num raio de 500 metros, 
o que dá a impressão que o nú-
mero vem aumentando. “No 
entanto, as reclamações sobre 
esses animais vem aumentan-
do, porque o Centro de Zoono-
se é referência para denúncias 
e reclamações sobre esses ani-
mais”, disse o biólogo.

Fabrício ressaltou que os 
pombos se fazem presentes 
em diversos pontos da cidade 
e declarou que a proliferação 
se dá em razão da verticaliza-
ção dos imóveis. Segundo ele, 
esse fator contribui para uma 
presença maior desses animais 
no município. Mas os locais 
em que a presença de pombos 
é maior são onde existe um 
maior aglomerado de pessoas e 
uma maior oferta de alimentos.

Característica
Os pombos costumam 

migrar de um ambiente 
para outro numa área 
de 500 metros de raio. 

Eles chegaram 
ao Brasil no século 

16 trazidos por 
imigrantes europeus

“Presença de oferta de ali-
mentos de forma direta e in-
direta é o local preferido dos 
pombos. A forma direta se dá 
quando as pessoas alimentam 
esses animais e a forma indi-
reta é quando eles têm o aces-
so a lixos abertos onde eles 
podem transitar e se alimen-
tar livremente. São nesses lo-
cais que estão a maior concen-
tração de pombos na cidade”, 
detalhou.

Ponto de Cem Réis
O biólogo enfatizou que é 

no Centro da cidade, devido 
a questão dos prédios antigos 
com grandes pergolados e mui-
tas caixas de ar-condicionado, 
além da oferta de alimentos pe-
los transeuntes são os locais que 
eles mais gostam de habitar. 

A reportagem do Jornal A 
União foi ao Ponto de Cem Réis 
e constatou o que o biólogo dis-
se. Realmente aquele ambien-
te é um dos lugares preferidos 
dos pombos. Rodeado por pré-
dios antigos e abandonados, o 
Ponto de Cem Réis está infes-
tado de pombos. É lá que eles 
se sentem à vontade porque re-
cebem alimentos todos os dias 
dos transeuntes. Até os vende-

dores ambulantes, que comer-
cializam frutas e verduras no 
local afirmam que compram 
quase que diariamente alpiste 
para ofertar aqueles animais.

Além de viverem livre-
mente no Ponto de Cem Réis, 
eles se tornaram um espetácu-
lo para os frequentadores. Eles 
dão belas revoadas no local 
que atrai a atenção de todos. 
Eles também marcam presen-
ça na orla da capital em razão 
do grande número de condo-
mínios verticais, segundo Fa-
brício Silva.

Outros pontos que a pre-
sença da espécie é bastante 
sentida pela sociedade são a 
Praça do Bispo, a área da igre-
ja de São Frei Pedro Gonçal-
ves, a Praça Pedro Américo, 
além dos bairros do Valenti-
na de Figueiredo, orla, Bessa, 
Torre, Jaguaribe e proximida-
des do Hospital Universitá-
rio. Essas são algumas das áre-
as apontadas por moradores 
onde os pombos gostam mais 
de habitar.

Ainda segundo o técnico 
do Centro de Vigilância Am-
biental e Zoonoses do Mu-
nicípio, a principal causa da 
presença desses animais diz 
respeito a cultura das pesso-
as em oferecer alimentos para 
eles. “Essa cultura está em 
evidência porque as pessoas 
veem nos filmes de romance e 
em cidades turísticas da Euro-
pa as pessoas jogarem alimen-
tos para eles”, observou.

Ele destacou também que 
no aspecto religioso, os pom-
bos também têm uma simbo-
logia sobre o amor, sobre a di-
vindade, sobre casamento, a 
liberdade e a paz. “Realmente 
existe um culto a esse animal 
que proporciona sua prolife-
ração de forma descontrola-
da”, pontuou Fabrício.

Apesar de já terem sido 
correios e símbolos da paz, 
eles também podem trans-
mitir doenças, como alergias, 
dermatites, e ainda a salmo-
nelose, ornitose, histoplasmo-
se e criptococose. A criptoco-
cose é transmitida pelo fungo 
Cryptococus neoformans e se 
apresenta como uma menin-
gite subaguda ou crônica. Ela 
é transmitida pelas fezes se-
cas desses animais. A histo-
plasmose é transmitida pelo 
fungo Histoplasma apsulatum-
se e se apresenta como uma 
doença pulmonar. Esse fun-
go é encontrado também no 
acúmulo de fezes secas dos 
pombos.

Já a ornitose é transmitida 
pelo fungo Chlamydia psittaci 
e os sintomas são os de doen-
ça pulmonar e ainda diarreia 
e vômito. Ela é transmitida 
por poeira gerada pelas fezes 
ou secreções de aves doen-

tes. A salmonelose é transmi-
tida pela bactéria Salmonella 
e seus sintomas são vômitos, 
diarreia, febre e dores abdo-
minais.

Os pombos urbanos, de 
acordo com especialistas são 
encontrados no mundo todo. 
Eles foram trazidos ao Brasil 
pelos imigrantes europeus 
no século 16. Essas aves uti-
lizam como abrigos locais al-
tos para usar como ponto de 
visibilidade e captura de ali-
mento que pode ser grão, fru-
ta ou inseto.

Como evitar
Para evitar a transmis-

são de doenças, a recomen-
dação de especialistas é não 
deixar acumular fezes desses 
animais e fazer a limpeza dos 
locais com água sanitária ou 
com solução desinfetante. Du-
rante a limpeza, é necessário 
proteger o nariz e a boca com 

máscaras. Uma forma de im-
pedir a entradas dessas aves 
em construções é fechando as 
janelas e aberturas com telas 
ou com alvenaria. Outra ma-
neira, é recolher sobras de ali-
mentos de outros animais do-
mésticos para não atrair essas 
aves. E para evitar a prolife-
ração, a recomendação é evi-
tar ofertar alimentação de for-
ma direta e fazer o corte da 
alimentação indireta que é a 
questão da presença de lixo.

“Quanto menos alimen-
to tiver no ambiente, mais os 
pombos vão migrar para ou-
tros locais. A falta de alimen-
tos é o que inibe a prolifera-
ção de pombos. As pessoas 
devem evitar sempre a doa-
ção de alimentos, de água, e 
a oferta de abrigos. Só assim 
pode ocorrer uma diminui-
ção, bem como a reprodução 
desses animais na cidade”, ad-
mitiu o biólogo Fabrício Silva.

Animais podem transmitir vários 
tipos de doenças aos humanos 

Foto: Roberto Guedes

Ponto de Cem Réis, em João Pessoa, é uma das áreas onde há grande concentração de pombos

do recebe um chamado, uma 
equipe é enviada ao local para 
fazer a vistoria e indicar a ação 
necessária.

“Estamos 24 horas à dispo-
sição da população, mas pe-
dimos, que, quando possível, 

nos mande fotos e vídeos para 
podermos entender a gravida-
de da ocorrência, pois, por di-
versas vezes, temos mais de 
um chamado no mesmo ins-
tante, e precisamos atender 
preferencialmente os casos 

mais graves”, explicou Anto-
nio Esteves.

Resultados 
O coordenador da Defe-

sa Civil, Kelson Chaves, dis-
se que a Compdec-JP não ape-
nas recebe os chamados, mas 
procura atender as solicita-
ções da população o mais rá-
pido possível, e isto se deve ao 
compromisso da Prefeitura de 
João Pessoa de zelar pela inte-
gridade dos seus habitantes.

“Nós estamos conseguin-
do dar celeridade aos pro-
cessos e as ocorrências são 
atendidas em até 48 horas, e 
muitas vezes conseguimos 
atender no mesmo dia. Nosso 
trabalho preventivo também 
tem feito a diferença, já que ti-
vemos um semestre bastante 

chuvoso e com pouquíssimas 
ocorrências graves”, reforçou.

Kelson Chaves destacou 
também o apoio efetivo das Se-
cretarias de Desenvolvimen-
to Social (Sedes), Direitos Hu-
manos e Cidadania (Sedhuc), 
Infraestrutura (Seinfra), Ha-
bitação (Semhab), e Desen-
volvimento Urbano (Sedurb), 
além da Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Urba-
na (Emlur) e da Superinten-
dência Executiva de Mobilida-
de Urbana (Semob-JP).

Como acionar
Em caso de ocorrência, 

a população deve acionar a 
Defesa Civil pelos números 
0800-285-9020 ou 98831-6885 
(WhatsApp). O serviço fun-
ciona 24 horas.

Remoção de lixo do Rio Jaguaribe: ação preventiva contra as chuvas

Foto: Secom-JP
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João Pessoa, com 419 ocorrências, e Campina Grande, com 158, foram as cidades que tiveram mais confirmações

Paraíba registra mais 1.157 casos
covid-19

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Novos 1.157 casos de Co-
vid-19 foram confirmados 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) na Paraíba no bo-
letim divulgado ontem. Do 
total, 18 pacientes estão hos-
pitalizados por apresentarem 
quadros moderados e graves 
da doença, os demais 1.139 
apresentam sintomas leves da 
doença. Entre os novos casos, 
João Pessoa e Campina Gran-
de aparecem na ponta da lis-
ta com a maior concentração 
tendo 419 e 158 registros, res-
pectivamente. Cajazeiras (52), 
Catolé do Rocha (37) e La-
goa de Dentro (31) encerram 
as maiores concentrações da 
doença.

Além dos casos que se en-
contram hospitalizados, o 
Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar notificou a in-
ternação de oito pessoas no 
período de 24 horas entre o 
intervalo de publicação dos 
boletins diários da SES. Com 
o acréscimo, a Paraíba tem 
121 pacientes hospitalizados 
na rede pública de saúde de 
referência para o tratamento 
da doença. Nos leitos de UTI 
para adultos, a ocupação to-
tal é de 38%. 

O Estado também teve o 
registro de quatro mortos en-
tre quarta-feira e ontem. As 
vítimas são duas mulheres e 
dois homens, com idades de 
59 a 93 anos, que possuíam 
histórico de cardiopatia, hi-
pertensão, diabetes, doença 
renal, doença hematológica, 
obesidade e diabetes. As ví-
timas residiam em João Pes-
soa, Cabedelo, Sapé e Mon-
teiro. A SES investiga outros 
quatro falecimentos. 

A Paraíba contabiliza um 
total de 639.682 casos da do-
ença, sendo 10.325 óbitos.

Segundo o Ministério da 
Saúde, a Paraíba chegou a 
89,49% da população acima 

de 5 anos vacinada com duas 
doses ou dose única, chegan-
do ao encerramento do ciclo 
primário, com o montante de 
3.357.043 pessoas. Além disso, 
3.522.002 pessoas receberam a 
primeira dose dos imunizan-
tes, chegando a 93,89% da po-
pulação estimada acima de 5 
anos, onde 250.893 ainda não 
retornaram às salas de vaci-
nação para o recebimento das 
segundas doses e estão com o 
ciclo vacinal incompleto. 

Entre as doses de reforço, 
2.009.959 pessoas receberam 
a primeira dose de reforço, 
representando 53,58% da po-
pulação apta, e 268.644 rece-
beram a segunda dose, che-
gando a 46,90%. Outras 56.918 
doses adicionais foram apli-
cadas. No total, a Paraíba tem 
9.215.252 doses totais aplica-
das das 10.022.615 recebidas.

Fazendo um recorte para 
as doses de reforço na popu-
lação com 18 anos ou mais, o 
estado contabiliza 1.954.890 
doses, o que representa 
65,57% da população desta 
faixa etária. Em relação à se-
gunda dose de vacina nas 
crianças com idade entre 5 e 
11 anos, a Paraíba tem 149.995 
doses administradas, totali-
zando 38,35% da população 
contemplada.

Na Paraíba, exatamente 
21.178 pessoas estão na fila 
esperando serem atendidas 
para realizarem perícias mé-
dicas no Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). Em 
todo o país, a fila já chegou 
a um milhão de pessoas e o 
pior é que muitas perícias es-
tão sendo adiadas para o pró-
ximo ano. Para os segurados 
essa espera é um total des-
respeito para todos que pre-
cisam do benefício. Um dos 
exemplos é o do idoso Seve-
rino Cardoso, 70 anos, que 
buscou na agência do INSS 
localizado no bairro Pedro 
Gondim, sua perícia para se 
aposentar por invalidez em 
razão de um câncer.  

Ele disse que conversou 
com um dos atendentes do 
órgão, mas para sua decep-
ção, foi informardo que o pe-
dido dele ainda estava sendo 
avaliado e que ele continuas-
se aguardando. Em toda a 
Paraíba são inúmeros os ca-
sos de trabalhadores que es-
peram há meses pela aná-
lise de seus requerimentos 

para fazerem perícias e são 
obrigadas a ficar esperando. 
Apesar desses problemas, a 
assessoria do INSS de Brasí-
lia informou que este ano na 
Paraíba já foram realizados 
aproximadamente 485 mil 
atendimentos periciais.

Porém, em todo o país 
a situação é desesperadora 
para quem busca por atendi-
mento para garantir os bene-
fícios a que tem direito, pelos 
canais regulares do gover-
no. Uma boa parcela da po-
pulação só está conseguin-
do agendamento para 2023.

Carlos Queiroz dos San-
tos, 63 anos, é outra pessoa 
que está na fila para con-
seguir realizar sua perícia. 
Seu objetivo também é con-
seguir se aposentar por in-
validez. “Minha luta come-
çou no início deste ano, mas 
ainda não obtive sucesso e 
a resposta é sempre a mes-
ma: continue aguardando”, 
lamentou.

Nem o acordo entre o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) o Ministério Público 
Federal (MPF) e o Governo 
Federal, homologado em 5 
de fevereiro do ano passa-
do, para que o atendimento 

Na Paraíba, mais de 21 mil pessoas estão 
na fila para fazer perícia médica no INSS

via crucis por atendimento

Mortes
Mais quatro  

mortes causadas  
pela Covid-19  

foram confirmadas  
na Paraíba, 
totalizando  

10.325 óbitos 

José Alves 

zavieira2@gmail.com

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente (Semam) 
e de sua Fundação Cultural 
(Funjope), realiza, amanhã, 
mais uma edição do projeto 
‘Vem Bicar Comigo’. A ini-
ciativa, que inicia a partir 
das 15h, acontece no Parque 
Zoobotânico Arruda Câma-
ra (Bica) e é uma opção para 
a criançada que está de fé-
rias neste mês de julho.

Dentro da programação, 
tem contação de histórias. 
A responsável por encantar 
as crianças é a contadora de 

histórias Dayane Oliveira. 
Com personagens e tramas 
interessantes, ela oferece aos 
pequenos – e também aos 
pais – uma viagem ao mundo 
da imaginação. A partir das 
16h, quem estiver na Bica vai 
ter a oportunidade de con-
ferir uma apresentação dos 
integrantes da Companhia 
Cara Dupla de Teatro. Eles 
vão apresentar a peça teatral 
‘Pluft, o Fantasminha’.

O projeto 
Iniciado em 2021, o Vem 

Bicar Comigo é um traba-

Programação do projeto Vem Bicar Comigo 
tem contação de histórias e peça teatral

Férias das crianças

Atividades
A programação 

começa às 15h com a 
contadora de histórias 
Dayane Oliveira. Em 

seguida, às 16h, haverá 
a apresentação da 

peça teatral “Pluft, o 
Fantasminha”

lho de formação e de educa-
ção das crianças para as ar-
tes. Por meio da literatura, do 
teatro, das brincadeiras in-
fantis, tem contribuído para 
educar os pequenos e esti-
mular neles o gosto pela arte 
e pela cultura.

A intenção é promover o 
diálogo e a interação do pú-
blico infantil com a cultura e 
o meio ambiente. De forma 
lúdica e divertida, as crian-
ças aprendem a proteger a 
natureza e ainda têm aces-
so a diversas opções cultu-
rais e de lazer.

“Minha luta 
começou no 
início deste ano, 
mas ainda não 
obtive sucesso e a 
resposta é sempre 
a mesma: continue 
aguardando

Carlos Queiroz dos Santos

de perícias médicas não ul-
trapassasse 90 dias, vem sen-
do cumprido pelo INSS. En-
quanto isso, as reclamações 
de quem sofreu algum aci-
dente ou está doente sem con-
dições de trabalhar e já con-
tribuiu com a Previdência só 
aumenta. A perícia médica é 
válida para liberação de auxí-
lio-doença, auxílio-acidente e 
aposentadoria por invalidez.

Ao explicar a demora e o 

adiamento das consultas, a 
direção do órgão em Brasí-
lia alega que o INSS sofreu 
recentemente com uma gre-
ve dos médicos e peritos que 
durou 52 dias, e que as agên-
cias também foram fecha-
das no período mais crítico 
da pandemia.

Saiba mais
Os casos que exigem 

atendimento de perícias são 
os seguintes: auxílio-aciden-
te; auxílio-doença (auxílio 
por incapacidade temporá-
ria); benefício de prestação 
continuada – BPC; aposen-
tadoria por invalidez (apo-
sentadoria por incapacidade 
permanente); aposentadoria 
da pessoa com deficiência e 
pessoas com deficiência ou 
doença grave, além de pen-
são por morte.

O agendamento para pe-
rícia no INSS pode ser agen-
dado pelo site Meu INSS ou 
pelo atendimento telefôni-
co 135. Antes de realizar seu 
cadastro, a pessoa deve ter 
seus documentos pessoais 
e documentos médicos sal-
vos no seu celular ou com-
putador, pois você precisa-
rá anexá-los.

Severino Cardoso, 70 anos, aguarda a aposentadoria por invalidez devido a um câncer, mas o INSS disse para esperar 

Fotos: Evandro Pereira

A Caravana do Cuidar, 
projeto itinerante promovido 
pela Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secretaria 
de Direitos Humanos e Ci-
dadania (Sedhuc), chega ao 
bairro João Paulo II, hoje. Os 
moradores vão poder apro-
veitar serviços de assistên-
cia social, empregabilidade, 
beleza, saúde, cultura e di-
reitos do consumidor na por-
ta de casa. Com atendimen-
tos gratuitos, das 8h às 12h.

A estrutura será monta-
da na Rua Henrique José dos 
Santos, na praça em frente 
à Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida. Com equipes da 
Sedhuc nos atendimentos de 
CadÚnico e Centro de Refe-
rência e Assistência Social 
(Cras), no cadastramento de 
famílias para o Auxílio Bra-
sil; o Programa Criança Feliz; 
e a equipe do Acessuas Tra-
balho. Além do Sine-JP, rea-
lizando cadastros e encami-
nhamentos para empregos.

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) estará pre-
sente com serviços de vaci-
nação contra Covid-19, Té-

tano e Hepatite B, Tríplice 
Viral e imunização antirrá-
bica para cães e gatos; aferi-
ção de pressão arterial; teste 
rápido de glicemia; atendi-
mentos de auriculoterapia e 
ventosaterapia e atendimen-
tos na Unidade Odontológi-
ca Móvel (UOM).

O serviço itinerante do 
Procon-JP também estará 
presente atendendo deman-
das de relações consumeris-
tas. Além da equipe da Ou-
vidoria Geral, recebendo as 
sugestões de melhorias e elo-
gios para o bairro e comuni-
dade. E o serviço de embele-
zamento com corte de cabelo 
e limpeza de pele.

Caravana do Cuidar chega 
hoje ao bairro João Paulo II

serviços

n 

Mesmo com 
as queixas 
dos usuários, 
o INSS afirma 
que foram 
realizados no 
estado este 
ano 485 mil 
atendimentos

Horário
Os atendimentos 

gratuitos ocorrerão das 
8h às 12h na praça em 

frente à Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida
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Grande parte do material apreendido estava numa cabana, em Tabatinga, usada como esconderijo por criminosos

PM recupera produtos do assalto
em coqueirinho

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

A Polícia Militar continua 
realizando diligências na re-
gião de Coqueirinho, municí-
pio de Conde, para localizar 
os responsáveis pelo assal-
to a um grupo de turistas, 
na terça-feira (19). No final 
da tarde de quarta-feira (20), 
o major Flávio Alberto efe-
tuou a entrega, na Delegacia 
de Alhandra, de grande par-
te do material roubado que es-
tava escondido em um mata-
gal naquela praia do Litoral 
Sul do estado. O local é de di-
fícil acesso e os suspeitos con-
seguiram fugir.

O major disse que o assal-
to foi praticado por três ou 
quatro pessoas, entre eles um 
adolescente. ele informou que 
o setor de inteligência da PM 
está realizando levantamen-
to para identificar todos os 
envolvidos.

Desde a notícia do assal-
to ao grupo de turistas no 
mirante “Dedo de Deus”, em 
Coqueirinho, a Polícia Mi-
litar passou a diligenciar a 
procura dos suspeitos. em 

uma cabana na Praia de Ta-
batinga foi encontrada par-
te dos objetos roubados pelo 
grupo, entre eles, celulares, 
relógios, documentos pes-
soais, vários cartões de ban-
co, entre outros pertences.

O assalto contra os turis-
tas foi filmado por uma das 
vítimas, onde é possível a 
abordagem aos turistas. Os 
ladrões exigem até as alian-
ças dos turistas. O vídeo é 
curto, pois o celular foi leva-
do pelos assaltantes. 

O major Alberto disse que 
são realizadas rondas cons-
tantes em toda a região, no 
entanto, a área é muito gran-
de, com locais de difícil aces-
so. “Para oferecer a sensação 
de segurança aos turistas e 
moradores da área, recebe-
mos apoio do Policiamen-
to Regional Metropolitano”, 
disse. Alberto revelou que 
está no comando daquela 
área há quatro meses e nesse 
período já conseguiu reduzir 
em 43 por cento as ocorrên-
cias de crimes patrimoniais 
na região. “Contamos com o 
apoio da Guarda Municipal 
de Conde”, enfatizou. Cartões de crédito, roupas e documentos pessoais, entre outros objetos, foram recuperados pela PM, em parceria com a Guarda Municipal

Foto: PMPB
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Policiais do Núcleo de Ho-
micídios de Santa Rita pren-
deram, na noite de quar-
ta-feira (20), um homem 
identificado por Ivanildo dos 
Santos Silva, 38 anos, apon-
tado como principal suspeito 
pelo assassinato do casal, Jo-
senildo Hermínio Lopes, de 
48 anos, e Rangeli Gomes, de 
46 anos. Na audiência de cus-
tódia, realizada na manhã de 
ontem, a juíza Lilian Cana-
neia, determinou a transfe-
rência do suspeito para o Pre-
sídio Padrão de Santa Rita.

O suspeito, que se apre-
sentou como pastor evangé-
lico, disse aos policiais que 
trabalha como segurança de 
um cemitério daquela cidade 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa. Com Ivanildo os 
policiais apreenderam o carro 
de Josenildo Hermínio, além 
de cartões, celular e chaves do 

setor de trabalho de Rangeli. 
Uma máscara também estava 
com o pastor.

O delegado Alexandre Fer-
nandes, da Seccional de San-
ta Rita, disse que o segurança 
de cemitério revelou em de-
poimento que não executou 
o casal, apenas assistiu um 
comparsa praticar o crime. O 
suspeito não disse a identida-
de do suposto executor. A hi-
pótese de crime de adultério 
está descartada e a polícia tra-
balha com a hipótese de cunho 
patrimonial, ou seja, latrocínio 
(roubo seguido de morte).

Alexandre Fernandes in-
formou que o suspeito foi 
autuado pelo crime de re-
ceptação, mas a questão do 
latrocínio continua sendo 
investigada. “O inquérito já 
está com o Ministério Públi-
co para oferecer parecer”, dis-
se o delegado.

Josenildo e Rangeli Go-
mes foram mortos na ma-
nhã do dia 6 deste mês, em 
uma área de canavial, em 
Santa Rita. A polícia desco-
briu que o local onde os cor-
pos foram encontrados é ca-
minho para a casa do pastor 
Ivanildo dos Santos.

Pastor confessa participação na 
execução de casal em Santa Rita

fim do mistério

O delegado Valdélio 
Lobo, quando estava no 
plantão da delegacia de Ita-
baiana, tomou uma decisão 
inusitada. ele resolveu pagar 
a fiança de um homem pre-
so com uma espingarda ar-
tesanal, para que não fosse 
para a cadeia. “As condições 
daquele homem me sensibi-
lizaram e eu paguei”, disse.

O caso aconteceu na 
quarta-feira (20), após a Po-
lícia Militar prender, em 
Mari, e conduzir um ho-
mem de 61 anos, deficiente, 
que estava com uma espin-
garda artesanal. Na delega-
cia, onde Valdélio Lobo es-
tava de plantão, o homem 
disse que a arma era para 
caçar preá. “Lavrei o fla-
grante e estipulei a fiança 
em R$ 400 e o homem disse 
que não tinha dinheiro para 
pagar. Perguntei se ele tinha 

condições de pagar R$ 100 
e recebi resposta negativa”, 
explicou o delegado.

A prisão foi por porte 
ilegal de arma, uma espin-
garda do tipo soca-soca. O 
idoso é deficiente físico e re-
side sozinho em um quarto 
nos fundos de uma pousa-
da, na cidade de Mari, que 
teria sido cedido pelo pró-
prio dono da pousada.

Como houve o flagrante, 
o idoso teria que ser condu-
zido para a Cadeia Pública 
de Sapé. “Quando ele disse 
que não tinha como pagar, 
aquilo me doeu. eu não vou 
mandar um cidadão daque-
le para o presídio por cau-
sa de 100 reais”, ressaltou. 
O delegado disse acreditar 
que o idoso seria solto na au-
diência de custódia, “mas 
ele iria passar uma noite na 
cadeia”, pontuou.

Para ajudar idoso, delegado paga 
fiança que ele mesmo arbitrou

inusitado

n 

Com o pastor, 
os policiais 
apreenderam 
o veículo de 
Josenildo, 
além do 
celular 
e outros 
pertences 
de Rangeli

Um homem, de identida-
de preservada, foi preso com 
uma grande quantidade de 
drogas, no início da noite des-
sa quarta-feira (20), na cidade 
de Conceição. A prisão ocor-
reu no momento em que o 
suspeito desembarcava de 
um ônibus intermunicipal 
que chegava à cidade proce-
dente de João Pessoa.

Segundo a Polícia Mili-
tar, uma ligação anônima foi 
realizada para a Companhia 
Independente da Polícia Mi-
litar, em Conceição, no dia an-
terior, informando que uma 
certa quantidade de entorpe-
cente estaria chegando àque-
la cidade do Vale do Piancó. 
De posse da informação, uma 
guarnição se deslocou até a ci-

dade de Itaporanga e seguiu o 
ônibus até Conceição. Na pri-
meira vistoria, nada foi en-
contrado.

Na quarta-feira, a guarni-
ção voltou a realizar diligên-
cias e conseguiu prender o 
suspeito ao desembarcar do 
ônibus. Com ele, os policiais 
apreenderam cinco quilos de 
maconha e cerca de 300 gra-
mas de cocaína. O homem foi 
conduzido para a Delegacia 
de Polícia Civil de Conceição.

Uma investigação está 
sendo realizada pelos inves-
tigadores da PC de Conceição 
com o objetivo de descobrir a 
procedência da droga e quem 
seria a pessoa que iria receber 
o entorpecente naquela cida-
de do Vale do Piancó.

Droga é apreendida 
no interior de coletivo

tráfico

Homem foi preso com espingarda

Foto: Redes Sociais

Policiais do 2o Batalhão 
da PM resgataram três mu-
lheres que estavam em cár-
cere privado após serem al-
vos de tortura aplicada por 
uma facção criminosa, no 
Conjunto Major Veneziano, 
em Campina Grande. 

elas tiveram os cabelos 
cortados pelo “Tribunal do 
Crime”. Na Central de Po-
lícia de Campina Grande, 
duas ficaram presas por 
causa do tráfico de droga.

O comandante do 2o 
BPM, tenente-coronel Jo-
natha Yassaki, contou que, 
por volta das 20h30 de ter-
ça-feira (19), chegou a in-
formação de que, em um 
apartamento, três jovens 
estavam sendo mantidas 

em cárcere privado por 
uma facção criminosa e 
que seriam submetidas à 
“disciplina” (castigo como 
forma de mostrar a exis-
tência de “regras” impos-
tas pelos líderes). 

Policiais da Força Táti-
ca foram ao local, mas os 
supostos agressores con-
seguiram fugir. No aparta-
mento, estavam três mulhe-
res com as cabeças raspadas 
e a máquina de cortar cabe-
los ainda ligada na toma-
da. Foram encontrados no 
local, celulares, porções de 
cocaína, avaliadas em cer-
ca de R$ 10 mil, um facão e 
uma espingarda. Uma das 
mulheres é companheira de 
um presidiário.

Polícia resgata vítimas 
em cárcere privado

“tribunal do crime”

Um assalto ocorrido na 
noite de quarta-feira (20), 
no bairro Mário Andrea-
zza, em Bayeux, terminou 
com duas pessoas mortas 
e uma ferida a balas, edil-
son Higo Lima Correia da 
Silva, de 24 anos, que está 
no Hospital de Trauma de 
João Pessoa, em estado gra-
ve. Na rua onde aconteceu 
o assalto, foram encontra-
dos mortos João Carlos Ca-
milo Leite, de 21 anos, e ou-
tra pessoa não identificada.

Segundo informações 
da polícia, três homens es-
tariam praticando assal-
tos na região de Bayeux, 
usando um carro rouba-
do. Houve perseguição e 
um dos ocupantes do veí-

culo Gol, duas portas, pla-
cas MMU6B20 foi alvejado 
por disparos. edson Cor-
reia foi alvejado e abando-
nado, agonizando em plena 
via pública. ele foi socorri-
do pelo Samu.

A perseguição conti-
nuou e os outros dois – João 
Carlos e o desconhecido fo-
ram alvejados por vários 
disparos e morreram den-
tro do veículo. equipes das 
Polícias Militar, Civil e Cien-
tífica estiveram no local. No 
veículo, além dos corpos, fo-
ram localizados objetos que 
podem ser das vítimas dos 
assaltos. Os corpos foram le-
vados para o Numol e o veí-
culo para a Central de Polí-
cia, onde foi periciado.

Dupla é morta após 
roubo em Bayeux

perseguição
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Singtur

Solânea
A programação da Rota Cultural Caminhos do Frio 2022 do municí-

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

A nova diretoria do Sindica-
to dos Guias de Turismo do Es-
tado da Paraíba - SINGTUR-PB, 
será empossada hoje (22). A cha-
pa, encabeçada pelo guia José 
Carlos Soares, está pensando 
em mudanças para preparar os 
guias e oferecer uma recepção 
ainda mais completa, entre elas, 
cursos de línguas e a retomada, 
junto ao prefeito da capital, da 

isenção do Imposto Sobre Servi-
ços (ISS). Além do presidente José 
Carlos Soares, a diretoria executi-
va é composta pelo vice-presiden-
te Marcelo Gomes e pelo tesou-
reiro Gilson Ribeiro. O conselho 
fiscal conta com três membros ti-
tulares, Paulo Menezes, Roberto 
Félix e Antônio Luiz. Já os suplen-
tes são Mayara Ferreira, Ismael 
Nunes e Valéria Maia.

Matinhas 
A produção da laranja e o turismo rural estão entre as principais res-

ponsáveis pelo desenvolvimento do município de Matinhas. Ele está lo-
calizado na Região Metropolitana de Campina Grande e na Microrre-
gião do Brejo paraibano e é reconhecido por ser o maior produtor de 
tangerina do Nordeste e a cidade possui um grande potencial, pois as 
cachoeiras do Rio Mamanguape, os laranjais, a cultura religiosa e a 
gastronomia da zona rural atraem visitantes durante todo o ano. Ma-
tinhas faz parte da Mesorregião do Agreste paraibano e tem uma dis-
tância de aproximadamente 147 km da capital João pessoa e 24km de 
Campina Grande. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), a cidade tem uma Área Territorial de 38km² e 
uma população estimada em 4.528 pessoas (dados de 2021). 

João Pessoa
A cidade de João Pessoa participa pela primeira vez da Conferên-

cia Anual da Rede de Cidades Criativas da Unesco. Evento, que está 
em sua 14ª edição e acontece até hoje, é marcado ainda pela estreia 
do Encontro Global na América Latina, reunindo representantes das 
295 cidades, de 90 países, integrantes da rede de cooperação criada 
e mantida pela organização internacional. A Paraíba é o único esta-
do brasileiro a contar com duas cidades criativas: a capital paraiba-
na, que representa o artesanato e Artes Populares, e Campina Gran-
de, destacada na categoria Artes Midiáticas.

Taperoá
A Fazenda Carnaúba, com o apoio do Sebrae/PB, inicia, hoje (22), 

as atividades da 10ª edição do Dia D, evento que anualmente apre-
senta e compartilha com o público novos conhecimentos e experiên-
cias voltados ao desenvolvimento da atividade agropecuária no Se-
miárido nordestino. O primeiro dia de programação contará com a 
participação do diretor técnico do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim. 
Comemorando uma década de celebração das tradições, da cultu-
ra e de todo o potencial socioeconômico do Cariri paraibano, o Dia D 
da Fazenda Carnaúba vai contar com palestras, exposições, leilões 
e atividades culturais. A programação, totalmente gratuita, se esten-
derá até o próximo domingo (24), com atividades que se iniciam du-
rante a manhã e se estendem até o turno da noite.

Além dela, a mãe e duas irmãs também ficaram feridas, em 
Barra de Santa Rosa; em Alagoa Grande, um idoso morreu

Criança de um ano 
fica em estado grave

atacada por abelhas

Uma criança de um ano 
e seis meses de idade está 
internada no Hospital de 
Trauma de Campina Gran-
de, em estado grave, após 
ter sido atacada por abe-
lhas. Além dela, a mãe e 
mais dois irmãos também 
foram picados, na zona ru-
ral de Barra de Santa Rosa, 
na região do Curimataú. 
Na noite da última quarta-
feira, um idoso de 84 anos, 
da cidade de Alagoa Gran-
de, Brejo paraibano, mor-
reu na unidade de saúde, 
também vítima de pica-
das de abelhas. O Corpo 
de Bombeiros informou 
que em períodos de chu-
vas ou de sol intenso, é co-
mum as abelhas procura-
rem abrigos para proteção.

O aposentado Severi-
no José da Silva deu en-
trada no hospital, na noite 
da última segunda-feira, 
já em estado grave, apre-
sentando picadas por todo 
o corpo. Ao dar entrada 
no Trauma, ele foi leva-
do para a Unidade de Tra-
tamento Intensivo, mas 
diante da gravidade do 
quadro, acabou morrendo.

Já a criança de Barra de 
Santa Rosa deu entrada na 
noite de quarta. De acordo 
com a avó, Maria do Socor-
ro Norberto, ela estava den-
tro de casa, localizada no 
sítio Cuiuiu, acompanha-
da da mãe e dois irmãos, 
“quando foram atacados 
por um enxame de abelhas, 
que invadiu a casa. Os ca-
chorros da família também 
foram picados e acabaram 
morrendo”, relatou. Ape-
nas a criança está no Trau-
ma. Os demais foram enca-
minhados para o Hospital 
Regional de Picuí e já tive-
ram alta médica.

O Destino Paraíba está 
em evidência, em Natal 
(RN), desde ontem, quan-
do foram abertos a 8ª 
Femptur - Feira dos Mu-
nicípios e Produtos Tu-
rísticos do RN e o 13º Fó-
rum de Turismo do RN, 
que ocorrem no Centro 
de Convenções da capi-
tal potiguar, até amanhã. 
O evento é uma oportu-
nidade dos agentes de 
viagens, profissionais de 
Turismo e o público em 
geral conhecerem os dife-
renciais da Paraíba, con-
forme disse a presiden-
te da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur), Ruth 
Avelino.

“Estamos investin-
do na Femptur neste mo-
mento de retomada das 
atividades turísticas no 
mundo e onde o turismo 
regional está muito for-
talecido”, pontuou Ruth 
Avelino. Durante o even-
to, a PBTur vai coordenar 

Destino Paraíba é destaque em feira no RN 
8a Femptur

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

n 

O Corpo de 
Bombeiros 
informou que, 
em períodos 
de chuvas ou 
de sol intenso, 
é comum  
abelhas 
procurarem 
abrigos 

Foto: Pixabay

Orientação 
As pessoas devem 

evitar mexer 
em locais que 

constatem enxames 
de abelhas

Os ferrões são responsáveis por injetar veneno e não devem ser espremidos

A pediatra do Hospital 
de Trauma, Noadja Cardo-
so, informou que a criança 
chegou com múltiplas fer-
roadas e com dificuldade 
de respirar. Ela está intu-
bada de forma preventiva 
e, conforme a médica, as 
abelhas atingiram o rosto, 
pescoço e tórax. “Foi inje-
tado uma grande quantida-

de de veneno no corpinho 
dela. Para prevenir uma re-
ação fatal, como o choque 
anafilático, resolvemos in-
tubar. Ela se encontra seda-
da, mas responde aos estí-
mulos”, afirmou. 

A médica também pas-
sou orientações de como 
proceder, em caso de ata-
que de abelhas como es-
ses. “Orientamos que de 
imediato tirem os ferrões, 
porque eles são os respon-
sáveis por injetar o veneno. 
Mas não se deve espremer, 
pois pode ser que isso aca-
be colocando mais veneno 
na corrente sanguínea. O 
ideal é raspar o local atin-
gido e colocar em água cor-
rente. Também fazer com-
pressa de água fria, porque 
a dor é intensa. Em segui-
da procurar um socorro 
médico o mais rápido pos-
sível”, explicou.  

A tenente do Corpo 
de Bombeiros, Crislai-
ne Macedo Trajano, in-
formou que as pessoas 
devem evitar mexer em 
locais que constatem en-
xames de abelhas. “Exis-
te uma cultura de jogar 
pedras ou mexer com ga-
lhos e isso não deve ser 
feito de forma alguma. O 
ideal é acionar os bombei-
ros para que elas sejam re-
tiradas de maneira ade-
quada”, declarou.

A policial informou 
que, em períodos de chu-
vas intensas e sol, essas 
abelhas acabam saindo 
em busca de proteção. 
“Esses refúgios acabam 
sendo cidades, devido à 
amplitude que temos de 
espaços urbanos. Às ve-
zes, elas se abrigam em ár-
vores localizadas na fren-
te das casas”, explicou.

o estande da Paraíba e en-
tregar material institucio-
nal com os principais ro-
teiros turísticos do estado, 
seja no Litoral ou interior.

Segundo a presidente 
da estatal, pesquisas mos-
tram que, historicamente, 
o Rio Grande do Norte é 
um dos maiores emisso-
res de turistas para a Pa-
raíba. Ela também desta-
cou o profissionalismo da 
freira, pela estrutura, mas, 

sobretudo, pela qualidade 
do público que atrai.

Além da Feira dos Mu-
nicípios, o evento terá um 
fórum, onde serão discu-
tidos temas como Gestão 
na Promoção dos Desti-
nos; Turismo de Experi-
ência; Turismo e a Nova 
Economia; Sustentabili-
dade; Tendências e Regio-
nalização do Turismo. Na 
programação, palestran-
tes nacionais vão propor-

cionar momentos de deba-
tes e informação.

Entre os nomes con-
firmados estão: Maria-
na Aldrigui (Fecomér-
cio-SP), Jacqueline Gil 
(Ampliamundo), Analuí-
za de Andrade Lopes (Se-
brae Nacional), Ana Carla 
Moura (Ministério do Tu-
rismo), Alessandra Lontra 
(Turismóloga - PB) e Isa-
bella Ricci (Turismóloga 
e Colunista - MG).

Foto: Reprodução

Para Ruth Avelino, presidente da PBTur, é oportunidade para mostrar os diferenciais da PB

Fotos: Teresa Duarte
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O escritor e juiz paraibano Adhail-
ton Lacet Porto lança a segunda 
edição do livro Os ditos do Quiçã 
hoje, a partir das 19h, na Livraria 

do Luiz no MAG Shopping, localizada na ci-
dade de João Pessoa. A obra, que tem 202 pá-
ginas, custa R$ 50 e é publicada pela Arriba-
çã Editora, de Cajazeiras (PB), tem 80 crônicas 
sobre temas variados, escritas desde o ano de 
1986 até as mais recentes. Durante o evento, 
o livro será apresentado pelo presidente da 
União Brasileira de Escritores - Paraíba (UBE
-PB), Luiz Augusto de Paiva, entidade da qual 
o autor é membro, e pelo jornalista Kubits-
chek Pinheiro, que assinou a orelha da pri-
meira edição. Haverá também uma apresen-
tação do saxofonista Wallison Mesquita, que 
tocará música instrumental e MPB. 

“Decidi lançar a segunda edição porque 
a primeira, publicada também pela Arriba-
çã, em novembro de 2020, já se esgotou e 
ainda havia procura pelo livro. A diferen-
ça em relação à edição anterior é que essa 

nova tem a capa produzida por Leonardo 
Guedes e, na contracapa, trechos de textos 
do jornalista e escritor Gonzaga Rodrigues 
e do poeta e crítico literário Sérgio de Cas-
tro Pinto escritos sobre o lançamento da 
primeira edição e orelhas do editor e poe-
ta Linaldo Guedes”, justificou Adhailton 
Lacet, que é natural da cidade de João Pes-
soa, é juiz de Direito aprovado em concur-
so público desde 1989 e, atualmente, atua 
na área da infância e juventude da Comar-
ca da capital paraibana. 

Adhailton Lacet aborda diversos assun-
tos em sua obra, a exemplo da música, lite-
ratura e o universo feminino. No entanto, 
ressaltou mais dois temas que também trata 
no livro. Um é o ressentimento de escritores. 
“Li no jornal tabloide Rascunho, de literatu-
ra, enquete perguntando o que os escritores 
acham do meio literário. Uns responderam 
não frequentar; outros consideram um am-
biente de vaidade e ainda houve autor que 
se sentia incompreendido nesse meio, o que 
me fez escrever sobre esse assunto”, comen-
tou ele. O outro tema é sobre sua própria in-
fância. “Nasci no bairro do Varadouro, em 

João Pessoa, que me fornece matéria-prima 
para minhas crônicas, a exemplo de Uma pe-
dra no meio da praça, inspirada na Praça da Pe-
dra, que existe naquela área, e que faz alu-
são ao poema sobre uma pedra no meio do 
caminho, de Carlos Drummond de Andra-
de”, comentou o escritor.

O autor disse que, por causa da abran-
gência dos temas que aborda, decidiu in-
titular o livro com base em epígrafe do es-
critor paraibano Ascendino Leite contida 
na obra Doces vozes do silêncio. Ele também 
justificou a opção pelo gênero literário. “A 
crônica me deu mais possibilidade de pu-
blicar em jornais e nunca parei de escrever 
e, nos últimos cinco anos, passei a escre-
ver quinzenalmente para a página de Opi-
nião do jornal Diário de Pernambuco e sema-
nalmente para o site MaisPB. A crônica é 
mais fácil, me dá liberdade de explorar os 
assuntos, inclusive a falta de assunto, o que 
é mais difícil de escrever”, afirmou o escri-
tor, acrescentando que no livro há crônicas 
em tom de bom humor, a exemplo da inti-
tulada Segredo de polichinelo, que fala sobre 
a tentativa de Carlos Drummond de An-

drade esconder um caso extraconjugal que 
todos já sabiam.

Na Paraíba, vários juízes também são 
escritores e Adhailton Lacet justificou o 
motivo desse pendor de magistrados pela 
literatura. “Não achei interessante falar 
sobre o universo forense nesse meu livro 
e, se houver alguma crônica, é em pouca 
quantidade. A gente lida com a palavra e 
a sentença nada mais é que o sentimento 
do juiz a respeito da análise das provas le-
vadas ao processo e isso só pode ser feito 
através das palavras e isso facilita para se 
escrever”, disse ele.

Adhailton Lacet antecipou que já tem 
novos projetos literários. No próximo ano, 
pretende lançar mais uma obra de crôni-
cas, batizada de Os abismos do aliás, no qual 
pretende incluir 70 crônicas. Para o próxi-
mo ano, também, ou em 2024, planeja pu-
blicar o livro de poemas no estilo haikai. Ele 
lembrou que começou a ler e escrever poe-
mas e pequenos textos aos 13 anos de ida-
de. Em 1977, lançou em parceria com o poe-
ta Fernando Almeida a primeira antologia 
de poemas: Lamento a dois.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Hoje, em João Pessoa, o escritor e juiz paraibano Adhailton Lacet Porto 
lança a segunda edição da antologia ‘Os ditos do Quiçã’

Revisitando crônicas

Lacet aborda diversos assuntos em sua obra, a 
exemplo da música, da literatura e do universo 

feminino, além de dois temas que o autor acha vital: o 
ressentimento de escritores e a sua própria infância

Foto: Arquivo Pessoal

EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Confira uma das Crônicas que está presente no Livro

Segredo de polichinelo

Quando morreu no ano de 1987, aos 84 anos de idade, Carlos Drummond de Andrade era considerado o 
maior poeta brasileiro, título que nunca aceitou por acreditar que não existe poeta maior. Consagrado pelo 
público leitor e pela crítica não mais se interessava em escrever. Dizia que “Fiz mais de quarenta livros. É 
uma quantidade bastante apreciável. Agora, já é o momento de deixar o trabalho e ficar assistindo aos novos 
que vão aparecendo, vão se manifestando e vão despertando interesse”.

Sempre levou uma vida discreta e por onze anos viveu como funcionário público no Ministério da Educa-
ção, exercendo o cargo de secretário do então ministro Gustavo Capanema, seu amigo da época de juventu-
de. Ao largar o serviço burocrático foi trabalhar como jornalista. Pai de família exemplar e marido acima de 
qualquer suspeita. Mas como dizem que todo mundo tem um segredo, com Drummond não poderia ser dife-
rente. E que segredo!, mesmo para o homem reservado que era. Um segredo que esteve ao seu lado na hora 
de sua morte, segurando sua mão, num leito de UTI numa clínica no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. 
Esse segredo tinha um nome: Lygia Fernandes, uma ex-colega de trabalho.

Drummond nunca se separou de sua esposa Dolores Dutra de Morais, com quem se casou em 1925, mas 
manteve um namoro secreto com Lygia por trinta e seis anos, desde que a conheceu quando ela tinha vinte e 
quatro anos e ele homem maduro de quarenta e nove anos de idade, isso em 1951. Tinha uma pedra no meio 
do casamento de dona Dolores. E o poeta conhecido como “urso polar”, achava que ninguém sabia de seu 
caso que àquela altura já estava em bocas de matildes. No meio do casamento teve uma pedra, uma pedra 
discreta e elegante que fez o bardo viver, tal qual Vinícius, uma vida de poeta, sem boêmia, mas com um 
segredo de polichinelo.
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Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

Ginásio Diocesano de Patos

No século passado, meados da dé-
cada de 30, sempre que o bispo de Caja-
zeiras, Dom João da Mata de Andrade 
e Amaral vinha a Patos, manifestava o 
desejo de criar um ginásio que viesse 
servir de suporte para a formação in-
tegral da juventude local.

Nesta época existia na cidade, vá-
rios estabelecimentos de ensino pri-
mário, a exemplo do propagado Gru-
po Escolar Rio Branco, construído em 
1932 pelo governo provisório, mas a 
juventude necessitava de um educan-
dário que disponibilizasse o curso gi-
nasial, para que ela pudesse dar con-
tinuidade aos seus estudos. 

Diante da inexistência desse equipa-
mento, que a comunidade religiosa con-
siderava de real necessidade para con-
tribuir com a formação cristã das novas 
gerações, o padre Fernando Gomes dos 
Santos, vigário paroquial, decidiu im-
plementar a ideia do bispo, a partir da 
ajuda dos deputados José Peregrino de 
Araújo e Ernani Sátyro, conseguindo 
que o Estado repassasse para a Dioce-
se de Cajazeiras as antigas instalações 
que pertenciam ao 2º Batalhão de Polí-
cia, as quais se encontravam ociosas na 
Praça João Pessoa.

E, assim, em 1º de julho de 1937 
deu-se a instalação do Ginásio de Pa-
tos, anteriormente denominado de 
Dom Adauto, em sessão solene que 
contou com a presença de Dom da 
Mata, autoridades locais, os deputa-
dos patoenses Ernani Sátyro e José Pe-
regrino, os Padres Fernando Gomes, 
Gervásio Coelho e Abdon Pereira, bem 
como alunos e seus familiares. No mo-
mento da realização do evento, o bis-
po diocesano usando da palavra assim 
se manifestou: “Congratulo-me com a 
cidade, pelo passo que acabara de dar 
no caminho do progresso; agradeceu 
a cooperação de todos os que traba-
lharam em benefício de tão significa-
tiva obra e deu por inaugurado o novo 
colégio, pedindo a Deus uma grande 
bênção para o Ginásio de Patos e para 
a florescente cidade sertaneja”.

Inicialmente, foi escolhido para di-
retor do colégio o padre Fernando Go-
mes, ficando o seu controle interno a 
cargo do professor Antônio Lustosa 
Cabral. Dirigiram ainda o Colégio de 

Patos o padre Acácio Cartaxo Rolim 
durante o ano de 1938, o padre Vicente 
Freitas de 1939 a 1941 e o padre Manuel 
Vieira, que tomou posse em 2 de feve-
reiro de 1942, permanecendo no cargo 
até 1966; o qual, nesse fecundo período 
de realizações, impunha controle e res-
peito dos alunos (internos e externos) 
com o seu “respeitável apito”.

O Colégio de Patos, por mais de 
duas décadas foi um dos mais concei-
tuados estabelecimentos de ensino do 
interior da Paraíba.

Na gestão do padre Vicente Frei-
tas aconteceu um ato religioso de mui-
ta importância que foi a inauguração 
e bênção em 11 de agosto de 1940, da 
Capela do Colégio, montada num dos 
salões do educandário. Segundo Flá-
vio Sátyro “as alfaias e demais utensí-
lios empregados nos cultos religiosos 
resultaram da doação da família cató-
lica ao ginásio”. E continuou o escri-
tor patoense: “É importante chamar a 
atenção para o fato de que no registro 
feito nos assentamentos paroquiais, 
a respeito do ato inaugural da cape-
la, na data acima citada, há referên-
cia, pela primeira vez, ao nome Giná-
sio Diocesano”.

No que diz respeito ao envolvimen-
to no setor cultural, o Ginásio Diocesa-
no instalou em 3 de maio de 1938, por 
iniciativa do padre Acácio Cartaxo Ro-
lim, a Arcádia Cônego Machado, numa 
homenagem ao vigário Joaquim Alves 
Machado que por mais de 50 anos diri-
giu os destinos religiosos dos paroquia-
nos das Espinharas. A Arcádia, atuan-
do em forma de grêmio literário, tinha a 
finalidade de promover a formação po-

lítica e sociocultural dos discentes, en-
volvendo-os na realização de recitais, 
debates, conferências, peças teatrais, re-
gistro das datas comemorativas e culti-
vo de personagens históricas.

No seu início, o Ginásio Diocesa-
no enfrentou sérias dificuldades para 
se consolidar. Tudo em virtude do pe-
queno número de alunos matricula-
dos e a formação do seu corpo docen-
te. Quanto à primeira preocupação, o 
bispo Dom João da Mata vindo a Pa-
tos aproveitou uma missa para alertar 
a população patoense sobre a situação 
em que se encontrava o recém-cria-
do colégio. E convocou os católicos da 
cidade para apoiá-lo. O pedido sur-
tiu efeito e as matrículas começaram 
a aumentar. Em se tratando do corpo 
docente do Ginásio Diocesano, no seu 
início foi também dificílima a sua com-
posição. Entretanto, com o aumento do 
número de alunos matriculados e com 
o dedicado empenho do padre Fernan-
do Gomes, a equipe de professores foi 
sendo incrementada com renomados 
profissionais que passaram a se dedi-
car também ao magistério. 

O Colégio Diocesano passou a ser 
denominado Colégio Estadual de Pa-
tos, através da Lei nº 2.521, oriundo do 
Projeto de Lei nº 89/60, de autoria do 
deputado José Afonso Gayoso de Sou-
sa, aprovado pela Assembleia Legisla-
tiva e sancionado pelo governador Pe-
dro Gondim em 24 de outubro de 1961; 
onde, o padre Vieira continuou em sua 
direção, cargo que exerceu até a sua 
designação para assumir a Secretaria 
Estadual de Educação, no Governo de 
João Agripino.

José Romildo de Sousa

Hoje, grupo de reggae se apresenta no Espaço Mundo, em João Pessoa

Banda Pedecoco realiza 
show no Centro Histórico

Música

A programação de encerramento 
das atividades do Centro Cultural Es-
paço Mundo continua fazendo jus aos 
seus 13 anos de história. Hoje, a ban-
da Pedecoco volta ao Centro Histórico 
para se despedir da casa, com show a 
partir das 20h. O couvert artístico cus-
ta R$ 15 (1° lote promocional), R$ 20 
no site do Sympla (sympla.com.br/es-
pacomundo) e R$ 25 na hora.

Fundada em 2007, Pedecoco é uma 
banda de reggae autoral, com influên-
cias do ragga, DUB, sound system e di-
versos elementos da música brasi-
leira, onde desde a sua fundação, o 
objetivo foi propagar uma mensa-
gem de reflexão, questionamentos de 
cunho social e de amor ao próximo. 
Ao longo da sua carreira, novos obje-
tivos e oportunidades fizeram do Pe-
decoco o grupo de reggae mais conhe-
cida da Paraíba.

Atualmente a banda é formada por 
Thiago Almeida (vocalista), Marcos 
Vinícius (guitarrista), Alysson Jorge 
(guitarrista), Everton Gugui (baixis-
ta), Renato Oliveira (tecladista), Fran-
cisco Vasconselos (baterista), Sandro 
Rodrigo (trombonista) e Alysson Ra-
malho (trompete). 

É obrigatória a apresentação de 
comprovante de vacinação comple-
ta contra a Covid-19 e Documento de 
Identidade. É obrigatório o uso corre-
to de máscara fora das mesas no am-
biente interno. A classificação indica-
tiva do show é 18 anos. A entrada de 
menores de idade é permitida apenas 
com acompanhamento de pais ou res-
ponsáveis legais. 

Centro Cultural Espaço Mundo 
fica na Praça Antenor Navarro, 53, no 
bairro do Varadouro.

Fundada em 2007, Pedecoco mostrará um repertório de reggae autoral

Foto: Rafael Passos/Divulgação
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Colunista colaborador

Aprendi a gostar de palavra com minha 
mãe, que era professora e me ensinou a 
ler, em casa mesmo. Como prêmio por 

isso, ganhei uma coleção bem bonitinha de 
livros, que se chamava Meu Primeiro Dicionário. 
Guardo comigo até hoje, e está cheio de 
palavras que já não se escrevem mais do mesmo 
jeito. Por causa dessa coleção, eu pegava o 
Aurélio da casa (digo assim porque achava 
que, em toda casa, tinha um) e folheava para 
aprender palavras novas.

“Apropinquar, panaceia, arrulhos, 
escaravelho, ósculo...”. Eu ficava imaginando 
uma oportunidade de usá-las. Quando esse dia 
chegou, algumas dessas palavras já não mais 
se usavam. Estavam vencidas nos diários das 
moças sonhadoras, das cartas apaixonadas e 
até das sentenças jurídicas elaboradas para 
demonstrar erudição.

Dona Jane, minha professora do primeiro 
ano científico no Liceu Paraibano, me fez 
criar gosto novo por elas e pelo modo como 
são ordenadas ou não, em uma poesia. E 
Guimarães Rosa, de quem encontrei o mais 
lindo livro da vida embaixo da cama do meu 
pai, me fez amar palavras que ele mesmo 
inventou, que parece que eu sempre ouvi e cujos 
significados sempre soube.

Ler e escrever, a gente aprende ao mesmo 
tempo? Não lembro.

O dia mais incrível da minha vida foi quando 
escrevi palavras juntas numa coisa chamada 
frase. Era como uma mágica, a materialização 
do pensamento. Uma espécie de orgulho se 
apoderou da minha pessoinha miúda e me 
senti muito importante.

Tinha uns amiguinhos que ganhavam 
revólver de brinquedo. Eu preferia ganhar livro. 
Por isso, era considerado estranho. Mas, na 
minha casa, isso não era estranho, não. Ali, 
todo mundo gostava de livro. Embora soubesse 
que meu pai queria que eu também gostasse de 
espingardas. Ele era caçador. Naquele tempo, 
podia. Mas comigo não deu certo. Matar um 
pássaro não estava nos meus projetos. Nem um 
tatu. Nem nada*.

De livro em livro, eu fui subindo na vida. 
Conheci o mundo mesmo antes de ter 
conhecido o mundo.

Ganhei o mundo subindo de livro em livro.
E claro que foi só o primeiro passo para 

coisas mais pesadas (risos). Depois vieram 
música, cinema, teatro. O amor pelas artes todas 
e por essas pessoas que pintam, esculpem, 
fotografam, cantam, escrevem poesia... sim, caí 
no vício, de onde nunca mais saí.

Benditos sejam meus olhos e ouvidos.
O outro dia mais incrível da minha vida foi 

quando escrevi, alguém leu, e isso foi um tipo 
de encontro.

Dia desses, alguém me chamou de poeta. 
Nem nos meus sonhos mais ambiciosos, eu 
imaginei que poderia ser poeta.

Poeta, para mim, é uma espécie de semideus. 
Se o escritor é vinho, o poeta é champanhe. 
Porque poesia é palavra borbulhando.

O meu coleguinha que ganhou um revólver 
não faz ideia dos universos por onde viajei. E 
pode até me dar um tiro.

Mas ele não vai me matar jamais. Porque um 
dia eu escrevi, e alguém leu. A palavra escrita 
tem poder. Esteja ela numa carta, num livro, 
num pedaço qualquer de papel que alguém 
guardou, entre as folhas de um caderno, na 
memória de uma moça bonita, na porta do 
banheiro da escola, onde, além de confidências 
eróticas, um menino da sexta série declarou seu 
amor por Maria Cristina, a loirinha de cabelos 
enrolados da 5ª série B.

Este texto não é novo. Foi escrito há alguns 
anos. Eu o reencontrei, por coincidência, nesta 
semana, enquanto uma linda campanha 
espontânea rola nas redes sociais, pedindo por 
mais bibliotecas e menos clubes de tiro. Sou, 
evidentemente, a favor. Se é para se atirar em algo, 
que o alvo seja a ignorância, o desconhecimento, a 
brutalidade, a violência.

(*) “Nada” não inclui aranhas

Trilha sonora
‘Estado de Poesia’ – Chico César;
‘Alucinação’ – Belchior;
‘Rosa de Hiroshima’ – Vinicius de Moraes – 

com Secos e Molhados;
‘Quase Nada’ – Alice Ruiz / Zeca Baleiro;
‘Circuladô de Fulô’ – Haroldo de Campos / 

Caetano Veloso.

Nelson 
  Barros

Já sei ler
nelsonrbarros@gmail.com

Frontispício do Diocesano totalmente edificado, tendo em sua frente o coreto

Foto: Arquivo Pessoal
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O Festival Rock Cordel retorna a 
Sousa, no Alto Sertão paraibano, le-
vando artistas locais e a mistura do 
pop e do rock com ritmos típicos do 
Nordeste, como o maracatu e o afoxé. 
O objetivo é expor o Nordeste como 
uma região onde o local e o univer-
sal coexistem, entre diferentes mani-
festações culturais e rítmicas.

Em Sousa, a programação gratui-
ta 2022 do Rock Cordel realiza uma 
mostra de artistas da cena musical 
sertaneja, sem perder o intercâmbio 
com os outros estados nordestinos. 
A banda Cabruêra e a cantora Kari-
na Buhr se apresentam hoje, a partir 
das 20h, no Calçadão Mundinho Teo-
doro. Já amanhã, os shows ficam por 

conta do cantor Kelven Pereira e das 
bandas Arlequim Rock’n’Roll e Ga-
tunas, a partir das 19h. Já no dia 30, 
a cantora, compositora e multi-ins-
trumentista Cátia de França encer-
ra o festival no Teatro Multifuncio-
nal CCBNB Sousa, a partir das 20h.

Karina Buhr e Cabruêra também 
se apresentam em Juazeiro do Norte, 
na Praça do Teatro Marquise Branca, 
amanhã, a partir das 19h30. 

Tendo início no ano de 2007, nos 
CCBNBs de Cariri e Fortaleza, o Fes-
tival Rock Cordel faz referência à 
canção ‘Rockcordel’, do consagrado 
cantor e compositor cearense Ednar-
do, que, por sua vez, coloca em des-
taque a tradicional poesia de cordel 
e a energia transformadora do bom e 
velho rock’n’roll.

Banda paraibana Cabruêra e a cantora baiana Karina Buhr se apresentam hoje

Festival Rock Cordel leva 
vários ritmos para Sousa

IntercâmbIo

Da Redação
Foto: Drico Galdino/Divulgação

Buhr também se apresenta no Ceará

Sandra 
   Raquew Azevêdo

Jornalista, professora e pesquisadora 

A-ha

Colunista colaboradora

Recentemente acompanhei um dos show da 
banda norueguesa A-ha, em sua turnê no 
país. As músicas conheci na adolescência, 

num tempo exclusivamente analógico para nós, 
cercados de objetos que podiam fisicamente 
serem compartilhados. A-ha passou a ser sinônimo 
de parceria, de amizade. Pois era no cotidiano 
escolar que as canções se desdobravam. Só 
tive condições de ir num show já adulta. E o fiz 
motivada pela presença de meu grande amigo 
Eripetson Lucena. Ele era quem traduzia as 
canções, numa época em que não existiam 
aplicativos de tradução, e colocava as letras das 
músicas num estêncil, para que a gente pudesse 
copiar e cantar, e cantar loucamente. 

Se em Oslo, a atmosfera era do frio, que ficava 
muito mais evidente para nós nas paisagens 
dos videoclipes. A nossa paisagem era cercada 
de incelbergues numa atmosfera predominante 
solar, numa temperatura escaldante de 40 graus. 
Não me tornei das fãs mais intensas na trajetória 
do A-ha. Mas confesso que nunca deixei de 
escutar as músicas, ver os clipes, ler biografia, e 
atentar ainda para compromissos públicos dos 
integrantes que se relacionassem com pautas 
solidárias, humanitárias. Na minha adolescência 
à juventude, algumas bandas de grande 
reconhecimento público e visibilidade assumiam, 
com uma certa frequência, compromissos com 
causas humanitárias. 

Na última semana, na apresentação em 
Recife, lembrei demais das aulas que leciono 
sobre Jornalismo Cultural. Diferente da minha 
primeira experiência num show do A-ha, a 
vivência atual era envolta numa atmosfera, para 
mim, mais etnográfica. Estava relativamente perto 
dos músicos, da produção, de participantes de 
fãs clube, e passava uma linha do tempo afetiva 
que percorria minha subjetividade. Ali como 
observadora, sentia saudades de meu amigo 
querido, na certeza de que sua presença tornaria 
o show aquele SHOW! Porque certamente a 
gente iria rir, chorar, cantar, relembrar, viver o 
tempo presente. Na sua ausência física acabei 
por relembrar o que pode a arte construir no 
imaginário juvenil. 

A minha imaginação foi povoada por 
canções desde muito cedo. Bandas como A-ha; 
U2, Eurythmics, Duran Duran, Dires Straits, e 
figuras como Cindy Lauper, Kate Bush passavam 
nos anos 1980 a ser parte de um processo de 
globalização da indústria da música. Era a 
indústria cultura desterritorializando questões 
e cenas juvenis, e lançando sobre realidades 
absolutamente diversas. Havia evidentemente 
um colonialismo cultural e assimetrias fortíssimas 
entre a cadeia produtiva da música do mundo. 
Por outro lado enquanto fazia uma etnografia 
interna e subjetiva da apresentação do A-ha em 
Recife, fui percebendo que havia na energia do 
show essa celebração ao tempo conjugado da 
adolescência e juventude.

É claro que todos nós crescemos, 
amadurecemos e nas canções do presente, 
e composições que traduzem questões 
contemporâneas mantemos a empatia e 
afinidades. Entretanto do ponto de vista ritual 
de um show, em se tratando de uma juventude 
forjada nos anos 1980-1990, era uma relação 
muito visceral com a cultura pop. E ali também 
emergia muita hibridização cultural. E muita 
alienação também. 

Enquanto testemunhava um pouquinho 
da rotina da banda e sua equipe de 
produção trabalhando para garantir uma 
boa apresentação, muitas cenas analógicas 
povoavam minha mente. Uma delas se 
localizava em minha própria casa, quando os 
irmãos ligavam a TV e lá se reproduzia clipe 
belíssimo de ‘Hunting High and Low’. Pensava 
ainda como a vida de quem vive de música 
pode ser tão complexa e desafiadora, mesmo 
com todo reconhecimento. Eu me divertia muito 
também lembrando do filme Quase Famosos 
(Almost Famous, direção de Cameron Crowe), 
porque sou também jornalista e observar os 
fatos a partir de diferentes angulações torna 
tudo mais interessante.

Reencontrei um pouco da adolescência que 
havia deixado numa estrada distante. Em um 
certo momento fui lá cantar e celebrar a vida, 
ainda que existisse a pandemia da Covid-19 e 
as atrocidades nas ruas. E achei que tudo teria 
mais beleza se teletransportasse meu amigo 
querido para a cena do show. Assim fiz uma 
chamada de vídeo, e coloquei ele na cena. 
Cantamos, choramos e rimos juntos. Porque 
para nós as canções do A-ha é esse celebrar a 
amizade de todo dia.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

PlufT, o fAnTASmInhA (Brasil. Dir: 
Rosane Svartman. Fantasia. Livre). Pluft, 
um fantasminha que vive com uma mãe 
em uma velha casa, é diferente dos fan-
tasmas tradicionais: ele morre de medo 
de pessoas. Mas, sua vida tem uma revi-
ravolta com a chegada de Maribel, uma 
menina sequestrada pelo temido pirata 
Perna de Pau. Enquanto Pluft tem medo 
de gente, ela tem horror aos fantasmas. 
No entanto, inesperadamente, os dois 
criam uma grande amizade na luta con-
tra o pirata. CENTERPLEX MAG 1: 14h30 
- 16h45 (3D); CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 
14h30 - 16h45 - 19h (3D); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h20 - 20h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 14h (ex-
ceto seg.) - 16h (exceto seg.) - 18h15 (ex-
ceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2: 
14h30 - 18h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 
(3D): 16h10; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(3D): 16h10; CINE SERCLA PARTAGE 3: 
14h30 - 18h10.

o TElEfonE PRETo (The Black 
Phone. EUA. Dir: Scott Derrickson. Sus-
pense. 16 anos). Finney Shaw, um garo-
to de 13 anos, é sequestrado por um sá-
dico serial killer (Ethan Hawke) em um 
porão a prova de som. Na parede do po-
rão, Finney encontra um telefone antigo. 
Quando o aparelho toca, o garoto con-
segue ouvir a voz das vítimas anteriores 
do assassino, e elas tentam evitar que o 
Finney sofra o mesmo destino. Enquanto 
isso, a melhor amiga de Finney tem so-
nhos que indicam o lugar onde ele pode 
estar e corre contra o tempo para resga-
tar o amigo antes que seja tarde demais. 
CENTERPLEX MAG 1 (leg.): 18h30; CEN-
TERPLEX MAG 2 (leg.): 21h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 1 (dub.): 22h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8: 14h40 (dub.) - 17h (leg.) 
- 19h30 (dub.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 3 (dub.): 14h30 (exceto seg e ter.) - 17h 
(exceto seg e ter.) - 19h45 (exceto seg e 
ter.) - 22h10 (exceto seg e ter.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h10 - 18h20 - 
20h30; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 
16h10 - 18h20 - 20h30.

ConTInuAÇÃo

ElVIS (EUA. Dir: Baz Luhrmann. Bio-
grafia. 12 anos). Décadas da vida de El-
vis Presley (Austin Butler) e sua ascen-
são à fama, a partir do relacionamento 
do cantor com seu controlador empresá-
rio “Colonel” Tom Parker (Tom Hanks). A 
história mergulha na dinâmica entre o 
cantor e seu empresário por mais de 20 
anos em parceria, usando a paisagem 

dos EUA em constante evolução e a per-
da da inocência de Elvis ao longo dos 
anos como cantor. No meio de sua jorna-
da e carreira, Elvis encontrará Priscilla 
(Olivia DeJonge), uma das pessoas mais 
importantes de sua vida. CENTERPLEX 
MAG 3 (leg.): 17h - 20h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h45 - 18h15 
- 21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.): 21h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 20h; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 20h.

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 década de 
1970, Gru está crescendo no subúrbio. 
Fã de um grupo de supervilões conhe-
cido como Vicious 6, Gru traça um pla-
no para se tornar malvado o suficiente 
para se juntar a eles. Felizmente, ele re-
cebe apoio de seus leais seguidores, os 
Minions. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 
14h; CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 15h30 
- 17h30 - 19h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
1 (dub.): 13h30 - 15h45 - 18h - 20h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h 
- 15h15 - 17h30 - 19h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4(dub.): 15h - 17h15 - 
19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
17h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
16h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
14h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 
14h20 (3D) - 18h - 19h50; CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 14h10; CINE SER-
CLA PARTAGE 2 (dub.): 14h20 (3D) - 
18h - 19h50; CINE SERCLA PARTAGE 

3 (dub.): 16h20; CINE SERCLA PARTA-
GE 5 (dub.): 17h30.

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. CENTER-
PLEX MAG 1 (leg.): 20h45; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (leg.): 22h. 

ThoR: AmoR E TRoVÃo (Thor: 
Love and Thunder. EUA. Dir: Taika 
Waititi. Aventura. 12 anos). Thor (Ch-
ris Hemsworth) busca pela paz inte-
rior, mas sua aposentadoria é inter-
rompida por um assassino galáctico 
conhecido como Gorr (Christian Bale), 
que busca a extinção dos deuses. 
Para combater a ameaça, Thor pede 
a sua ex-namorada, Jane Foster (Na-
talie Portman), que – para surpresa 
de Thor – inexplicavelmente empu-
nha seu martelo mágico, Mjolnir, re-
velando-se a Poderosa Thor. CENTER-
PLEX MAG 2: 16h (leg.) - 18h45 (dub.) 
- 21h15 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 6 (dub.): 13h15 - 16h - 18h45 - 21h 
(3D); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 
21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro
-XE (3D): 13h45 (dub.) - 16h30 (dub.) - 
19h15 (dub.) - 22h10 (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h - 17h45 
- 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(dub., 3D): 13h45 - 16h30 - 19h15 - 22h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
15h15 - 18h - 20h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 1 (dub.): 15h - 19h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h - 18h25 
- 20h50; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 16h - 18h25 - 20h50; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (dub.): 15h - 19h30.

Foto: Divulgação

Ethan Hawke interpreta um sádico assassino serial de crianças no suspense ‘O Telefone Preto’
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Tributo ao Abba e ‘Pequena Sereia’ serão apresentados na capital
Musicais

Através do QR Code acima, 
acesse o site Ingresso Digital 

para ‘Abba Experience In 
Concert’

Através do QR Code acima, 
acesse o site Ingresso Digital 
para ‘A Pequena Sereia – O 

Musical In Concert’

Duas atrações serão apre-
sentadas hoje, no Teatro A Pe-
dra do Reino, em João Pessoa: 
o musical A Pequena Sereia In 
Concert será às 19h, e o proje-
to Abba Experience In Concert 
começará às 21h.

Com um espetáculo 100% 
cantado ao vivo, A Pequena 
Sereia In Concert traz para os 
palcos a história imortaliza-

O livro Cinema Por Escrito, que 
reúne aproximadamente 70 críticas 
do jornalista paraibano Antônio 
Barreto Neto (1934-2000) e foi orga-
nizado pelo jornalista Sílvio Osias, 
será relançado pela Editora A 
União no próximo dia 13 de agosto, 
a partir das 10h, na sede da Funda-
ção Casa de José Américo (FCJA), 
localizada na cidade de João Pes-
soa. Fora de catálogo, a obra foi pu-
blicada em 2010 e a novidade é que 
a edição ganhou uma luva, ilustra-
da com fotos de alguns dos filmes 
que são analisados no livro. 

“Relançar essa coletânea é ex-
tremamente importante para to-
dos nós, para uma atualização, 
uma lembrança e uma recicla-
gem do pensamento da análise 
de cinema e, ao mesmo tempo, é 
um revigorante, no nosso caso da 
Fundação, para a retomada do 
Cineclube ‘O Homem de Areia’, 
com a ampliação da sua logística. 
Além, da quarta-feira – que vai se 
manter – vamos ampliar para um 
sábado por mês”, anunciou o pre-
sidente da FCJA, Fernando Mou-
ra. “A pandemia da Covid-19 mu-
dou um pouco o comportamento 
das pessoas. Então, a gente vai 
dar mais uma oportunidade para 
quem quiser ter acesso a filmes, 
além das primeiras quartas-fei-
ras do mês. O sábado ainda será 
definido, mas poderá até variar, 
podendo ser no início, meio ou 
no fim. A gente vai sempre avisar 
com antecedência, mas ainda não 
temos definido o filme para esse 
retorno. Até antes da pandemia, 
era exibido um filme mensal, com 
apresentação, debate e exibição, 
mas agora, além desse espaço, 
que continua, nós ampliaremos 
para exibição de vídeos paraiba-
nos e brasileiros de curta, média 
e longas-metragens também com 
debates e com essa troca de infor-
mações entre os produtores e di-
retores. Então, a ponta de lança, o 
pontapé inicial desse novo olhar 

sobre o cinema acontecerá no dia 
do relançamento do livro de Sílvio 
Osias”, afirmou ele.

Filho de Antônio Barreto Neto, 
o advogado Antônio Sérgio Meira 
Barreto destacou o relançamento 
do livro. “É uma forma de relem-
brar quem tinha a paixão de escre-
ver sobre cinema como profissão. E 
é, também, oportunidade para que 
os mais jovens possam ler as críti-
cas contidas no livro e se sentirem 
motivados a assisti-los no strea-
ming. Ou então assistir e, depois, 
ler a obra. É um resgate do traba-
lho do meu pai e que pode servir 
de inspiração para o público”, afir-
mou ele, que, em companhia do 
jornalista Sílvio Osias, entregou no 
mês de maio passado cerca de 200 
exemplares do livro ao diretor de 
Mídia Impressa da Empresa Pa-
raibana de Comunicação, William 
Costa, firmando, assim, parceria 
para que a EPC relance e comer-
cialize a coletânea.

Fernando Moura ainda ressal-
tou a importância do relançamen-
to do livro. “O cinema da Paraí-
ba tem uma tradição muito forte, 
principalmente na área do docu-
mentário, pois temos Linduarte 
Noronha, Jurandy Moura, Vladi-
mir Carvalho, Marcus Vilar, Vânia 
Perazzo, Torquato Joel, João de 
Lima e Hipólito Lucena. E essa tra-
dição também se repete na crítica e 
na análise da cinematografia com 

excelentes analistas como Walter 
Galvão, Wills Leal, Martinho Mo-
reira Franco e, com destaque em 
todos esses, tem o nosso querido 
Antônio Barreto Neto”, elencou o 
presidente da FCJA.

Moura ainda analisou a for-
tuna crítica de Antônio Barreto 
Neto. “Além de ser um analista 
precioso, com texto exuberante, 
uma análise criteriosa, Barreto era 
uma figura humana excepcional. 
A convivência com Barreto era 
algo assim extremamente saudá-
vel, pois quando ele chegava, a 
tristeza ia embora e a alegria pre-
dominava no ambiente. E o livro 
é um trabalho muito criterioso de 
Sílvio Osias, pois ele aproveitou 
um período como editor do Jornal 
A União para ter a oportunidade 
de pesquisar, vasculhar diversos 
anos, desde o início das publica-
ções de Barreto. Realmente, o que 
está no livro é o suprasumo, o que 
melhor traduz o repertório, a am-
plitude e a diversidade do olhar 
de Barreto. Então, selecionou os 
melhores textos, se bem que todo 
texto de Barreto tinha sempre um 
ponto de atração. Ele sempre es-
creveu muito bem e qualquer tex-
to dele é sempre agradável de ler, 
mas ele aproveitou para extrair a 
melhor análise sobre o cinema da 
época, aproveitando, inclusive, 
lançamentos. Não é uma análise 
posterior, depois que o filme fez 
sucesso ou insucesso. Ele aprovei-
tou os artigos de Barreto no lan-
çamento desses filmes, então, tem 
um frescor e é algo educativo, pe-
dagógico ler esse livro e tem, in-
clusive, algumas surpresas, pois 
pode levar o leitor a ser convenci-
do a mudar o ângulo que já tinha 
de algum filme”, disse ele.

Na opinião do organizador do 
livro, jornalista Sílvio Osias, “Bar-
reto foi o maior crítico de cinema 
que a Paraíba já teve, não tenho a 
menor dúvida, pela qualidade do 
texto e como ele entendia o filme 
e conseguia traduzir a sua percep-
ção para transmitir ao texto”.

da pela animação da Disney: 
a sereia Ariel, insatisfeita com 
sua vida monótona no fundo 
do mar, sonha em conhecer o 
mundo dos humanos, e, secre-
tamente, em uma de suas idas 
a superfície, se apaixona por 
um, ao salvá-lo de um afoga-
mento. Sabendo que o contato 
entre humanos e seres do mar 
era proibido, ela faz um acor-

do com uma bruxa do mar, 
para ganhar pernas em troca 
de sua voz, e assim poder es-
tar com ele.

Já o Abba Experience In 
Concert conta a história da 
banda sueca Abba por meio 
de seus grandes sucessos. 
Considerado o maior tribu-
to à banda na América Lati-
na, o espetáculo foi assistido 

por mais de 120 mil pes-
soas em todo o Brasil.Entre 
os sucessos que fazem par-
te do repertório destacam-
se ‘Dancing Queen’, ‘I Have a 
Dream’, ‘The Winner Takes It 
All’, ‘Mamma Mia’, ‘Fernan-
do’, ‘Chiquitita’, entre outros 
hits que irão transportar o 
público para o auge da Era 
Disco, nos anos 1970.

As produções contam com 
mais de 30 integrantes, balé, 
banda, orquestra, cantores, 
cenário, coreografia, figuri-
nos, iluminação de última ge-
ração, arranjos inéditos.

A Pequena Sereia – O Mu-
sical In Concert tem ingres-
sos que variam entre R$ 40 e 
R$ 120, sendo a abertura dos 
portões às 18h. Já o tributo ao 
Abba tem entradas que estão 
entre R$ 60 e R$ 170, com aber-
tura das portas às 20h. Ambos 
podem ser adiquiridos via pá-
gina do Ingresso Digital.

n 

Ambas as 
produções 
contam com 
mais de 30 
integrantes, 
balé, banda, 
orquestra, 
cantores 
e arranjos 
inéditos

será relançado em agosto na FCJA
‘Cinema Por Escrito’

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

n 

Evento será o 
pontapé para 
a retomada 
do Cineclube 
‘O Homem de 
Areia’ pela 
FCJA, com 
a logística 
ampliada 
para dois 
dias por mês

Obra reúne cerca de 70 
críticas do jornalista 
paraibano Antônio Barreto 
Neto (1934-2000) e será 
relançada pela Editora A 
União no dia 13 de agosto

Da esq. para dir.: entrega dos exemplares a William 
Costa (EPC) e Alexandre Macedo (Editora A 
União) pelo filho de Barreto, Antônio Sérgio, e o 
organizador da obra, Sílvio Osias

Foto: Edson Matos

Fotos: Divulgação

Foto: Edson Matos

‘A Pequena Sereia In Concert’ (E) adapta o clássico da Disney; já ‘Abba Experience In Concert’ (D) traz os maiores sucessos da banda sueca
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Governo adquire as ações da Gaspetro e aumenta presença na empresa, concluindo processo iniciado em 2021

Estado amplia participação na PBGás 
compra

O Governo da Paraíba fi-
nalizou o processo de pa-
gamento para aquisição das 
ações da Gaspetro na Com-
panhia Paraibana de Gás 
(PBGás). Desde outubro de 
2021, o Governo do Estado 
assinou contrato para exercer 
o direito de preferência na 
compra de 24,5% das ações 
ordinárias e 50% das ações 
preferenciais da companhia 
postas à venda por aquele 
acionista. A operação foi fe-
chada nesta quinta-feira (21), 
em reunião no Palácio da Re-
denção, entre os represen-
tantes do Governo do Esta-
do, da PBGás e da Commit 
Gás (nova denominação da 
Gaspetro).

 O investimento do Go-
verno do Estado para a com-
pra das ações da Gaspetro é 
de cerca de R$ 50 milhões e 
mudará a composição acio-
nária da PBGás, que era de 
51% do Estado da Paraíba, 
24,5% da Mitsui Gás e Ener-
gia e 24,5% da Gaspetro. A 
nova composição das ações 
ordinárias da companhia pa-
raibana ficará 75,5% do Esta-
do da Paraíba e 24,5% da Mit-
sui Gás e Energia.  Já as ações 
preferenciais ficarão dividi-
das entre os dois sócios, sen-
do 50% para o Governo do 
Estado e 50% para a Mitsui.

 A Secretaria de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão 
(Seplag), a Controladoria Ge-
ral do Estado (CGE) e a Se-
cretaria da Fazenda realiza-
ram o pagamento da referida 
quantia na quarta-feira (20), 
conforme disponibilização 
dos recursos previstos para 
a operação e suplementação 
orçamentária no Diário Ofi-
cial do Estado.

 Com o fechamento da 

operação, o Governo do Es-
tado passa a ter uma maior 
participação no quadro di-
retivo e nos conselhos de ad-
ministração, fiscal e no Co-
mitê de Auditoria da PBGás. 

 De acordo com o diretor
-presidente da PBGás, Jailson 
Galvão, diante dessa nova 
realidade em que a Petrobras 
está saindo da distribuição 
do gás natural no país, o Go-
verno do Estado enxergou a 
oportunidade de aumentar a 
sua participação na compa-
nhia, tendo-a como estratégi-
ca e considerando o potencial 
de crescimento da distribui-
ção do gás nos segmentos 
residencial, comercial, auto-
motivo e industrial. “Inclu-
sive na perspectiva de atra-
ção de investimentos para o 
Estado com a ampliação da 
oferta de gás canalizado em 
regiões estratégicas, algo re-
levante para os investidores 
pelas vantagens operacio-
nais, econômicas e ambien-
tais do gás natural canaliza-
do”, avaliou Galvão.

 O secretário de Infraes-
trutura, Recursos Hídricos 
e Meio Ambiente do Estado, 
Deusdete Queiroga, ressaltou 
o esforço do Governo da Pa-
raíba para aumentar a parti-
cipação do Estado na PBGás, 
tendo em vista o fator estra-
tégico da potencialização do 
gás natural no país nesse mo-
mento e em médio prazo. Ele 
destacou também que a deci-
são de adquirir as ações ofer-
tadas é mais uma demons-
tração que o atual Governo 
está focado no fortalecimen-
to e na preparação da Paraíba 
para o futuro. “O Governo do 
Estado reconhece o papel es-
tratégico da PBGás, inclusive 
pelo excelente perfil gerencial 

e técnico dos seus funcioná-
rios, e do gás natural canali-
zado, como energético indutor 
do desenvolvimento econômi-
co, social e ambiental”, ressal-
tou Deusdete Queiroga.

 O diretor presidente da 
Commit Gás, o executivo Re-
nato Fontalva, destacou que 
o Governo da Paraíba enten-
de o papel estratégico do gás 
natural e em todo processo 
de negociação demonstrou 
uma gestão ágil e parceira da 
companhia.  “Essa operação 
representa a garantia de su-
primento e segurança para o 
Estado da Paraíba nessa tran-
sição energética em que o gás 
natural, juntamente com ener-
gias renováveis, possui um 
papel estratégico para o de-
senvolvimento social e econô-
mico dos estados”, comentou.

 O secretário de Planeja-
mento e Gestão do Estado, 
Gilmar Martins, afirmou que 
o processo de compra das 
ações da Gaspetro está con-
solidado com a assinatura 
do contrato e o pagamento 

do valor das ações para que 
o Governo do Estado seja o 
acionista majoritário. “É algo 
estratégico para o desenvol-
vimento econômico do Esta-
do com a expansão da rede 
de gás natural e dos negócios 
nos segmentos industrial, re-
sidencial e comercial em todas 
as regiões”, enfatizou.  

 Para o secretário da Fa-
zenda do Estado, Marialvo 
Laureano, o Governo quer 
fortalecer a PBGás por ser 
uma empresa estratégica para 
a Paraíba, passando a ter um 
maior poder de decisão sobre 
os investimentos e estratégias 
da empresa. Ele lembrou que 
no ano passado foi concedido 
um incentivo fiscal com a re-
dução do ICMS do gás utiliza-
do para as indústrias de 18% 
para 12%. “É uma decisão es-
tratégica investir mais na dis-

tribuição de gás e na atração 
de novas indústrias para o Es-
tado”, observou.

 Participaram do ato de as-
sinatura do termo de fecha-
mento da compra das ações 
da Committ, antiga Gaspetro, 
Renato Fontalva, (diretor pre-
sidente), Vitor Baroni, diretor 
corporativo, Paulo Homem, 
gerente institucional, Ricardo 
Chiang, gerente de gestão de 
portfólio, os secretários de Es-
tado Deusdete Queiroga (In-
fraestrutura, Recursos Hídri-
cos e Meio Ambiente), Gilmar 
Martins (Planejamento), Ma-
rialvo Laureano (Fazenda), 
Letácio Guedes Júnior  (Con-
troladoria Geral do Estado), 
Fabio Andrade (Procuradoria 
Geral do Estado), Jailson Gal-
vão (PBGás) e Marcelo Caval-
canti (Conselho de Adminis-
tração da PBGás).

Representantes de grupo empresarial e do Governo do Estado se reuniram, ontem, para selar a compra de ações pela Paraíba

“O Governo 
do Estado 
reconhece 
o papel 
estratégico 
da PBGás

Deusdete Queiroga

Foto: Secom-PB

A maioria do eleitorado pa-
raibano tem Ensino Funda-
mental incompleto. São cerca 
de 746,2 mil eleitores, o equi-
valente a 24,14% que têm esse 
grau de instrução no Estado. 
O número permanece o mes-
mo desde as eleições de 2018, 
quando os mesmos 24% do 
eleitorado paraibano tinha o 
grau de instrução equivalen-
te ao Ensino Fundamental in-
completo. Os dados são do Ca-
dastro Eleitoral, divulgados 
pelo Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). 

Em segundo lugar na Pa-
raíba, estão as pessoas com 
Ensino Médio completo, que 
somam cerca de 674,7 mil 
(21,82%). Logo em seguida, as 
que têm ensino médio incom-
pleto, 453,5 mil (14,67%). Já os 
eleitores que escolheram a op-
ção “lê e escreve” na Justiça 
Eleitoral, são 440,4 mil (14,25%). 
Com ensino superior comple-
to, são 260 mil (8,41%). 

Enquanto isso, o núme-
ro de analfabetos no eleitora-
do do Estado diminuiu. Em 
2022, foram registrados 211,1 

mil (6,83%). Enquanto em 2018, 
eram 219,4 mil analfabetos, 
com um percentual de 7,65% 
do eleitorado. 

Já no âmbito nacional, 
aconteceu uma mudança im-
portante quanto ao grau de 
instrução em relação às elei-
ções, que tem como maioria 
pessoas com o Ensino Médio 
completo. Nas últimas elei-
ções, de 2018 e 2014, a princi-
pal faixa do eleitorado no Bra-
sil era aquela composta por 
pessoas com o Ensino Funda-
mental incompleto.

Em segundo lugar este ano, 
está exatamente o público com 
Ensino Fundamental incom-
pleto, composto agora por 
35.930.401 eleitores, o que cor-
responde a 22,97% das pessoas 
aptas a votar. Na sequência, 
26.049.309 eleitores afirmaram 
ter o Ensino Médio incompleto 
(16,65%) e outros 17.127.128 de-
clararam ter o ensino superior 
completo (10,95%).

Aqueles que selecionaram 
a opção “lê e escreve” somam 
11.206.983 eleitores (7,16% do 
total) e os que possuem Ensi-
no Fundamental completo so-
mam agora 10.197.034 eleito-
res (6,52%) .

Maioria do eleitorado 
tem Ensino Fundamental

perfil

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

O primeiro evento de 
convenção partidária para 
oficializar os candidatos 
paraibanos que vão dis-
putar cargos nas Eleições 
2022 vai acontecer amanhã, 
pelo Partido Socialista dos 
Trabalhadores Unificado 
(PSTU). Os partidos polí-
ticos e federações partidá-
rias têm até o próximo dia 
5 de agosto para homolo-
gar as suas candidaturas, 
segundo o Calendário elei-
toral 2022. 

O PSTU vai dar início 
às convenções da Paraíba 
oficializando a candidatu-
ra do então pré-candidato 
Antônio Nascimento para 
o Governo do Estado e de 
Alice Maciel para vice, em 
um evento virtual, marca-
do para as 15h. A vaga para 
o senado deve ser conheci-
da no dia do evento. 

Já o Partido Renova-
dor Trabalhista Brasileiro 
(PRTB), marcou sua con-
venção para a próxima 
quinta-feira (28), às 16h, na 
casa de shows Domus Hall, 
em João Pessoa. O partido 
vai lançar as candidaturas 

do pré-candidato ao Go-
verno do Estado, Major Fá-
bio, e do pré-candidato ao 
Senado, Sérgio Queiroz. 
O nome do vice ao gover-
no ainda não foi divulga-
do pelo partido. 

O Partido Social Demo-
crático Brasileiro (PSDB), 

que tem como pré-candida-
to ao governo o deputado 
federal Pedro Cunha Lima, 
também já definiu a data 
da sua convenção. O evento 
está marcado para ocorrer 
na manhã do próximo dia 
31 de julho, na Arena Me-

dow, em Campina Gran-
de. A convenção do parti-
do União Brasil vai ocorrer 
no mesmo dia, local e horá-
rio, com a oficialização do 
nome do deputado federal 
Efraim Filho para o Sena-
do. O vice de Pedro perma-
nece em aberto. 

Mas a  maioria dos par-
tidos decidiu marcar os 
seus eventos no último dia 
permitido pela Justiça Elei-
toral para as convenções. 
No próximo dia 5 de agos-
to, o MDB deve confirmar 
o nome do senador Vene-
ziano Vital do Rêgo para a 
candidatura ao Governo do 
Estado, às 17h, no Clube Es-
porte Cabo Branco, em João 
Pessoa. 

Para o Senado, o MDB 
divulgou apoio ao ex-go-
vernador Ricardo Couti-
nho, do Partido dos Traba-
lhadores (PT). No entanto, 
ainda não há confirma-
ção da Justiça Eleitoral se o 
político poderá participar 
destas eleições, devido às 
suas condenações junto ao 
Tribunal Superior Eleito-
ral, que o enquadra na Lei 
da Ficha Limpa. 

O Partido Socialista do 
Brasileiro (PSB) vai oficia-

lizar o nome do atual go-
vernador da Paraíba, João 
Azevêdo, para a disputa 
da reeleição também no 
próximo dia 5 de agos-
to. A convenção estadual 
está prevista para aconte-
cer na casa de eventos For-
rock, em João Pessoa, a par-
tir das 16h. Além de João 
Azevêdo, o PSB apresen-
tará a chapa majoritária à 
militância e todos os parti-
dos aliados. 

A Convenção do Parti-
do Liberal (PL), que deve 
homologar o nome do ra-
dialista Nilvan Ferreira a 
disputa do Governo do Es-
tado, também acontecerá 
no dia 5 de agosto. O even-
to será realizado no Gar-
den Hotel, em Campina 
Grande. Para o Senado, o 
PL vai lançar a candidatura 
de Bruno Roberto. A vaga 
de vice segue indefinida.

Já o Partido Socialismo 
e Liberdade (PSOL) anun-
ciou na última quarta-feira 
(20), que está aguardando 
o registro da Federação no 
sistema do TSE para anun-
ciar a data da Convenção. O 
partido tem como pré-can-
didata ao governo Adjany 
Simplicio.

PSTU define candidatos em convenção
eleições

On-line
A reunião que 

definirá as 
candidaturas 
do PSTU será 

virtual
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Segundo a Famup, mais de 111,5 mil pessoas aguardam na fila de espera pelo benefício do governo federal

65,4 mil famílias sem Auxílio Brasil
na Paraíba

Mais de 65,4 mil famílias 
paraibanas, representando 
mais de 111,5 mil pessoas, 
aguardam na fila de espera 
pelo Auxílio Brasil, segun-
do um levantamento feito 
pela Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) com 
dados de abril deste ano. 
No Brasil, a demanda repri-
mida do Programa Auxílio 
Brasil (PAB) chegou a 2,7 mi-
lhões de famílias com per-
fil para receber os recursos. 

A fila de espera é consi-
derada a maior desde no-
vembro de 2021, quando o 
PAB substituiu o Programa 
Bolsa Família (PBF). Para 
a Federação das Associa-
ções de Municípios da Pa-
raíba (Famup), a fila de es-
pera preocupa pela situação 
vivida no país, com falta de 
emprego e inflação alta.

“É essencial que o Gover-
no Federal encontre uma so-
lução para esse problema 
para que essas famílias pos-
sam ter ao menos o que co-
mer. Estamos passando por 
uma situação difícil no país 
e o auxílio se torna a úni-
ca fonte de renda de muitos 
paraibanos”, destacou Geor-
ge Coelho, presidente da Fa-
mup.

A atualização do levan-
tamento foi feita com base 

Patriotas pede a cassação 
de mandato de Josmá Olivei-
ra por infidelidade partidária 
“O vereador trocou o parti-
do pelo PL no mês de Março; 
caso será decido pela Justiça 
Eleitoral.”

O Presidente do Patrio-
tas e o Sargento Veríssimo, 
que é o primeiro suplente do 
Partido, na Câmara de Patos, 
ajuizaram uma ação para pe-
dir que  Josmá Oliveira per-
ca o mandato por infinida-
de partidária. O caso será 
julgado pela Justiça Eleitoral. 
De acordo com Douglas Cesa-
rino, o vereador trocou o Pa-
triotas, partido pelo qual se 
elegeu nas eleições de 2020, no 
mês de março para se filiar ao 
PL sem a autorização da Exe-
cutiva Nacional. Segundo Ce-

sarino o parlamentar mirim 
dispõe de uma autorização 
assinada pelo deputado esta-
dual Walber Virgulino per-
mitindo a troca de partido, no 
entanto, conforme Douglas 
Cesarino, a licença é inválida.    
“O que Josmá Oliveira argu-

menta é que ele tem é uma au-
torização de Walber Virgulino, 
para trocar de partido, porém 
quando ele saiu do Patriotas 
no mês de março, o deputado 
não era mais o presidente do 
nosso partido, ele já era filiado 
ao PL. E o estatuto do partido 
é bem claro e diz que para dei-
xar o partido o vereador deve-
ria ter uma autorização da exe-
cutiva nacional permitindo a 
saída e ele não tem. Então com 
isso fica inviabilizando a ques-
tão dele poder sair do partido,”  
explicou Douglas Cesarino.

O vereador Josmá Olivei-
ra também é alvo no Conse-
lho de ética da Câmara de 
Patos e pode ter mandato 
cassado. A comissão inves-
tigadora composta pelo ve-
reador Davi Maia (membro), 
Patrian Júnior (relator) e Ita-
lo Gomes (presidente), foi 
formada na sessão ordinária 
da última terça-feira,19, para 
apurar duas denúncias con-
tra o parlamentar movidas  
pela Procuradoria do Muni-
cípio, OAB/Patos e um grupo 
de professores do município.

Para o vereador Josmá Oli-
veira esse será o momento 
para provar a sua inocência. 
“É uma denuncia totalmente 
caluniosa com coisas que tem 
nada haver com o meu traba-
lho de fiscalização na UPA. Eu 
não invadi nada, quando che-
guei ao campo da liga não ti-
nha nenhum médico lá. Bati 
na área vermelha e bati na 
porta e perguntei e a enfer-
meira disse que o médico ti-
nha acabado de sair então saí 
à procura dele. Isso é um jogo 
politico estão querendo e pre-
judicar. Inclusive votei a favor 
pela instauração da comissão 
e vou provar que não fiz nada 
disso,” disse Josmá Oliveira.

nos dados divulgados pelo 
Consulta, Seleção e Extra-
ção de Informações do Ca-
dÚnico (Cecad) até o mês 
de abril deste ano. Em no-
vembro do ano passado, a 
demanda reprimida por fa-
mília chegou a 3,1 milhões. 
O número também teve ex-
pressivo crescimento em re-
lação a março de 2021, mês 
anterior à última atualiza-

ção do Cecad, ocasião em 
que o volume de pessoas foi 
de 1,3 milhão. 

Já quando é levado em 
conta o cenário por pessoa 
apta a receber o recurso, a 
quantidade também só é 
superada no período de no-
vembro do ano passado, 
ocasião em que 6,3 milhões 
de cidadãos aguardavam o 
auxílio ante 5,3 milhões em 

abril deste ano.
Segundo o levantamen-

to da CNM, o aumento 
pode ser explicado por al-
terações na matriz do pro-
grama, como ampliação da 
renda per capita para de-
finição de extrema pobre-
za, que passou de R$ 89,00 
para R$ 105,01; e pobreza, 
que passou de um intervalo 
de R$ 89,01 a R$ 178,00 para 

R$ 105,01 a R$ 210,00; assim 
como o benefício composi-
ção familiar, antes conce-
bido no escopo do PBF nos 
benefícios variáveis, que co-
bria a faixa etária de 16 a 17 
anos, e com o PAB passa a 
ser direcionado também a 
jovens de 18 a 21 anos in-
completos.

Um dos dados que pode 
ajudar a compreender o 

crescimento da demanda 
reprimida foi o número de 
concessões de novos benefí-
cios do PAB. De acordo com 
o levantamento da CNM, 
foram 41.196 novos benefi-
ciários em abril de 2022, o 
segundo menor desde mar-
ço do mesmo ano, quando o 
número chegou a 4.336. Já a 
maior ocorreu no mês de ja-
neiro, com 3.046.911.

n 

Atualização foi 
feita com base 
nos dados 
divulgados 
pelo Consulta, 
Seleção e 
Extração de 
Informações 
do CadÚnico 
(Cecad)

Patriotas pede cassação de 
vereador por infidelidade

em Patos

Um total de 619.656 fa-
mílias de todos os 223 mu-
nicípios da Paraíba serão 
atendidas pelo Auxílio 
Brasil em julho. O valor 
do repasse para o estado 
neste mês é de mais de R$ 
248,91 milhões e o benefí-
cio médio pago na Paraíba 
é de R$ 410,02.

A região Nordeste, com 
seus nove estados, con-
centra o maior número de 
beneficiários do Auxílio 
Brasil, com mais de 8,59 
milhões de famílias aten-
didas. Um total de 1.794 
municípios nordestinos se-
rão assistidos, com um va-
lor médio do benefício de 
R$ 408,78.

Quatro estados do Nor-
deste – Bahia (2,26 mi-
lhões), Pernambuco (1,44 
milhão), Ceará (1,32 mi-
lhão) e Maranhão (1,10 mi-
lhão) – terão mais de um 
milhão de famílias benefi-
ciadas pelo programa em 
julho. O valor total dos re-
passes para a região ultra-

passa os R$ 3,45 bilhões.
Os dados fazem par-

te de um levantamento do 
Ministério da Cidadania, 
que coordena o Auxílio 
Brasil e é responsável pelo 
gerenciamento e pelo en-
vio de recursos para os pa-
gamentos.

Em todo país, segun-
do a pasta, mais de 18,13 

milhões de famílias se-
rão atendidas pelo Auxí-
lio Brasil em julho. O va-
lor dos repasses para todos 
os 5.570 municípios das 27 
unidades da Federação su-
pera a marca de R$ 7,3 bi-
lhões.

O Auxílio Brasil inte-
gra várias políticas públi-
cas de assistência social, 
saúde, educação, empre-
go e renda. Trata-se de um 
programa social de trans-
ferência direta e indireta 
de renda, destinado às fa-
mílias em situação de po-
breza e de extrema pobre-
za em todo o país. Além de 
garantir uma renda básica, 
o programa busca estimu-
lar a emancipação dessas 
famílias para que alcan-
cem autonomia e superem 
situações de vulnerabilida-
de social.

Quem tem direito 
Têm direito ao Auxílio 

Brasil famílias em situação 
de extrema pobreza, em si-

tuação de pobreza e famí-
lias em regra de emanci-
pação.

As famílias em situação 
de extrema pobreza são 
aquelas que possuem ren-
da familiar mensal per ca-
pita de até R$ 105,00. Já as 
famílias situação de pobre-
za são aquelas com renda 
familiar mensal per capita 
entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

Como ter acesso
Para ter acesso ao Au-

xílio Brasil as famílias que 
preencherem os requisi-
tos devem estar inscritas 
no Cadastro Único (CadÚ-
nico). O cadastro pode ser 
feito no seguinte endere-
ço eletrônico: https://ca-
dunico.dataprev.gov.br/#/
home, feito o cadastro, o in-
teressado deve confirmar 
os dados em uma entre-
vista presencial que será 
realizada em um Centro 
de Referência da Assistên-
cia Social (CRAS) das pre-
feituras. 

Programa repassará R$ 249 milhões

Total
 Benefícios 
serão pagos 

a todos os 
inscritos nos 

223 municípios 
do estado

“Josmá 
Oliveira 
argumenta 
que tem 
autorização 
para sair

Douglas Cesarino

Segundo a Confederação Nacional de Municípios, ano passado, a demanda reprimida por família chegou a 3,1 milhões no país

O Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, em Ses-
são Virtual, declarou a in-
constitucionalidade da Lei 
nº 751/2019, do Município 
de São Bento, que proíbe 
a apreensão e remoção de 
veículo com IPVA atrasa-
do, salvo se for por man-
dado judicial. A norma foi 
questionada pelo Minis-
tério Público Estadual na 
Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade nº 0814915-
32.2020.8.15.0000, que teve 
a relatoria da desembarga-
dora Maria das Graças Mo-

rais Guedes.
Na ação, o MPPB afir-

ma que a legislação ques-
tionada ultrapassa a esfera 
da competência legislati-
va do município traçada 
na Constituição Estadual, 
por não estar inserida nas 
matérias de interesse lo-
cal. Destaca, ainda, que o 
ato de proibir a apreensão 
de veículo por falta de pa-
gamento de tributos e san-
ções não é de interesse es-
pecífico ou exclusivo dos 
moradores de São Bento.

De acordo com a rela-

tora do processo, a Consti-
tuição Federal estabeleceu 
como critério ou funda-
mento de repartição de 
competência entre os di-
ferentes entes federativos o 
denominado princípio da 
predominância do interes-
se, atribuindo aos municí-
pios a competência para 
legislarem sobre “assun-
tos de interesse local”, bem 
como “suplementar a legis-
lação federal e a estadual 
no que couber”.

“Na hipótese dos au-
tos, a norma impugnada, 

ao tratar sobre a conse-
quência da inadimplência 
de tributos relacionados 
aos veículos automotores, 
usurpa a competência do 
Estado da Paraíba para le-
gislar sobre o sistema tri-
butário estadual, prevista 
no artigo 7º, da Constitui-
ção do Estado, uma vez 
que o IPVA é um impos-
to instituído pelos entes 
estaduais, nos termos do 
artigo 155, III, da Consti-
tuição da República”, pon-
tuou a desembargadora 
em seu voto.

TJPB invalida lei que proíbe apreensão
iPva atrasado

Foto: Ortilo Antônio

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com
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Presidente do TSE deu cinco dias para o chefe do Executivo se manifestar sobre a reunião com embaixadores

Fachin cobra explicação de Bolsonaro
suspeição sobre urnas

Julia Affonso 

Agência  Estado

O presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
Edson Fachin, deu cinco 
dias para o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) se manifes-
tar sobre a reunião com os 
embaixadores no Palácio 
da Alvorada. O encontro foi 
alvo de três ações de parti-
dos de oposição. No perío-
do de recesso, Fachin tem 
decidido processos urgen-
tes.

Na terça-feira (18), Bol-
sonaro repetiu sua tese 
nunca comprovada de que 
o sistema eleitoral brasilei-
ro é passível de fraudes na 
reunião com os estrangei-
ros. O presidente citou ví-
deos descontextualizados 
e versões já refutadas pela 
Justiça Eleitoral.

O presidente do TSE re-
gistrou que “os fatos retra-
tados” pelos partidos “indi-
cam que a aduzida prática 
de desinformação volta-se 
contra a lisura e confiabili-
dade do processo eleitoral, 
marcadamente, das urnas 
eletrônicas”. Após os cinco 
dias concedido às partes, a 
Procuradoria-Geral Eleito-
ral terá o mesmo prazo para 
se manifestar.

Após o encontro, PDT, 
PT, Rede e PCdoB foram ao 
TSE alegando propaganda 
eleitoral antecipada e con-
duta vedada ao agente pú-
blico. O PDT solicitou que 
os vídeos com a transmis-
são da reunião sejam reti-
rados do ar no Facebook e 
no Instagram.

Na decisão,  Fach in 
afirmou que há questões 
processuais, como a ine-
xistência de registro de can-
didatura de Bolsonaro, que 
precisam ser discutidas. 
Destacou ainda que Rede e 
PCdoB fazem parte de fede-
rações diferentes e é preciso 
averiguar “se há legitimida-
de ativa para que partidos 
políticos federados atuem 
isoladamente”.

As declarações de Bol-
sonaro a cerca de 70 embai-
xadores gerou repercussão 
negativa no Congresso, em 
segmentos do funcionalismo 
público, na academia e até 
no exterior, como as respos-
tas diplomáticas dos Estados 
Unidos classificando o siste-
ma eleitoral brasileiro como 
“modelo” para o mundo.

Nenhum dos chefes dos 
Poderes Legislativo e Ju-
diciário compareceu. Dos 
tribunais superiores, só o 
presidente do Superior Tri-

bunal Militar, general Luis 
Carlos Gomes Mattos, se fez 
presente, numa demonstra-
ção de endosso dos milita-
res à pauta dos ministros 
de Estado, a maioria era mi-
litar ou teve carreira liga-
da às Forças Armadas: Au-
gusto Heleno (Gabinete de 
Segurança Institucional), 

Luiz Eduardo Ramos (Se-
cretaria-Geral da Presidên-
cia), Wagner Rosário (Con-
troladoria-Geral da União), 
Celio Faria Junior (Secreta-
ria de Governo) e Antonio 
Lorenzo (secretário execu-
tivo do Ministério da Justi-
ça). Só Ciro Nogueira (Casa 
Civil), Carlos França (Re-

lações Exteriores) e Bruno 
Bianco (Advocacia-Geral 
da União) não têm vínculos 
antecedentes com as Forças 
Armadas. Como mostrou o 
Estadão, o ataque de Bolso-
naro ao sistema eleitoral en-
volve CGU e AGU.

Além da repercussão ne-
gativa, erros de inglês na 

apresentação de Bolsonaro 
viraram piada nas redes so-
ciais. Como o Estadão mos-
trou, os “slides” exibidos 
aos estrangeiros continham 
pelo menos seis erros de tra-
dução entre problemas orto-
gráficos e literalidade for-
çada na conversão para o 
inglês.

Foto: Roberto Jayme/Ascom-TSE
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As declarações 
de Bolsonaro 
a cerca de 70 
embaixadores 
geraram 
repercussão 
negativa no 
Congresso, em 
segmentos do 
funcionalismo 
público, na 
academia e até 
no exterior

Após os cinco dias dados por Fachin a Bolsonaro, a Procuradoria Eleitoral terá o mesmo prazo para se manifestar

O Ministério do Traba-
lho e Previdência enviou on-
tem ofícios às prefeituras de 
todo o Brasil para solicitar o 
envio das informações refe-
rentes aos taxistas regular-
mente cadastrados junto aos 
municípios. A previsão é de 
que o primeiro lote do Bene-
fício Emergencial aos Moto-
ristas de Táxis seja pago em 
16 de agosto. A pasta tam-
bém informou que começará 
o pagamento do auxílio a ca-
minhoneiros em 9 de agosto.

Os transportadores au-
tônomos de carga receberão 
seis parcelas de R$ 1 mil. As 
informações de cadastro dos 
caminhoneiros foram repas-
sadas pela Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT) e já estão em proces-
samento pela Dataprev para 
permitir o pagamento aos 
elegíveis. Os detalhes sobre 
o pagamento de cada benefí-
cio serão regulamentados em 
breve por meio de portaria.

Informações
No caso dos taxistas, os 

prefeitos poderão enviar as 
informações de cadastro a 
partir da próxima segunda-
feira, 25, por meio do link 
https://www.gov br/traba-
lho-e-previdencia/pt-br/as-
suntos/beneficio-taxista. As 
orientações para a inserção 
dos dados e demais infor-
mações sobre o pagamento 
do BEm-Taxista estarão no 
portal. O sistema ficará aber-
to para receber os cadastros 

até 31 de julho. Aqueles que 
no dia 25, eventualmente, 
ainda não tenham recebido 
a comunicação do Ministé-
rio, poderão acessar o siste-
ma igualmente para enviar 
as informações.

O envio dos cadastros dos 
taxistas pelas prefeituras é 
necessário em razão da com-
petência municipal ou distri-
tal sobre o tema. Os dados ca-
dastrados serão processados 
pela Dataprev.

Para aplicar o comando 
da Emenda 123, serão con-
siderados os motoristas de 
táxi com Carteira Nacional 
de Habilitação válida e alva-
rá em vigor no dia 31 de maio 
de 2022. O valor e o número 
de parcelas do benefício po-
derão ser ajustados de acordo 
com o número de beneficiá-
rios cadastrados, respeitan-
do o limite global disponível 
para o pagamento do auxílio, 
previsto na Emenda.

Governo vai pagar auxílio 
a taxista em 16 de agosto

benefício emergencial

O PT e a federação par-
tidária Brasil da Esperan-
ça (PT, PCdoB e PV) oficiali-
zaram ontem a candidatura 
do ex-presidente da Repú-
blica Luiz Inácio Lula da Sil-
va, para concorrer às eleições 
presidenciais de outubro. 
Também foi formalizada a 
participação do ex-gover-
nador de São Paulo Geraldo 
Alckmin como vice-presi-
dente, na chapa que concor-
rerá a uma vaga no Planalto 
neste ano.

Durante a convenção par-
tidária, que ocorreu a portas 
fechadas em um hotel na ca-
pital paulista, o PT aprovou 
ainda a coligação com o PSB, 
Solidariedade e a federação 
PSOL-Rede. Lula e Alckmin 

não participaram do evento, 
porque estavam cumprindo 
agenda no Recife. “Aprova-
mos nossa coligação de sete 
partidos e também delega-
mos à Executiva Nacional da 
federação poderes para dis-
cussão com outros partidos 
que possam querer integrar 
nossa coligação”, disse a pre-
sidente nacional do PT, Glei-
si Hoffmann.Segundo ela, no 
encontro, também foram dis-
cutidas a conjuntura política 
atual do país e a importância 
da construção de uma uni-
dade no campo político que 
o grupo representa. “E ób-
vio que tiramos como meta a 
ampliação desse movimento 
político. O momento que vi-
vemos no país é muito difícil 
e essa não é uma eleição nor-
mal como as outras. Esta elei-
ção traz elementos duros para 
a democracia brasileira”.

Perfil
Luiz Inácio Lula da Silva, 

de 76 anos, nasceu em Gara-
nhuns (PE) e iniciou sua tra-
jetória política como sindica-
lista em 1966. Foi presidente 
da República por dois man-
datos a partir de 2003, depois 
de ser eleito em 2002, em dis-
puta no segundo turno das 
eleições com José Serra. Em 
2006, Lula venceu Geraldo 
Alckmin e foi reeleito ao car-
go. A primeira vez que dis-
putou a Presidência foi em 
1989, sendo derrotado por 
Fernando Collor de Melo. 
Tentou mais duas vezes, em 
1994 e 1998, quando perdeu 
para Fernando Henrique 
Cardoso nas duas tentativas.

Em 2017, o ex-presidente 
foi condenado a nove anos 
e seis meses de prisão por 
corrupção e lavagem de di-
nheiro. Em 2018, teve a pri-

são decretada pelo então juiz 
Sergio Moro. Em 2021, o mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Edson Fachin 
anulou as condenações, por 
entender que a 13ª Vara Fe-
deral em Curitiba não tinha 
competência legal para jul-
gar as acusações, tornando 
Lula elegível. No mesmo ano, 
o plenário do Supremo con-
firmou a decisão.

Geraldo Alckmin, que 
nasceu em Pindamonhanga-
ba, no interior paulista, tem 68 
anos, é médico e professor. Foi 
governador de São Paulo de 
2001 a 2006 e de 2011 a 2018, 
comandando o governo pau-
lista por mais tempo desde a 
redemocratização do Brasil. 
Atualmente é professor uni-
versitário no curso de Medici-
na da Universidade Nove de 
Julho e membro da Academia 
de Medicina de São Paulo.

PT oficializa a candidatura de Lula e Alckmin
eleições 2022

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) promoveu on-
tem um debate com pro-
fissionais de marketing 
político sobre a campanha 
eleitoral deste ano. No even-
to virtual foram discutidas 
formas de desestimular os 
discursos de ódio e ataques 
às instituições na propagan-
da eleitoral.

O debate faz parte do 
Programa de Combate à 
Desinformação do STF e do 
Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). O Clube Associativo 
dos Profissionais de Mar-
keting Político (Camp) tam-
bém participou do evento.

De acordo com o asses-
sor de enfrentamento à de-
sinformação do TSE, Fre-
derico Franco Alvim, as 
campanhas que contesta-
rem a confiabilidade do pro-
cesso eleitoral podem ser 
punidas.

“Combatendo a desin-
formação, a gente promo-
ve a paz, o respeito entre 
as pessoas, a harmonia so-
cial e afasta essa perspecti-

va de violência pós-eleito-
ral”, afirmou.

A vice-presidente do 
Camp, Cila Schulman, dis-
se que o sistema eleitoral 
com credibilidade é funda-
mental para o trabalho do 
marketing político.

“Nós estamos muito 
acostumados a ganhar e 
perder eleições. Portanto, 
não é do nosso perfil recla-
mar dos resultados, porque 
a gente trabalha com estra-
tégia, com pesquisa, com 
dados e nem sempre a gen-
te está do lado certo para ga-

nhar eleição. A gente costu-
ma perder muito também”, 
disse.

A campanha eleitoral 
está autorizada pela Justiça 
Eleitoral entre 16 de agosto 
e 1º de outubro. No perío-
do, os candidatos, partidos 
e federações estão liberados 
para fazer propaganda elei-
toral na internet e nas ruas.

Poderão ser realizadas ca-
minhadas, carreatas com car-
ro de som, distribuição de ma-
terial de campanha, comícios 
e compra de publicidade paga 
nos meios de comunicação.

Supremo promove debate sobre desinformação
fake news nas eleições

Antonio Temóteo 

Agência Estado

Agência Brasil

Flávia Albuquerque  
Agência Brasil
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O Ministério 
do Trabalho e 
Previdência
informou que 
começará o 
pagamento 
do auxílio a 
caminhoneiros 
em 9 de agosto, 
no valor de 
R$ 1 mil
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Mais de 400 pessoas de etnia Amhara na região de Oromia foram assassinadas no dia 18 de junho deste ano

Anistia cobra apuração de massacre
AssAssinAt0s nA EtiópiA

Agência Brasil/RTP

A Anistia Internacional co-
brou de autoridades da Etiópia 
uma “investigação imparcial” 
sobre o “assassinato sumário” 
de mais de 400 pessoas de et-
nia Amhara na região de Oro-
mia, no dia 18 de junho.

“As autoridades etíopes não 
devem poupar esforços para 
garantir que os autores desses 
assassinatos sejam levados à 
Justiça”, disse o diretor da or-
ganização não-governamen-
tal (ONG) para a África Meri-
dional, Deprose Muchena, em 
comunicado.

Segundo Muchena, as mor-
tes revelam “um total desprezo 
dos perpetradores pelas vidas 
humanas”. 

Testemunhas entrevista-
das pela Anistia Internacio-
nal, assim como o governo etí-
ope, atribuíram o massacre aos 
membros do Exército de Liber-
tação de Oromo (OLA), que ne-
gam os atos.

O ataque ocorreu na manhã 
do dia 18 de junho nas aldeias 
de Tole e Kebele, sendo que a 
maior parte dos homens já ha-
via deixado suas casas para ir 
trabalhar nos campos de culti-
vo, conforme indicaram fami-
liares das vítimas. A maior par-
te dos mortos eram mulheres e 
crianças. 

“Mataram 42 pessoas num 
único local onde só se encontra-
va um homem adulto. O resto 
eram mulheres e crianças. En-
contramos os corpos empilha-
dos. Entre os mortos, estavam 
recém-nascidos”, disse Hus-
sein (nome fictício por ques-
tões de segurança), em depoi-
mento à ONG.

“As autoridades 
não devem 
poupar esforços 
para que os 
autores desses 
assassinatos 
sejam levados 
à Justiça

Deprose Muchena

O homem, de 64 anos, iden-
tificou um total de 22 familia-
res mortos, incluindo filhos 
e netos. Além das mortes, os 
agressores também queima-
ram casas e roubaram gado, di-
nheiro e cereais. 

Ainda de acordo com o rela-
tório da Anistia Internacional, 
forças de segurança governa-
mentais só chegaram ao local 
cinco horas após o massacre, 
apesar de residentes terem in-
formado de imediato funcio-
nários que estavam na região.

“A impunidade generali-
zada na Etiópia gera ciclos de 
violência”, lamentou Muchena, 
ao pedir ao governo de Adis 
Abeda acesso total à região por 
parte dos investigadores da 
Comissão Internacional de Es-
pecialistas em Direitos Huma-
nos do Conselho de Seguran-
ça da Organização das Nações 
Unidas (ONU).  

Além do massacre de ju-
nho, no dia 4 de julho, pelo 
menos 320 pessoas morreram 
num outro ataque atribuído 
ao OLA na localidade de Ke-
lem Welega, região de Oromia. 

n 

Testemunhas 
entrevistadas 
pela Anistia 
Internacional, 
assim como 
o governo 
etíope, 
atribuíram o 
massacre aos 
membros do 
Exército de 
Libertação de 
Oromo, que 
negam os atos

Foto: J. Ose/Unicef

A violência que atormenta as pessoas de algumas regiões da Etiópia está preocupando as autoridades 

O primeiro-ministro da 
Itália, Mario Draghi, renun-
ciou ontem após a queda de 
seu governo de unidade na-
cional, colocando o país no 
rumo de uma eleição anteci-
pada e atingindo os merca-
dos financeiros.

Draghi, ex-presidente 
do Banco Central Europeu 
(BCE), que não foi eleito para 
o cargo de premiê e liderou 
uma ampla coalizão durante 
18 meses, apresentou sua de-

missão em uma reunião com 
o presidente da Itália, Sergio 
Mattarella.

O gabinete de Mattarella 
disse que o chefe de Estado 
“tomou nota” da renúncia e 
pediu a Draghi que perma-
necesse na função interina-
mente.

Mattarella planeja reu-
nir-se com os presidentes 
de ambas as casas do Parla-
mento hoje à tarde. Fontes 
políticas disseram, no início 
desta semana, que ele prova-
velmente dissolverá o Parla-
mento e convocará uma elei-

ção antecipada em outubro.
Um bloco de partidos con-

servadores, liderado pelo Ir-
mãos de Itália, de extrema di-
reita, provavelmente ganhará 
uma clara maioria nas próxi-
mas eleições, segundo indica 
pesquisa de opinião.

A coalizão de Draghi des-
moronou na quarta-feira (20), 
quando três de seus princi-
pais parceiros se recusaram 
a participar de um voto de 
confiança ao governo que ele 
havia convocado para tentar 
acabar com as divisões e re-
novar sua aliança.

A crise política acabou 
com os meses de estabilida-
de na Itália, durante os quais 
Draghi ajudou a moldar a 
dura resposta da Europa à in-
vasão russa da Ucrânia e im-
pulsionou a posição do país 
nos mercados financeiros.

Draghi recebeu aplausos 
calorosos dos legisladores 
quando fez uma breve apa-
rição na Câmara dos Depu-
tados na quinta-feira.

“Até mesmo os banquei-
ros centrais têm seus cora-
ções tocados às vezes”, brin-
cou ele ao receber a ovação.

Premiê italiano Mario Draghi renuncia após 
ser abandonado e crise se agrava no país

fim dA coAlizão

 
 
Os países que integram 

o Mercosul chegaram a um 
acordo para reduzir em 10% 
a alíquota da Tarifa Externa 
Comum (TEC), tributo que, 
salvo exceções, é uniforme, 
incide sobre mercadorias 
importadas de outras na-
ções de fora do bloco sul-a-
mericano e varia conforme 
o produto.

A medida foi anunciada 
na quarta-feira (20), durante 
a reunião ordinária do Con-
selho do Mercado Comum, 
evento que precedeu a 60ª 
Cúpula de Chefes de Estado 
do Mercosul e Estados As-
sociados, que acontece esta 
manhã, em Luque, Paraguai.

Competitividade
Na quarta-feira (20), ao 

anunciar a decisão conjunta, 
o ministro das Relações Exte-
riores do Paraguai, Júlio Cé-
sar Arriola, disse que a me-
dida ajudará a “melhorar a 
competitividade” dos países-
membros do bloco e no “aces-
so, em melhores condições, 
de nossos setores produtivos 
a insumos e bens de capital”.

Em nota divulgada hoje, 
os ministérios da Economia 
e das Relações Exteriores do 
Brasil detalham que a redu-
ção de 10% das alíquotas se 
aplica a “maior parte do uni-
verso tarifário, resguarda-
das as exceções já existentes 
no bloco”. Pelas normas do 
Mercosul, cada país-mem-
bro pode eleger até um limi-
te pré-acordado de produ-
tos sobre os quais as regras 
tarifárias conjuntas não se 
aplicam.

“O entendimento alcan-
çado considera as diferen-
tes necessidades dos países-
membros, demonstrando a 
capacidade do Mercosul de 
avançar com vocação cons-
trutiva em direção à atuali-
zação e à adaptação de sua 
estrutura tarifária às atuais 
condições do comércio re-
gional e mundial, de forma 
equilibrada no que diz res-
peito às capacidades produ-
tivas do bloco”, explica o Mi-
nistério da Economia. 

A medida vale para cerca 
de 80% do universo tarifá-
rio e aproxima os níveis ta-
rifários praticados pelo Bra-
sil e demais sócios do bloco 
da média praticada interna-
cionalmente.

Mercosul reduz tarifas 
de importações em 10%

bloco sul-AmEricAno 

O presidente da Funda-
ção Nacional do Índio (Fu-
nai), Marcelo Xavier, teve 
que se retirar de um even-
to em Madrid após ser cha-
mado pelo indigenista Ri-
cardo Rao de “miliciano” 
e “bandido”. Rao também 
acusou o número 1 da Fu-
nai de ter responsabilida-
de no assassinato de Bru-
no Pereira e Dom Phillips, 
mortos a tiros em junho na 
Amazônia. A Funai confir-
mou ao Estadão que Xavier 
esteve no evento.

“Esse homem é respon-
sável pela morte de Bru-
no Pereira. Esse homem é 
responsável pela morte de 
Phillips. Miliciano, você é 
um miliciano!”, disse Rao 
durante o evento. “Bandi-
do. Vá para fora!”, afirmou.

Assim como Bruno Pe-
reira, Ricardo Rao é indi-
genista e ex-servidor da 
Funai. Ele foi exonerado 
por Xavier no dia 24 de no-
vembro de 2020. A época, 
Rao integrava a Coordena-
ção Regional no Maranhão. 
Rao foi colega de Bruno du-
rante curso de formação in-

digenista e vive exilado na 
Europa, nos últimos anos, 
por medo de perseguição 
política.

Após as acusações, Xa-
vier deixou o evento, rea-
lizado durante reunião da 
XVI Assembleia Geral do 
Fundo para o Desenvolvi-
mento dos Povos Indígenas 
da América Latina e o Cari-
be (FILAC), nos dias 20 e 21 
de julho em Madri, na Es-
panha. O evento também 
marcou os 30 anos do FI-
LAC. A entidade promove 
cooperação internacional 
e é especializada na pro-
moção e desenvolvimento 
de direitos dos povos indí-
genas na América Latina e 
Caribe.

Bruno e Dom
O jor n a l i s t a  Dom 

Phillips e o indigenista 
Bruno Araújo Pereira fo-
ram assassinados na ma-
nhã de 5 de junho, um do-
mingo, enquanto faziam o 
trajeto entre a comunida-
de Ribeirinha São Rafael e 
o município de Atalaia do 
Norte, no Amazonas. O ho-
mem que confessou ter ati-
rado contra os dois é um 
pescador ligado ao tráfi-

co internacional na região. 
Outro homem preso é um 
peruano conhecido como 
“Colômbia”.

Bruno sofria repetidas 
ameaças por trabalhar com 
os indígenas isolados do 
oeste do Amazonas e em 
defesa da manutenção de 
áreas ambientais. Antes de 
atuar junto à União dos Po-
vos Indígenas do Vale do 
Javari (Univaja), o indige-
nista trabalhou na Funai 
como coordenador de po-
vos isolados e foi exonera-
do do cargo durante a pan-
demia.

Já o jornalista estrangei-
ro, Dom Phillips, era co-
laborador do jornal The 
Guardian e de outros ve-
ículos da imprensa inter-
nacional, acompanhava o 
trabalho para registrar em 
livro que pretendia escre-
ver sobre a preservação da 
Amazônia.

O presidente da Funai, 
Marcelo Xavier, comentou 
sobre o desaparecimento 
da dupla afirmando que o 
indigenista e o jornalista 
entraram em terra indíge-
na sem autorização da Fun-
dação, e que “erraram ao 
não comunicar a viagem”.

Presidente da Funai deixa evento 
após ser chamado de “miliciano”

Em mAdrid

O porta-voz do Kremlin, 
Dmitry Peskov, disse ontem 
que o presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, está com boa 
saúde, descartando rumores 
de que ele não estaria bem.

Peskov disse a repórte-
res que houve especulações 
no Ocidente sobre a saúde 
do presidente russo ao lon-
go dos últimos meses, mas 
os relatos de que ele esta-
ria doente não passam de 
boatos.

Putin tossiu durante uma 
aparição pública na quata-
feira (20), quando agências 
de notícias disseram que ele 
havia contraído um leve res-
friado durante visita ao Irã 
no dia anterior. “Estava mui-
to quente em Teerã, mais de 
38° graus Celsius, e o ar con-
dicionado estava muito forte 
lá. Portanto, peço desculpas”, 
disse Putin sobre o episódio.

Os rumores sobre a saú-
de do presidente russo se in-
tensificaram nos últimos me-
ses, sobretudo quando foi 
fotografado encontrando-se 
com funcionários estrangei-
ros e russos estando sentado.

Kremlin nega 
rumores sobre 
saúde de Putin

rússiA

Agência Brasil/Reuters

Agência Estado
Agência Brasil/Reuters

Alex Rodrigues  
Agência Brasil
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A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento Ur-
bano (Sedurb), realizará hoje 
sorteio de 170 vagas para co-
merciantes e ambulantes cadas-
trados e classificados a fim de 
usufruírem de espaço para ven-
derem seus produtos em barra-
cas, tabuleiros e carrinhos mó-
veis, durante a Festa das Neves 
- tradicional celebração religio-
sa da cidade que também cele-
bra o aniversário de João Pessoa. 
A seleção dos cadastrados acon-
tecerá por meio de sorteio, no 
auditório da Central de Comer-
cialização da Agricultura Fami-
liar (Cecaf), às 14h, para defini-
ção do local onde funcionarão 
as barracas, conforme publica-
ção do edital no 003/2022. 

De acordo com Julião Fer-

Seleção dos cadastrados para o trabalho acontecerá no auditório da Cecaf, às 14h

Sorteio para ambulantes 
e comerciantes será hoje

170 vagas para a festa das neves

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 +0,65%

R$ 5,496
+0,76%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

+1,04%

R$ 5,615

Libra  Esterlina

+0,67%

R$ 6,589

Ibovespa

99.033,17 pts

Selic

Fixado em 15 de 
junho de 2022

13,25%

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com
n 

As vagas serão 
distribuídas 
entre quatro 
setores, sendo 
duas praças de 
alimentação 
e duas áreas 
para comércio 
móvel

reira, diretor de Planejamen-
to e Empreendedorismo da 
Sedurb, essas vagas serão dis-
tribuídas entre quatro setores, 
sendo duas praças de alimenta-
ção e duas áreas para comércio 
móvel. “A distribuição será fei-
ta conforme atividade desem-
penhada pelos trabalhadores e 
levando em conta critérios im-

portantes, como a segurança 
para realização do evento. Du-
rante o sorteio, vamos definir a 
ordem de cada ponto dentro do 
setor destinado”, ressaltou. 

A tradicional Festa das Ne-
ves ocorrerá durante o período 
de dez dias, do dia 27 de julho a 
5 de agosto, das 16h à 0h, no Par-
que Solon de Lucena. O evento 
contará com a montagem de 25 
barracas de comida (praça de 
alimentação), 15 barracas de be-
bida, 100 carrinhos e 30 tabu-
leiros móveis, totalizando 170 
trabalhadores selecionados, mo-
vimentando a economia da capi-
tal. As inscrições começaram na 
última terça e foram encerradas 
às 17h de ontem. 

A organização das barracas 
está disposta por áreas e deve 
seguir algumas regras. As bar-
racas de comida, por exemplo, 
serão distribuídas em duas pra-
ças de alimentação e apenas es-

sas barracas poderão utilizar 
mesas e cadeiras em quantida-
de definida pela Sedurb. Além 
disso, a venda de bebida alcoó-
lica será permitida.  

Aos ambulantes que usarão 
os carrinhos móveis, estes de-
vem ser de fácil locomoção, sen-
do proibido utilizar o chão para 
guardar estoque de produtos 
ou qualquer outro objeto. Tam-
bém poderão usar fontes de ca-
lor, desde que, neste caso, sejam 
alocados em lugares mais dis-
tantes do palco, por uma ques-
tão de segurança.  

Na programação da tradi-
cional Festa das Neves consta 
a participação do Padre Fábio 
de Melo, no dia 27, às 20h30. 

No último dia, 5 de agosto, 
às 22h, haverá a participação 
da ex-BBB e cantora Juliette. 
As duas atrações de nível na-
cional se apresentarão no Par-
que Solon de Lucena.

A tradicional 
Festa das 
Neves, que 
movimenta 
a economia 
da capital, 
ocorrerá no 
período de 27 
de julho a 
5 de agosto

Foto: Ortilo Antônio

Um ano de trabalho. Este 
foi o tempo que a Energisa le-
vou para desenhar os compro-
missos e metas de desenvolvi-
mento sustentável que acaba de 
apresentar ao mercado e a seus 
colaboradores. 

Muitas das ações já estão 
em andamento, como o pro-
jeto de descarbonização, com 
a desativação de 20 termoelé-
tricas até 2025, mas o período 
mais longo do que a prática 
usual da empresa para matu-
ração das metas foi necessário 
para garantir que a sustenta-
bilidade fosse reconhecida de 
fato como um eixo central do 
negócio, discutido com diver-
sas áreas do Grupo, incluindo 
o Conselho de Administração.

Para marcar a validação 
dos compromissos e dar aos 
colaboradores a dimensão cor-
reta da relevância do assunto, 
a Energisa convidou um alia-

do de peso da causa do de-
senvolvimento sustentável: o 
professor da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio), Sérgio Bes-
serman. Ele participou de um 
fórum interno sobre “O papel 
das empresas na construção 
da sustentabilidade e da eco-
nomia de baixo carbono”. 

O evento on-line contou 
com a participação da vice
-presidente de Gente, Gestão 
e Sustentabilidade da Energi-
sa, Daniele Salomão; da dire-
tora de gestão e sustentabili-
dade, Tatiana Feliciano; entre 
outros servidores. 

“Nos próximos 30 anos, va-
mos fazer escolhas mais im-
portantes do que em todo o sé-
culo 20”, enfatizou Besserman.

A vice-presidente explicou 
que os compromissos ESG da 
Energisa foram pautados pe-
los 17 Objetivos para o Desen-

volvimento Sustentável (ODS) 
da ONU. Segundo ela, a dis-
cussão fez parte do Planeja-
mento Estratégico da empre-
sa.  “As metas são até 2050. 
Por isso, não poderiam ser um 
compromisso somente da ges-
tão atual da Energisa, mas um 
compromisso do Conselho. 
Houve todo o apoio do CEO e 
do diretor de estratégia, Lucas 
Pinz, inserindo esta etapa de 
definição ao processo de Pla-
nejamento Estratégico da em-
presa”, afirmou Daniele. 

Tatiana Feliciano, diretora 
de gestão e sustentabilidade, 
detalhou algumas iniciativas:

“No pilar ambiental, pode-
mos citar o projeto que está re-
florestando uma área de três 
hectares, na aldeia indígena 
Nova Esperança, no Acre. Fo-
ram plantadas mais de cinco 
mil mudas de arvores nativas 
e frutíferas, além da constru-

ção de um viveiro e um ban-
co de sementes que permitirá 
a continuidade da ação pelos 
próprios indígenas. Além dis-
so, foram realizadas ativida-
des de capacitação em práticas 
agroflorestais e em arborismo 
para conseguirem selecionar 
as melhores sementes. Uma 
iniciativa que pode ser poten-
cializada pelo Fundo Flores-
ta Viva, que a Energisa aderiu 
e sinaliza para outros projetos 
semelhantes no futuro”.

Na mensagem final do 
evento, Sérgio Besserman re-
forçou a singularidade do 
momento que a humanidade 
vive: “Trata-se do fim da civili-
zação (movida a combustível) 
fóssil, e o nascimento de outro 
mundo sustentável. A Energi-
sa está na fronteira desta mu-
dança!”, disse, referindo-se aos 
projetos citados pelos partici-
pantes do fórum.

Energisa promove fórum e estabelece 
as metas de sustentabilidade até 2050

desenvolvimento sustentável

Empreendedorismo
Fabrício Feitosa

fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Sempre falamos aqui sobre o quão importante é 
para o sucesso de um negócio  a inserção dele no 
mundo digital. Não só pelas facilidades que as 

ferramentas tecnológicas propiciam no gerenciamento 
da empresa, mas também na potencialização da oferta 
de produtos e serviços que essas ferramentas trazem, 
na medida em que se tornam cada dia mais populares.

Para além dessas questões, um assunto que 
vem ganhando bastante relevância no mundo do 
empreendedorismo é em que nível de maturidade 
digital um negócio se encontra, e como isso é 
relevante nos dias de hoje.

Maturidade digital é o termo utilizado para se referir 
à capacidade que uma empresa tem de competir 
efetivamente em um ambiente digital. Aqui no Brasil, 
esse termo está diretamente relacionado ao Marketing 
Digital e, conforme modelo desenvolvido pelo Google e 
pelo Boston Consulting Group, existem quatro estágios 
diferentes de maturidade em que as empresas podem 
estar quanto ao uso de dados em marketing

O nível mais básico, conhecido como empresas 
Nascentes, relaciona-se aos negócios que fazem 
campanhas usando dados de clientes gerados 
e mantidos por terceiros, com baixa ligação a 
resultados. Já no nível das Emergentes estão as 
empresas que fazem campanhas baseadas em dados 
de consumidores gerados e mantidos pela própria 
empresa, além da compra de mídia programática, 
mas sem cruzamento de dados.

As Conectadas são as empresas que mantêm 
dados integrados e ativados ao longo de múltiplos 
canais, com conexão clara e resultados de vendas e 
o quarto e mais evoluído nível, o Multimomento, onde 
as empresas conseguem utilizar a tecnologia para 
proporcionar experiências únicas e personalizadas, 
de acordo com a individualidade de seus clientes, 
independente do canal.

Segundo os estudos, empresas que conseguem 
atingir o quarto nível de maturidade podem aumentar 
as suas receitas em até 20%, além de uma redução 
de custo que pode chegar a 30%. Em levantamento 
realizado em 2019, estimava-se que apenas 2% das 
empresas nacionais encontravam-se nesse patamar, 
grande maioria (55%), segundo a pesquisa realizada, 
está na categoria Emergente.

Para que se desenvolva a maturidade digital em 
um negócio é preciso inicialmente compreender em 
que ponto ele se encontra, para isso é necessário 
realizar um diagnóstico da maturidade digital, para 
que se saiba também em que direção caminhar para 
atingir seu objetivo.

Numa visão mais ampla, reconhecendo a 
maturidade digital como um conjunto de ações e 
ferramentas que envolvem todos os fatores de um 
negócio, podemos considerar cinco estágios, como 
degraus a serem alcançados na direção dessa 
maturidade, que podem ser descritos da seguinte 
forma.

O primeiro estágio corresponde às empresas 
que desejam implementar soluções digitais, mas 
estão presas àquilo que já vinham fazendo, apenas 
buscando substituir rotinas manuais por digitais. 
Nesses casos, a intenção não é mudar o modo como 
a empresa atua, mas, por exemplo, aumentar a 
velocidade das tarefas.

No segundo estágio a tecnologia serve como base  
para a automação de processos internos, mas ainda 
de uma forma transicional, onde a organização já 
entende a tecnologia como fundamental e se propõe a 
ir em busca dessa transformação.

Quando um negócio já estabelece a tecnologia 
como uma cultura em sua organização, ela está no 
terceiro estágio, e nesse momento as pessoas tendem 
a ser mais colaborativas nos mais diversos níveis, o 
que facilita mudanças mais profundas. A empresa já 
entende mais claramente o processo de transformação 
digital, colocando profissionais responsáveis por essas 
implementações e recursos específicos para isso.

As empresas que já compreendem toda a sua 
infraestrutura pautada na tecnologia e inovação, 
estão colocadas no quarto estágio de maturidade. 
Algumas já nascem nesse estágio, como por exemplo 
a Uber e Airbnb. 

No quinto e mais alto estágio estão as empresas 
que ditam os avanços tecnológicos no mercado atual. 
Nesse patamar podemos colocar as Big Techs, como 
Apple e Google que estão sempre trabalhando com o 
que há de mais avançado em termos de inovação.

Compreende-se portanto que existe um vasto 
universo quando se trata de maturidade digital, e 
que mesmo as mais avançadas empresas nesse 
sentido têm espaço para evoluir. O importante é ter 
consciência da existência desse tema no mundo dos 
negócios e se manter atualizado para aplicá-lo de 
acordo com sua realidade.

Maturidade Digital
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Ocorrências serão apuradas pela Secretaria Nacional do Consumidor e encaminhadas aos Procons de todo o país

Canal na internet receberá denúncias
telemarketing abusivo

Agência Brasil

Os brasileiros ganharam 
mais um canal direto para 
denunciar empresas de tele-
marketing que insistem na 
prática abusiva no contato 
com o consumidor. Com a 
determinação do Ministério 
da Justiça e Segurança Públi-
ca (MJSP) de combater o pro-
blema, foi disponibilizado 
um canal na internet, onde a 
pessoa pode fazer a denúncia.

“No formulário eletrônico, 
os consumidores devem inse-
rir, entre outras informações, 
a data e o número de origem 
da chamada com DDD (disca-
gem direta a distância - quan-
do houver), o nome do tele-
marketing ou qual empresa 
representa e se foi dada per-
missão para a oferta de pro-
dutos e serviços”, informou o  
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública.

Processo
As denúncias serão apura-

das pela Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon) e 
encaminhadas aos Procons 
(Fundação de Proteção e De-
fesa do Consumidor) de todo 
o país para que sejam analisa-
das e aberto eventual proces-
so administrativo pelo des-
cumprimento da medida.

Suspensão
No início desta semana, 

as atividades de telemarke-
ting abusivo de 180 empre-
sas brasileiras foram suspen-
sas por decisão da Senacon e 
dos Procons. “A medida tem o 
objetivo de pôr fim às ligações 
que oferecem produtos ou 
serviços sem autorização dos 
consumidores”, explicou o 
ministério. A decisão de sus-
pender foi tomada com base 
na quantidade de reclama-
ções registradas no Sistema 
Nacional de Informações de 
Defesa do Consumidor (Sin-
dec) e no portal consumidor.
gov.br nos últimos três anos.

A arrecadação total das 
Receitas Federais fechou o 
mês de junho em R$ 181,04 
bilhões, informou ontem o 
Ministério da Economia. O 
valor representa um acrés-
cimo real de 17,96% em rela-
ção a junho de 2021, descon-
tada a inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA). Esse é 
o melhor desempenho arre-
cadatório para o mês de ju-
nho desde 2000. No período 
acumulado de janeiro a ju-
nho de 2022, a arrecadação 
alcançou R$ 1,09 trilhão.

Em relação às Receitas 
Administradas pela Recei-
ta Federal, o valor arrecada-
do, em junho, foi de R$ 174,3 
bilhões, representando um 
acréscimo real de 17,12%.

De acordo com o BC, o 
aumento observado no mês 
de junho pode ser explicado, 
principalmente, pelo cresci-
mento dos recolhimentos do 
Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contri-
buição Social Sobre o Lucro 
Líquido (CSLL).

O IRPJ e a CSLL totali-
zaram uma arrecadação de 
R$ 34,2 bilhões, com cresci-
mento real de 37,47%. Além 
disso, também houve pa-
gamentos atípicos de cerca 
de R$ 6 bilhões por empre-
sas ligadas ao setor de com-
modities.

No acumulado do ano, 
o IRPJ e a CSLL totaliza-
ram uma arrecadação de 
R$ 258.5 bilhões, com cres-
cimento real de 21,54%. Esse 
desempenho é explicado 
pelos acréscimos de 83,05% 
na arrecadação relativa à 

Arrecadação federal fecha junho em R$ 181,04 bilhões
em alta

Luciano Nascimento 

Agência Brasil

declaração de ajuste do IRPJ 
e da CSLL, decorrente de fa-
tos geradores ocorridos ao 
longo de 2021, e ao acrésci-
mo de 19,32% na arrecada-
ção da estimativa mensal.

Também houve recolhi-
mentos atípicos da ordem de 
R$ 26 bilhões, especialmen-
te por empresas ligadas à ex-
ploração de commodities, no 
período de janeiro a junho 
deste ano, e de R$ 20 bilhões, 
no mesmo período de 2021.

Já a Cofins e o PIS/Pasep 
apresentaram uma arreca-
dação conjunta, em junho, 
de R$ 34,2 bilhões, represen-
tando um acréscimo real de 
11,8%. Esse desempenho é 
explicado pelo decréscimo 
real de 0,7% no volume de 
vendas, segundo a Pesqui-

sa Mensal de Comércio do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (PMC-IB-
GE) e aumento real de 9,2% 
no volume de serviços, se-
gundo a Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS-IBGE) entre 
maio de 2022 e maio de 2021, 
desempenho da arrecada-
ção do setor de combustí-
veis e do comércio varejis-
ta, e decréscimo de 14,99% 
no volume das compensa-
ções tributárias em relação 
ao período anterior.

O Imposto sobre a Ren-
da Retido na Fonte (IRRF) 
- Rendimentos de Capital 
teve arrecadação de R$ 15,2 
bilhões, com acréscimo real 
de 97,42%. Entre janeiro e ju-
nho, a arrecadação do IRRF 
- Rendimentos de Capital 

foi de R$ 43,9 bilhões, com 
acréscimo real de 62,82%.

A Receita Previdenciá-
ria teve arrecadação de R$ 
44.5 bilhões, com acréscimo 
real de 10,8%. Esse resultado 
pode ser explicado pelo au-
mento real de 4,01% da mas-
sa salarial e pelo bom de-
sempenho da arrecadação 
do Simples Nacional em re-
lação a junho de 2021. No 
acumulado do ano, a Recei-
ta Previdenciária teve ar-
recadação de R$ 261,2 bi-
lhões, com acréscimo real 
de 6,52%.

Ministro
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, disse que a 
alta na arrecadação resultou, 
principalmente, do imposto 

pago pelo aumento no lucro 
das empresas. O resultado, 
segundo o ministro, confir-
ma as previsões da pasta de 
crescimento da economia 
brasileira para este ano.

“O grande vetor desse 
aumento de arrecadação foi 
exatamente o lucro das em-
presas, que veio bem aci-
ma do que estava previsto 
e bem acima das bases es-
timadas ao longo de 2021”, 
disse Guedes, acrescentan-
do que “isso confirma as 
nossas previsões de que o 
crescimento brasileiro ia 
surpreender. Começamos 
ao ano com previsões de 
que o PIB [produto Interno 
Bruto] ia cair -1,5% e agora 
as projeções são de um cres-
cimento de 2%”.

No período acumulado de janeiro a junho de 2022, a arrecadação alcançou R$ 1,09 trilhão

“O grande vetor 
desse aumento 
de arrecadação 
foi exatamente 
o lucro das 
empresas, que 
veio bem acima 
do que estava 
previsto

Paulo Guedes

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em 2020, a indústria bra-
sileira compreendia 303,6 mil 
empresas com uma ou mais 
pessoas ocupadas. Essas em-
presas geraram R$ 4 trilhões 
de receitas líquidas de ven-
das e pagaram um total de 
R$ 308,4 bilhões em salários 
e outras remunerações. Esse 
resultado envolveu 7,7 mi-
lhões de pessoas emprega-
das no setor industrial.

Os dados constam da Pes-
quisa Industrial Anual Em-
presa 2020 (PIA Empresa), di-
vulgada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Segundo o levantamento, 
as indústrias de transforma-
ção concentraram 92,9% do 
faturamento das empresas 
industriais em 2020. O seg-
mento de fabricação de pro-
dutos alimentícios ocupou a 
primeira posição no ranking 
de receita líquida de vendas, 
com 24,1% do faturamento da 
indústria brasileira. De 2011 

a 2020, esse setor foi o que 
mais ganhou participação de 
mercado, com incremento de 
5,9 pontos percentuais, dos 
quais 3,6 pontos percentuais 
foram relativos especifica-
mente ao período 2019-2020.

Outro destaque foi o se-
tor de fabricação de veícu-
los automotores, reboques 
e carrocerias, que, em 2011, 
ocupava a segunda posição 
no ranking de receita líqui-
da de vendas na indústria e 
caiu para quarta posição em 
2020, perdendo 4,9 pontos 
percentuais de participação 
em 10 anos.

“Esse movimento ocorreu 
em contrapartida ao avanço 
do segmento de fabricação de 
produtos químicos, que pas-
sou da quarta para a segunda 
posição em 10 anos, alcançan-
do 10,5% do faturamento da 
indústria. As terceira e quinta 
colocações, mantidas inalte-
radas entre 2011 e 2020, foram 
ocupadas respectivamente 
pelas atividades de fabricação 
de coque, de produtos deriva-
dos do petróleo e de biocom-

Indústrias empregavam 7,7 milhões 
de pessoas em 2020, aponta IBGE

pesquisa

Após três meses segui-
dos de aumento, a confian-
ça dos empresários da in-
dústria elétrica e eletrônica 
recuou 2,3 pontos no mês 
de julho, mostra o Índice 
de Confiança do Empresá-
rio Industrial (ICEI). Resul-
tante da compilação de da-
dos desagregados de uma 
pesquisa mais amplia da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) pela Abi-
nee, entidade que congre-
ga as empresas da indústria 
elétrica e eletrônica, o ICEI 
de julho atingiu 55,2 pontos 
ante 57,5 pontos em junho.

Embora considere a re-
tração pequena, o presiden-
te da Abinee, Humberto 
Barbato, citou alguns moti-
vos que levaram à diminui-
ção da confiança do empre-
sário na economia. Além da 
persistência da inflação em 
não ceder e voltar para den-
tro da meta, mesmo diante 
das seguidas elevações da 

taxa de juros, pesa também 
para a queda a proximida-
de da eleição.

É que, segundo Barba-
to, as pesquisas eleitorais 
mostrando a vantagem que 
o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) abre 
sobre presidente Jair Bol-
sonaro (PL) têm preocu-
pado o empresariado do 
setor, que mantinha a es-
perança de ver o manda-
tário reeleito.

“Não vejo nesta que-
da da confiança em julho 
um grande problema por-
que minha leitura é de que 
ela foi pequena, mas ela 
reflete uma taxa de infla-
ção e juro que vão causar 
um crescimento econômi-
co menor que o que estava 
sendo esperado e porque a 
eleição está se aproximan-
do e as pesquisas mostran-
do o Lula como vencedor”, 
disse Barbato ao Estadão/
Broadcast, ressaltando que 
no setor tem preferências 
para os dois lados.

As sinalizações do Lula 

sobre o que vai fazer com 
o teto de gastos, por exem-
plo, levam os empresários 
à crença de que poderá ter 
um descontrole fiscal de-
sastroso e um consequen-
te estouro da inflação nos 
próximos anos, diz o exe-
cutivo. “Por outro lado, se 
tivermos uns dois meses de 
desaceleração da inflação, o 
ICEI volta a subir. Por isso 
que não considero a queda 
de julho um grande proble-
ma”, ponderou Barbato.

Médio prazo
Se na margem, compa-

ração julho com junho, a 
confiança da indústria ele-
troeletrônica sofreu uma 
pequena estremecida, há 
24 meses ela permanece 
acima da linha divisória 
dos 50 pontos. Vale lembrar 
que o ICEI varia de 0 a 100 
pontos, sendo que valores 
acima de 50 pontos mos-
tram confiança do empre-
sário industrial e abaixo de 
50 pontos apontam falta de 
confiança.

Inflação e eleição derrubam, em 2,3 
pontos, a confiança do empresário

indústria elétrica e eletrônica

Ana Cristina Campos 

Agência Brasil
Francisco Carlos de Assis 

Agência Estado
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Segundo o 
levantamento, 
as indústrias de 
transformação 
concentraram 
92,9% do 
faturamento 
das empresas 
industriais 
em 2020

bustíveis (8,6%) e de metalur-
gia (6,4%)”, diz o IBGE.

Mão de obra
Segundo o IBGE, a indús-

tria reduziu a mão de obra 
ocupada em cerca de 1 milhão 
de pessoas entre 2011 e 2020, 
com ênfase em setores que 
provavelmente enfrentam de 
forma mais intensa mudanças 
estruturais relacionadas, por 
exemplo, à evolução da tec-
nologia e a forte concorrência 
com o setor externo. 
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Primeira sessão simulada aconteceu esta semana com advogados e representantes do Centro de Conciliação

JFPB prevê audiências no Metaverso
experiência inovadora

O projeto “Conciliar no 
Metaverso é melhor”, da Jus-
tiça Federal na Paraíba (JFPB), 
vai promover - de forma pio-
neira - audiências de conci-
liação no universo da reali-
dade virtual, popularmente 
conhecido como “Metaverso”. 
A primeira sessão simula-
da dessa natureza aconteceu 
esta semana, com a partici-
pação de advogados e repre-
sentantes do Centro Judiciá-
rio de Solução Consensual 
de Conflitos e Cidadania (Ce-
jusc/JFPB).

Conforme a responsável 
pela iniciativa, a supervisora 
do Escritório de Inovação da 
JFPB, Samara Vieira Rocha 
de Queiroz, a experiência foi 
bem sucedida e a expectati-
va é que uma audiência real 
seja realizada já no próximo 
mês de agosto. “Na concilia-
ção simulada, foi possível re-
presentar todas as fases pro-
cessuais: a apresentação do 
conciliador, propostas e con-
trapropostas, realização do 
acordo, exposição da ata da 
audiência de forma legível 
para as partes e até mesmo 
um aperto de mãos amigável 
ao final”, detalhou.

Ainda segundo ela, nes-
sa primeira “sessão teste”, as 
partes foram representadas 
por avatares, que foram pre-
viamente customizados para 
que ficassem semelhantes às 
pessoas em sua aparência 
real. “A utilização dos avata-
res ‘suaviza’ os ‘ânimos’, por 
vezes acirrados, dos integran-
tes da audiência - o que pode 
ser um fator positivo para ga-
rantir a efetividade da conci-
liação e a obtenção da paz so-
cial”, opinou.

O estudante de Ciência 
da Computação e estagiário 
do Escritório de Inovação da 
JFPB, Daniel Azevedo de Oli-
veira Maia, também integra a 
equipe do projeto e destacou 

que a imersão no metaverso 
é opcional, sendo suficiente 
que a pessoa esteja utilizan-
do os equipamentos neces-
sários para uma videoconfe-
rência habitual. “Aqueles que 
não se interessarem, ou não ti-
verem condições no momen-
to de participar em realidade 
virtual, poderão ingressar na 
sala apenas com webcam, as-
sim como já faziam com ou-
tras plataformas, em audiên-
cias telepresenciais”, explicou.

Legislação 
A realização de concilia-

ções, por meio de imersão di-
gital, tem amparo legal. A Lei 
nº 13.105/2015 (Código de Pro-
cesso Civil) autoriza a prática 
de atos processuais por meio 
de videoconferência ou outro 
recurso tecnológico de trans-
missão de sons e imagens em 
tempo real (art. 236, §3º). É 
nessa hipótese em que se en-
quadra o metaverso - inclusi-
ve podendo ser utilizado para 
depoimento pessoal de partes 
(art. 386), oitiva de testemu-
nhas (art. 453, §1º) e acareação 
(art. 461, §2º), arguição de pe-
ritos (art. 464, §4º), dentre ou-
tras possibilidades. 
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Segundo a 
responsável 
pela iniciativa, 
a supervisora 
do Escritório 
de Inovação da 
JFPB, Samara
Vieira Rocha,
a criação 
de avatares 
“suaviza os 
ânimos” dos 
participantes

Teste
As partes foram 
representadas 

por avatares, que 
foram previamente 

customizados para que 
ficassem semelhantes 

às pessoas em sua 
aparência real

Os profissionais fisiotera-
peutas, fonoaudiólogos, psi-
cólogos e terapeutas ocupa-
cionais de Campina Grande 
receberam de forma positi-
va a decisão da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
(ANS) de por um fim na li-
mitação no número de con-
sultas e sessões pelos planos 
de saúde. No entanto, eles de-
monstram preocupação com 
a possibilidade dos planos 
reajustarem os valores por 
conta dessa medida.

O fisioterapeuta Alisson 
Ferreira classificou a deci-
são como benéfica, princi-
palmente para os pacientes 
que além de terem um nú-
mero ilimitado, também vão 
poder reduzir os problemas 
com a burocracia dos planos 
no momento em que preci-
sam de autorizações para no-
vas sessões. “Isso foi muito 
bom, porque até agora, rece-
bemos as guias e elas trazem 
a autorização apenas para 10 
sessões para fisioterapia, por 
exemplo, e acaba confundin-
do a cabeça dos pacientes, já 
que eles acham que vão ter re-

sultados satisfatórios ou cura-
dos de suas patologias, ape-
nas com essa quantidade. Isso 
criou uma cultura que deixa 
muitas dúvidas”, frisou.

A decisão foi tomada na 
última semana, em reunião 
extraordinária da diretoria 
colegiada da agência. A nova 
resolução deve começar a va-
ler a partir de 1o de agosto 
deste ano.

Com a decisão, os planos 
deverão oferecer cobertura 
ilimitada para pacientes com 
doenças ou condição de saú-
de listada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
“Temos muito a comemorar 
já que o número era muito li-
mitado o que não proporcio-
nava um melhor acompanha-
mento para quem precisa de 
receber um cuidado longi-
tudinal”, declarou a psicólo-
ga Cláudia Holanda Moreira.

Porém, ela fez um alerta 
com relação a medida de pos-
síveis reajustes. “Precisamos 
ficar atentos a uma resposta 
nesse sentido, porque aí ha-
veria prejuízos para os usuá-
rios”, analisou.

A também psicóloga e psi-
canalista Jailma Souto desta-
cou que essa medida, de não 

colocar um limite nas ses-
sões, é muito limitado e a dis-
cussão precisa ser mais am-
pla. “O alvo dos planos de 
saúde é o lucro e não o usuá-
rio. Eles se mantém porque 
às políticas não funcionam. 
A saúde pública não recebe o 
suficiente para manutenção. 
Essa conquista atual é uma 
gota d’água no oceano”, ar-
gumentou.

ANS põe fim a limitação no número 
de consultas e sessões pelos convênios

a partir de 1o agosto

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com
Wellton Máximo 

Agência Brasil

A experiência foi bem sucedida e a expectativa é que uma audiência real seja realizada no próximo mês

Em funcionamento 
desde novembro de 2020, 
o Pix (sistema de transfe-
rências instantâneas do 
Banco Central) continua 
a atrair cada vez mais cor-
rentistas. Em março deste 
ano, o número de usuá-
rios com chaves Pix ca-
dastradas somou 51 mi-
lhões, com alta de 72% em 
relação ao mesmo mês de 
2021.

Os dados foram divul-
gados no terceiro volu-
me da Pesquisa de Tecno-
logia Bancária, realizada 
pela Federação Brasilei-
ra de Bancos (Febraban) e 
pela empresa de consul-
toria e auditoria Deloitte. 
A pesquisa difere das es-
tatísticas oficiais porque 
o Banco Central divulga 
apenas o número total de 
chaves Pix e de usuários 
cadastrados no Diretório 
de Identificadores de Con-
tas Transacionais (DICT).

Como cada pessoa físi-
ca pode ter até cinco cha-
ves para cada conta e cada 
pessoa jurídica pode ter 

até 20, a contagem do Ban-
co Central vem com dupli-
cidade de informações. O 
DICT também não forne-
ce o número de usuários 
efetivos do Pix, mas os 
correntistas aptos a cadas-
trarem as chaves.

Utilização
Segundo a pesquisa, 

não apenas o número de 
usuários está crescen-
do, mas também a utili-
zação individual do Pix. 
Em março de 2021, ape-
nas 2% dos correntistas ti-
nham recebido mais de 30 
Pix. No mesmo mês des-
te ano, a proporção subiu 
para 6%.

De acordo com o levan-
tamento, o crescimento 
do Pix concentrou-se nas 
pessoas físicas, cujo nú-
mero de usuários subiu 
mais que o das pessoas 
jurídicas. No entanto, o 
número de empresas que 
vão aderir ao serviço de 
transferência instantânea 
deverá subir mais a partir 
de 2023, porque as compa-
nhias terão terminado de 
adaptar os sistemas finan-
ceiros ao Pix.

Número de usuários do Pix 
chega a 51 milhões em março

alta de 72%

Incerteza
Os profissionais, 

entretanto, demonstram 
preocupação com 

a possibilidade dos 
planos  de saúde 
reajustarem os

 valores por conta 
dessa medida

Foto: Pixabay
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Frequência 
de uso 
entre os 
correntistas 
também vem 
aumentando: 
em março 
de 2021, 
apenas 2% 
deles tinham 
recebido 
mais de 
30 Pix. No 
mesmo mês 
deste ano, a 
proporção 
subiu para 
6%
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Mês de luta  contra as  hepatites vi rais

Faça o teste

Hepatites virais
têm tratamento

Hepatites vi rais  são in fecções que  
acometem o fígado, levando  a 
alterações nesse órgão. 

Por serem silencio sas, a cabam 
apenas sendo detectadas quando  
a doen ça já está e m evolução, 
fato que eleva a importância da  
detecção precoce como forma de 
proteção e cura.

O SUS oferece gratuitamen te testes 
rápidos para detecção das in fecções 
pelos vírus  B ou C, além de vacina  
contra a primeira. 

São cuidados  que todos pode mos tomar  
para mitigar  os efeitos dessas doen ças 
que a cometem tantos brasilei ros 
todos  os anos.

EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

Sebrae e Fecomércio debatem nova fronteira de oportunidades para o desenvolvimento sustentável do Sertão

Seminário discute energia renovável 
sustentabilidade 

Discutir a nova fronteira 
de oportunidades para o de-
senvolvimento sustentável 
da região do Sertão. Esse foi 
o tema do Seminário Energia 
Renovável, promovido nes-
sa quinta-feira (21) pelo Se-
brae/PB e Fecomércio, na ci-
dade de Patos.  

A programação aconteceu 
no auditório da agência regio-
nal do Sebrae/PB e teve des-
taque para apresentação de 
três painéis, que abordaram 
o desafio da energia renová-
vel como geradora de novas 
oportunidades de negócios; a 
educação, inovação e a tecno-
logia impulsionando a com-
petitividade das empresas e a 
empregabilidade na região; e 
por último, a importância da 
política de financiamento e 
investimento no apoio ao de-
senvolvimento dos negócios 
na região.

O presidente do Conselho 
Deliberativo Estadual (CDE) 
do Sebrae Paraíba, Marconi 
Medeiros, que também é pre-
sidente da Fecomércio no es-
tado, participou do seminá-
rio e destacou a importância 
da discussão do tema para o 
desenvolvimento regional. 
“É um momento em que nós 
vemos o Sertão paraibano, 
uma região que vai se tornar 
no mais breve possível em 
uma das regiões mais ricas 
de nosso estado. Isso porque 
ela já se tornou rica em gera-
ção de energia solar, em gera-

ção de energia eólica, e princi-
palmente, com a chegada das 
águas do São Francisco, nós 
vamos ter as três coisas que se 
precisa para aumentar a pro-
dução, especialmente na agri-
cultura e na pecuária. Tam-
bém virão novas empresas e 
muitas lojas do comércio de 
bens e serviços, e os paraiba-
nos que vivem aqui no Sertão 
não podem perder essa gran-
de oportunidade, de assumir 
a sua responsabilidade e em-
preender”, destacou. 

Conforme o diretor téc-
nico do Sebrae/PB, Luiz Al-
berto Amorim, o momento 
é de observar o impacto ge-
rado pela energia renovável 
como uma oportunidade de 
expansão dos negócios.  “A 
energia renovável tem uma 
expansão muito grande, pois 
é um novo negócio que se ins-
tala na região e que pode se 
desdobrar em outros novos 
empreendimentos, tanto na 
cadeia de serviços como na 
cadeia alimentar também, 
porque ela começa a agregar 
o fator de renda. Se você ana-
lisar os municípios que estão 
aqui impactados pelas obras 
logo se vê que esses muni-
cípios mudaram. Então esse 
momento aqui é para refle-
tir”, comentou.   

De acordo com o general 
e superintendente da Supe-
rintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste (Su-
dene), Araújo Lima, o tema 

n 

O evento, 
promovido 
nessa 
quinta-feira 
(21), pelo 
Sebrae/PB e 
Fecomércio, 
aconteceu
na cidade 
de Patos

Foto: Sebrae-PB

“Energia renovável, gerando novas oportunidades de negócios” foi tema do primeiro painel do seminário 

apresentado pelo seminário 
colaborou de forma positiva 
para compreender o momen-
to que a região do Sertão pa-
raibano vive. “Nesse evento 
aqui se teve uma perspectiva 
muito boa a respeito de uma 
área da infraestrutura, que 
vem revolucionando a matriz 
energética da região, e conse-
quentemente atraindo novos 
investimentos e novos empre-
gos”, disse. 

O evento teve a participa-
ção do diretor técnico do Se-

brae/PB, Luiz Alberto Amo-
rim, e do presidente e dos 
membros do CDE da Institui-
ção, Marconi Medeiros. Além 
dele, outros membros do con-
selho estiveram presentes e 
foram painelistas, sendo o 
presidente da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado 
da Paraíba (Fapesq), Roberto 
Germano, o superintenden-
te da Sudene, general Araújo 
Lima, o superintendente do 
Banco do Brasil, Paulo Ma-
rinho, o superintendente do 

Banco do Nordeste, José Nil-
ton Castro Martins, e o secre-
tário de Estado de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico, 
Rômulo Polari.

Também participaram do 
evento membros da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) e da Secre-
taria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia da 
Paraíba. Gestores públicos e 
secretários de vários municí-
pios da região também esta-
vam presentes.

Com o tema “Energia re-
novável, gerando novas opor-
tunidades de negócios”, o pri-
meiro painel contou com a 
participação de Riomar Meri-
no Jorge, representante da As-
sociação Brasileira de Energia 
Eólica (ABEEólica), Edlailson 
Pimentel, da Associação Bra-
sileira de Energia Solar Foto-
voltaica, e Rômulo Polari Fi-
lho, secretário de Estado de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico da Paraíba.  

O destaque do segundo 
painel foi “Educação, inova-
ção e tecnologia impulsionan-
do a competitividade das em-
presas e a empregabilidade 
na região”. O tema foi discu-
tido pelo secretário de Esta-
do da Educação e da Ciên-

cia e Tecnologia da Paraíba, 
Cláudio Furtado, o reitor da 
UFCG, Antônio Fernandes Fi-
lho, e o presidente da Faspeq, 
Roberto Germano. 

Por sua vez, o terceiro pai-
nel abordou o tema “Política 
de financiamento e investi-
mento no apoio ao desenvol-
vimento dos negócios na 
região”, sendo o debate reali-
zado pelo superintendente da 
Sudene, general Carlos César 
de Araújo Lima, o superinten-
dente do Banco do Nordeste, 
João Nilton Castro Martins, 
o superintendente do Banco 
do Brasil, Paulo Martinho e 
Marcelo Abrantes, da Câma-
ra Brasileira de Comércio Ex-
terior do Estado da Paraíba 
((CBCEX-PB). 

Sobre o Sebrae 50+50 
Em 2022, o Sebrae celebra 

50 anos de existência, com 
atividades em torno do tema 
“Criar o futuro é fazer histó-
ria”. Denominado Projeto Se-
brae 50+50, a iniciativa enfa-
tiza os três pilares de atuação 
da instituição: promover a 
cultura empreendedora, apri-
morar a gestão empresarial e 
desenvolver um ambiente de 
negócios saudável e inovador 
para os pequenos negócios no 
Brasil. Passado, presente e fu-
turo estão em foco, mostran-
do a evolução desde a fun-
dação em 1972 até os dias de 
hoje, com um olhar também 
para os novos desafios que vi-
rão para o empreendedoris-
mo no país.

Programação teve destaque para 
a apresentação de três painéis

Riqueza
Segundo Marconi 

Medeiros, o Sertão já se 
tornou rico em geração 
de energia solar e em 

geração de energia 
eólica
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Raposa tem missão complicada no final de semana contra o Altos, em Teresina, na sua luta para fugir do Z4

Campinense não vence há 50 anos
NO PIAUÍ

Após voltar a vencer no Cam-
peonato Brasileiro da Série C, o 
Campinense segue intensificando 
os treinamentos para mais um de-
safio na Série C, agora fora de seus 
domínios na batalha para escapar 
do rebaixamento. No próximo do-
mingo enfrenta o Altos-PI, a partir 
das 16h, no Estádio Lindolfo Mon-
teiro, em Teresina-PI, em partida 
válida pela sequência da rodada 
16 da competição.  

Restando apenas quatro roda-
das para o término da 1a fase, a Ra-
posa tem 52% de chances de ser re-
baixada, ocupa a 18a posição com 
15 pontos, um a menos que o  Flo-
resta-CE, primeira equipe fora da 
zona de rebaixamento. Na partida 
contra o Jacaré, o rubro-negro terá 
a oportunidade de deixar o Z4 des-
de a 11a rodada e, para isso, o clu-
be precisa voltar a vencer como vi-
sitante e ainda torcer por tropeços 
de Confiança-SE, Ferroviário-CE e 
Floresta-CE. 

Joga ndo cont ra equipes 
piauienses pelas competições na-
cionais, o Campinense acumula 
um retrospecto de três vitórias, 
dois empates e três derrotas. Na 
última partida, jogando no Piauí, 
o Campeão Paraibano de 2022 ar-
rancou um empate, por 1 a 1, con-
tra o Picos-PI, pelo Brasileirão da 
Série B de 1992. O Altos-PI será a 
quarta equipe piauiense que o ru-
bro-negro vai enfrentar na histó-
ria do confronto dos dois estados 
por competições nacionais, e para 
seguir com chances de evitar o 
descenso a equipe terá de vencer 
no Piauí depois de 50 anos. O últi-
mo e único triunfo ocorreu na Sé-
rie B de 1972, vitória por 2 a 1 so-
bre o Piauí-PI. 

“A vitória na última partida 
traz confiança para sequência da 
competição. Contra o Altos vamos 
encontrar um adversário que vive 
uma situação quase que similar a 

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com
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O volante Magno, do Campinense, está fora do próximo jogo após levar o terceiro cartão amarelo no último sábado

nossa na tabela de classificação. 
Eles fazem do clima quente da ci-
dade e do estádio uma arma contra 
os adversários, sem dúvidas, tere-
mos um jogo difícil, mas estamos 
preparados para superar as adver-
sidades para buscar mais uma vi-
tória”, comentou o lateral-esquer-
do, Felipe Ramon.

O encontro entre Jacaré e Ra-
posa vai marcar apenas a segun-
da partida oficial entre as equipes, 
antes, os clubes se enfrentaram na 
fase de grupos da edição de 2022 

da Copa do Nordeste.  Para a par-
tida deste domingo (24), o técnico 
Flávio Araújo não terá dois titula-
res à disposição, o volante Magno 
e o meia Juninho.

O exame feito pelo departa-
mento médico do clube constatou 
uma lesão grau 2 na coxa posterior 
direita do meia Juninho, porém, 
não tem uma estimativa para o re-
torno aos treinamentos. Já o volan-
te Magno cumpre suspensão por 
ter recebido o terceiro cartão ama-
relo, na vitória por 2 a 0, contra o 

Ferroviário-CE, na última rodada 
da competição.

Dione
Fora dos treinos da última ter-

ça-feira, o meia Dione virou dú-
vidas após sentir um desconforto 
muscular. O jogador será avaliado 
para saber se terá condições de en-
frentar o Altos-PI, neste domingo 
(24). O clube embarca hoje à tarde 
com destino à Teresina, para dar 
sequência à retomada da disputa 
no Brasileirão da Série C.

O São Paulo Crystal se despe-
diu da Série D de forma melan-
cólica, com uma goleada de 7 a 0 
para o Afogados, em Pernambu-
co, mas como estreante na compe-
tição, não fez uma péssima campa-
nha e muitas vezes figurou entre 
os primeiros colocados, na zona 
de classificação. Apesar de ter sido 
ainda eliminado na primeira fase 
da competição, o diretor execu-
tivo da equipe, Arthur Ferreira, 
acha que a experiência em partici-
par de uma competição nacional 
foi proveitosa.

“A Série D é uma competição 
muito difícil, e ainda por cima, 
pegamos um grupo muito difícil, 
com times tradicionais e com um 
poder de investimento bem supe-
rior a nossa equipe. Veja por exem-
plo que o Icasa do Ceará, que tem 
bem mais recursos financeiros do 
que nós, não conseguiu a classifi-
cação”, disse o diretor.

Sobre a queda de produção da 
equipe na reta final da primei-
ra fase, após um começo muito 
bom, Arthur Ferreira, mais uma 
vez, ressaltou a questão financei-
ra como o motivo principal. 

“Como não tínhamos recursos 
para fazer um elenco forte, come-
çamos bem a competição, porque 
tínhamos um bom time, mas com 
o decorrer dos jogos, vieram os car-
tões e as diversas contusões, e o 
time perdeu alguns jogadores im-
portantes, não conseguindo man-
ter portanto o mesmo nível técni-
co”, explicou o dirigente.

Arthur adiantou que agora já vai 
dar início a um planejamento volta-
do para a próxima temporada. Por 
não ter chegado às semifinais do 
Campeonato Paraibano deste ano, 
o São Paulo Crystal ficou sem calen-
dário para o segundo semestre e jo-
gará apenas o Campeonato Parai-
bano no primeiro semestre.

“Nós vamos tentar recuperar 
um calendário cheio para 2024. 
Para tanto, vamos formar uma 
equipe forte, para brigar na pon-
ta da tabela do Campeonato Pa-
raibano de 2023 e conseguir uma 
classificação que nos dê uma vaga 
para voltar a participar da Série D. 
Desta vez, vamos tentar mais apoio 
para formar uma equipe mais for-
te”, acrescentou.

Futebol de base
O São Paulo Crystal vem se ca-

racterizando como uma das equi-

São Paulo Crystal avalia participação na Série D como positiva
brAsIleIrO

“A vitória na 
última partida 
traz confiança e 
vamos encontrar 
um adversário 
em situação 
similar na 
competição

Felipe Ramon

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

A equipe do São Paulo ganhou experiência e vai brigar, em 2023, por uma vaga na Série D de 2024

pes que investe muito nas catego-
rias de base e chegou a representar 
a Paraíba na Copa São Paulo de Fu-
tebol Junior, a maior competição de 
futebol de base na América Latina. 
Porém, este ano, o time sub-20 não 
conseguiu fazer uma bela campa-

nha e deverá sofrer mudanças para 
a temporada 2023, assim como o 
profissional.

“Nossa base era muito forte, 
mas com a pandemia, perdemos 
alguns atletas e as condições fica-
ram mais difíceis para formar um 

grande time sub-20, mas no pró-
ximo ano, retornaremos com um 
trabalho forte de base, com inves-
timento, buscando o título da com-
petição e consequentemente a vaga 
para a Copa São Paulo de Futebol 
Junior”, finalizou o dirigente.
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A organização do US Open 
anunciou na última quarta-
feira a lista de jogadores para 
a disputa do último Grand 
Slam do ano. O sérvio Novak 
Djokovic aparece como pos-
sível sétimo cabeça de chave, 
mas dificilmente disputará o 
torneio pelo fato de não ter se 
vacinado contra a covid-19, o 
que o impediria de entrar nos 
Estados Unidos

“De acordo com o livro de 
regras do Grand Slam, todos 
os jogadores elegíveis são au-
tomaticamente inscritos nos 
campos do sorteio principal 
de simples masculino e femi-
nino com base na classificação 
42 dias antes da primeira se-
gunda-feira do evento”, infor-
mou o US Open, para justificar 
a presença dos não vacinados 
na relação, caso do sérvio, cam-
peão recentemente de Wimble-
don, na Inglaterra.

“O US Open não tem um 
mandato de vacinação para 
os jogadores, mas respeitará a 
posição do governo dos EUA 
em relação às viagens ao país 
para cidadãos não-americanos 
não vacinados”, advertiu a or-
ganização do Grand Slam de 
Nova York. Djokovic já disse 
que não tem a intenção de to-
mar a vacina.

Na lista divulgada nesta 
quarta-feira, o russo Daniil 
Medvedev aparece como prin-
cipal cabeça de chave para o 
torneio, que ocorre entre 29 de 
agosto e 11 de setembro (cha-
ves principais, com o qualifi-
catório começando no dia 23 
de agosto). Logo a seguir vem 
o alemão Alexander Zverev e o 
espanhol Rafael Nadal.

Na frente de Djokovic ain-
da figuram o grego Stefanos 
Tsitsipas, o norueguês casper 
Ruud e o espanhol carlos Al-
caraz. O Top 10 é completado 
com o russo Andrey Rublev, o 
canadense Felix Auger-Alias-

Sérvio aparece na lista do mais importante torneio de tênis dos Estados Unidos, mas autoridades devem barrá-lo

Sem vacina, Djokovic não deve jogar
us open 

sime e o italiano Jannik Sin-
ner. Russos e bielo-russos não 
poderão representar seus paí-
ses e atuarão sem representar 
uma bandeira por causa da in-
vasão à Ucrânia.

Serena Willians
Maior vencedora do 

Grand Slans, com 23 con-
quistas, a americana Sere-
na Williams foi convidada 
para disputar a competição, 
entrando como 16ª cabeça de 
chave pelo ranking prote-
gido que o US Open utiliza 
com as tenistas do país

“Duas das 15 mulheres 
americanas, Serena Williams 
e Taylor Townsend, entraram 
com classificações especiais: 
Williams, 23 vezes campeã 
de Grand Slam, entrou com 
um ranking protegido de 16º, 
enquanto Townsend entrou 
com um ranking protegido 
de 84º”, revelou a organiza-
ção do torneio.

Os Estados Unidos terão 
duas representantes no Top 
10: Jessica Pegula e Danielle 
collins, 7º e 8º lugares, res-
pectivamente. A polonesa 
Iga Swiatek encabeça a lista.

A arma preferida das crianças do bairro 
no período carnavalesco era bastante 
simples de se fabricar. Bastava um cano 

de pvc da grossura da boca de um garrafão 
de água mineral, um cabo de vassoura, uma 
tampa de garrafão de água mineral e uma 
chinela havaiana. A tampa do garrafão se 
encaixava no cano, e para garantir a vedação, 
derretia-se a parte lateral do plástico com o fogo 
de um isqueiro. Depois, bastava fazer um furo 
na frente e estava pronta a pistola d’água que 
consistia em ser uma grande seringa artesanal. 
Para o que seria o ‘êmbolo’ da arma era preciso 
primeiramente serrar o cabo de vassoura ao 
meio; o próprio cano era usado como fôrma 
para cortar o círculo perfeito na havaiana e 
usá-lo como a borracha da seringa; por último 
era preciso pressionar com o cabo de vassoura 
o círculo de borracha até que ele ficasse bem 
preso. Agora sim a arma estava completa. 

Diante da convocatória para aquele 
Carnaval, Adones anotou mentalmente tudo 
o que seria preciso para construir a arma que 
usaria em sua estreia naquela brincadeira que 
ele mal sabia do que se tratava. Os meninos 
não explicaram direito, disseram só que iria ser 
divertido e que não machucariam ninguém. No 
dia combinado, ele levou todos os itens, montou 
sua arma e perguntou de onde pegariam água 
para carregar as novíssimas ‘pistolas’.

- Água? - respondeu Reginaldo, o mais velho 
da turma, em tom de deboche. - Água não fede! 
- completou.

Reginaldo acumulava ao menos dois 
carnavais a mais de experiência. Não era muita 
coisa além dos outros, mas na adolescência, a 
diferença de idades entre quem tem 13 anos e 
quem tem 11 parece equivaler a uma década na 
vida adulta. 

Cada integrante da turma do bairro levou 
a um grande balde vazio sua contribuição 
de líquido fedorento. Água de planta, óleo de 
motor, chorume. De tudo o que fedia havia ali 
um pouco. Adones percebeu que outros meninos 
não haviam levado coisa alguma e então 
perguntou como iriam contribuir. 

- Mija dentro - respondeu Reginaldo. 
Com armas devidamente carregadas, 

todos iam até a esquina para disparar seus 
jatos fedorentos contra o primeiro ônibus que 
passasse. Considerado por muitos como ato 
de vandalismo, a brincadeira era uma reação 
às empresas que exploravam trabalhadores 
e estudantes com altos preços de passagem e 
péssima prestação de serviço. Quem ia dentro 
desse ônibus durante o carnaval tinha que 
suportar o habitual desconforto acrescido de 
mais calor por conta das janelas fechadas para 
proteger os passageiros dos jatos de fedor.

Adones lembrou desse período da infância 
quando seu grupo de torcedores do Sport se 
organizava para atacar o técnico do time dentro 
da Ilha do Retiro, na partida em casa contra o 
lanterna da competição. A raiva do treinador 
se dava porque ele mal chegara e, menos de 
um mês depois, aceitou a oferta para treinar o 
Santos. A torcida, apesar de ordeira, não iria 
deixar barato. Planejaram atacá-lo, mas sem 
causar danos à integridade física, só à honra. O 
plano era cada um levar um saco plástico, urinar 
dentro e arremessar contra o ‘professor’.

Foi aí que surgiu a memória da infância. Ele 
logo viu o risco de que nenhuma das bombas 
de xixi atingisse o malogrado. Escamoteou sua 
arma na perna da calça e conseguiu entrar no 
estádio devidamente instrumentado. Diante da 
falta de munição tão potente quanto aquela 
usada quando tinha 11 anos, fez-se valer da mais 
pura urina. No meio daquele jogo desastroso, 
atrás do fosso que separava a área técnica da 
arquibancada, Adones mijou no técnico.

Arma de fedor

Colunista colaborador

Foto: Reprodução/Instagram

O tenista sérvio Novak Djokovic venceu, recentemente, o Torneio de Wimbledon

com seu futuro em ris-
co, a Fórmula 1 volta a Paul 
Ricard neste fim de semana 
para mais uma edição do 
GP da França, a penúltima 
prova antes da pausa de ve-
rão da categoria, uma cor-
rida em que a Ferrari deve 

Treinos para GP da França começam hoje
fórmula-1

fazer de tudo para seguir 
construindo seu momento 
positivo. Os treinos livres 
para o Grande Prêmio da 
França de Fórmula-1 come-
çam nesta sexta-feira, a par-
tir das 9h(horário de Brasí-
lia). O segundo treino livre 

será a partir do meio dia e 
o terceiro, amanhã, às 8 ho-
ras e a classificação às 11h. 
A corrida será no domingo 
às 10 horas.

Lewis Hamilton vai com-
pletar a sua 300a corrida e 
sonha com uma vitória, já 
que a Mercedes traz novas 
atualizações.

com as vitórias de 
carlos Sainz em 

Silverstone e de 
charles  Le-

clerc no Red 
Bull Ring, a 
Ferrari tenta 
crescer nova-

mente na tem-
porada após per-

der terreno para Red Bull e 
Max Verstappen.

Após a 11a de 22 corridas 
da temporada 2022, Leclerc 
retomou a vice-liderança do 
Mundial, mas Verstappen 
ainda possui uma vantagem 
confortável de 38 pontos: 
208 a 170. Já entre os Cons-
trutores, a diferença é de 56 
a favor do time austríaco.

Segundo informações de 
bastidores, a Red Bull deve 
vir para o fim de semana em 
Paul Ricard com uma ver-
são revisada do assoalho 
em busca de desbloquear 

mais performance do RB18, 
já que a Ferrari parece estar 
com um carro mais rápido 
no momento, tendo seus re-
sultados prejudicados por 
erros de estratégia e ques-
tões de confiabilidade, como 
o abandono de Sainz que 
comprometeu uma dobra-
dinha na Áustria.

Vale lembrar que essa 
pode ser a última passa-
gem da F1 por Paul Ricard. 
O contrato atual com a or-
ganização do evento chega 
ao fim neste ano e o GP da 
França já é dado como fora 
do calendário de 2023 devi-
do à estreia de Las Vegas e 
os retornos de catar, china 
e África do Sul.

Foto: Reprodução/Instagram

n 

Serena 
Willians, maior 
vencedora de 
Grand Slam, 
foi convidada 
pela 
organização 
como 16a 
cabeça de 
chave

n 

Liderança do 
Mundial de 
F-1 segue com 
Verstappen, 
que tem uma 
diferença de 
38 pontos do 
vice-líder, 
Charles 
LeclercHamilton vai completar a sua 300a corrida na França

Agência Estado

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com
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Curtas
Dirigentes do Remo temem
clima hostil contra o Belo

Skate do Brasil continua
brilhando em Los Angeles

Astros do esporte pedem a
libertação de Brittney Griner

CBF lidera ranking digital
das confederações em 2022

O clima de animosidade nas redes sociais entre os 
torcedores do Botafogo em relação ao técnico Gerson 
Gusmão chamou a atenção da diretoria do Remo, 
que temendo pela integridade física dos jogadores, 
pediu uma ajuda da Federação Paraense de Futebol. 
Diante da situação, o presidente  Gluck Paul, 
entrou em contato com a presidente da Federação 
Paraibana, Michelle Ramalho, para formar um grupo 
de membros das duas entidades, com o objetivo de 
trabalhar para evitar atos de violência. O próprio 
presidente da Federação Paraense confirmou que 
vem com a delegação do Remo, hoje, para garantir 
o sucesso de uma operação especial para trazer 
segurança e tranquilidade aos dirigentes, jogadores 
e torcedores do Remo. Ontem, uma reunião no MP da 
Paraíba definiu que o jogo será de torcida única.

O skate brasileiro foi três vezes ao pódio no primeiro 
dia dos X Games de Verão, segunda etapa de um dos 
maiores eventos de esportes radicais do mundo, que 
ocorre em Los Angeles, EUA. Na última quarta-feira, o 
paranaense Gui Khury, de apenas 13 anos, conquistou 
duas medalhas de prata, ambas no vertical (disputa 
em uma pista com formato de “U”), sendo uma delas 
na prova específica de melhor manobra, em que o 
paulista Rony Gomes foi bronze. A participação do 
Brasil  continua no sábado (23), a partir das 18h, com 
o gaúcho Carlos Ribeiro, o paulista Kelvin Hoefler e 
o paranaense Felipe Nunes nas disputas masculinas 
do street (estilo praticado em obstáculos de rua). No 
domingo (24), às 16h, Letícia Bufoni, Pâmela Rosa e 
Rayssa Leal (prata em Tóquio) competem no street 
feminino. Por fim, às 18h, Luiz Francisco conclui a 
participação brasileira na prova masculina do park.

Astros do esporte dos Estados Unidos pediram, 
na noite da última quarta-feira, a libertação de 
Brittney Griner, estrela da WNBA que está presa 
na Rússia. Atletas, como Stephen Curry e Megan 
Rapinoe, lembraram da jogadora de basquete 
durante a cerimônia do ESPY Awards, premiação 
considerada o Oscar do esporte americano.

Vestindo uma camiseta com o nome da atleta, 
Curry pediu o apoio da "comunidade global". 
"Esperamos pelo melhor, então pedimos a toda 
comunidade global dos esportes para continuar 
atentos em nome dela. Ela é uma de nós. Somos 
um time de atletas aqui nesta noite e por todo o 
mundo. Um time que não tem nada com a política 
ou com conflitos globais", disse Curry, um dos 
principais apresentadores da premiação.

Passado um ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o IBO-
PE Repucom divulga a edição 2022 do ranking digital das 
confederações esportivas brasileiras. O destaque desta edi-
ção é o reconhecimento de novas modalidades pelo COB 
(Comitê Olímpico do Brasil), até então pouco conhecidas, 
como a Confederação Brasileira de Arte Sambo e a Asso-
ciação Brasileira de Floorball, e que passam a ser consi-
deradas na análise. Em comparação com a última edição 
do estudo em 2020, ao todo foram mais de 6 milhões de 
novas inscrições nas redes oficiais das confederações es-
portivas no País. As cinco confederações que obtiveram 
as melhores performances em volume de novas inscri-
ções em suas redes sociais, foram: CBF (Confederação Bra-
sileira de Futebol) com 4,7 milhões de novas inscrições; a 
CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) com 655 mil; a 
CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) com 411 mil; 
a CBSk (Confederação Brasileira de Skate) com 156 mil; e 
a CBB (Confederação Brasileira de Basketball) com 88 mil. 
Juntas, elas representam 88% do total de novas inscrições 
entre as confederações brasileiras nos últimos dois anos.

Quanto às plataformas, o TikTok foi a que registrou o 
maior crescimento. A adesão à plataforma pelas confede-
rações dobrou. Em 2020, apenas cinco confederações con-
tavam com um perfil oficial no TikTok, hoje são 11 con-
federações. Foram registradas 450 mil novas inscrições.

Técnico que promoveu o 
maior número de estreias de 
atletas oriundos das catego-
rias de base do São Paulo em 
um ano, Rogério Ceni está 
contente com o desempenho 
e dedicação dos jovens recém
-promovidos ao profissional. 
Na avaliação do técnico, os 
garotos, mesmo desentrosa-
dos, têm correspondido na 
técnica e na empenho.

“Nós temos um time com 
muitos jogadores de 18, 19, 
20 anos. Eles têm desejo, têm 
alma, uma visão diferente da 
vida”, elogiou o treinador, que, 
sem poder utilizar 11 jogado-
res, entre lesões e suspensões, 
tem recorrido cada vez mais 
aos garotos crias de Cotia.

Neste ano, Ceni subiu para 
o profissional um time intei-
ro de jovens revelações: Thia-
go Couto; Moreira, Luizão, 
Beraldo e Patryck; Léo Silva, 
Pablo, Palmberg e Rodrigui-
nho; Maioli e Caio

Contra o Inter, no Beira
-Rio, os jovens tiveram, na 
visão do treinador, participa-
ção importante para a equi-
pe arrancar o empate por 3 a 
3. Na zaga, como Arboleda, 
Miranda e Léo estão machu-
cados, Ceni lançou mão de 
dois neófitos, Beraldo e Lui-
zão. Ele treinou a formação ti-
tular que jogou no Beira-Rio 
durante apenas 15 minutos.

“Beraldo e Luizão com 
mais um experiente vão 
muito bem. Acho que Beral-

Rogério Ceni tem promovido o maior número de garotos das categorias de base e resultados são promissores

Jovens da base empolgam o técnico
são paulo

do foi muito bem no segun-
do tempo, arriscou bastante, 
é um cara construtor”, ava-
liou. “São calados, introverti-
dos, jovens ainda, vão melho-
rar muito ainda”.

Além das baixas, com o 
desgaste provocado pela ex-
tenuante maratona de jogos, 
Ceni teve de “segurar” Diego 
Costa, Igor Gomes e Wellin-
gton. Os três começaram no 
banco e entraram no segun-
do tempo da partida no Sul.

“Gosto muito dos caras 
que trabalham comigo. Sem-

pre tive isso, não importava 
qual o campeonato. É o que 
peço a eles: se estiverem can-
sados, peçam para ficar fora”, 
explicou. “Quando você não 
tem um elenco tão farto, com 
tantas opções, você sofre mui-
to. Ninguém passa impune jo-
gando a cada três dias se fal-
tam trocas”.

Ceni admitiu que, em 
meio a tantas partidas e com 
muitas baixas, o São Paulo vai 
priorizar as Copas e deixar 
um pouco de lado o Brasilei-
rão. O clube está nas quartas 

da Copa do Brasil e da Sul-A-
mericana. “Se quisermos ten-
tar as Copas, temos que abrir 
mão de algumas rodadas do 
Brasileirão. Temos que dar 
um equilíbrio, um refresco 
para alguns jogadores esta-
rem com energia máxima em 
determinados jogos com um 
espaçamento maior”.

Com 25 pontos, o São Pau-
lo caiu para a décima coloca-
ção do Brasileirão. O próxi-
mo compromisso é sábado, 
às 19h, diante do Goiás, no 
Morumbi.

No empate contra o Internacional, o técnico do São Paulo viu muitas virtudes na equipe

Roger Guedes fez o primeiro gol do Corinthians na vitória de 3 a 1, em jogo realizado na última quarta-feira, em São Paulo

O Corinthians não fez 
uma partida perfeita contra 
o Coritiba, mas os gols mar-
cados na vitória por 3 a 1 na 
Neo Química Arena, a es-
treia de Yuri Alberto e a vol-
ta de jogadores importan-
tes, como Willian, Maycon 
e Fagner, criaram expectati-
vas na torcida. Filipe Almei-
da, auxiliar de Vítor Pereira 
que ficou no banco em razão 
da suspensão do treinador, 
acredita que a atuação ofen-
siva do time pode atingir ní-
veis ainda mais satisfatórios 
em breve.

Na avaliação do portu-
guês, o elenco está bem ser-
vido de atacantes e meias efi-
cientes na movimentação, até 
mesmo os menos badalados. 
“Todos eles são móveis. Tam-
bém é o Gustavo, o Adson, 
que entraram (contra o Co-
ritiba), e são jogadores que 
são rápidos. O caminho é por 
aí, mas vai depender de jogo 
para jogo. Vamos sempre es-
colher a melhor estratégia 
indo de encontro com as ca-
racterísticas deles”, opinou.

Embora não tenha balan-
çado a rede, o estreante Yuri 
Alberto deu sinais de que 
pode ajudar na evolução do 

ataque corintiano, que voltou 
a marcar mais de dois gols 
pela primeira vez desde que 
goleou o Santos por 4 a 0, um 
mês atrás, na rodada de ida 
das oitavas de final da Copa 
do Brasil. Depois dessa par-
tida, havia feito apenas dois 
gols - um de Róger Guedes na 
derrota por 3 a 1 para o Ceará 
e outro de Rodinei, contra, na 
vitória por 1 a 0 sobre o Fla-
mengo.

O atacante de 21 anos mos-
trou bom entrosamento com 
Guedes e Willian, principal-
mente durante os primeiros 
minutos do duelo com o Co-
ritiba. “O Yuri é aquilo que 

vocês viram. Mostrou capa-
cidade física excelente. Mes-
mo sem ter muito tempo com 
a equipe, mostrou bom rela-
cionamento com nossos meias 
e nossos atacantes. Fez uma 
boa estreia, mas não queria 
individualizar muito”, comen-
tou Filipe

O próximo desafio do Co-
rinthians será uma prova e 
tanto para o setor ofensivo 
promissor. No sábado, o time 
de Vítor Pereira joga contra 
o Atlético-MG, em Belo Ho-
rizonte, pela 19ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, na 
qual ocupa a vice-liderança, 
com 32 pontos.

Evolução ofensiva anima técnico Vítor Pereira
corinthians

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Agência Estado

Agência Estado
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Considerada um dos piores empregos do mundo, atividade persistiu até o século 19 em alguns países da Europa

Pagos para “consumir” falhas alheias
“devoradores de pecado”

Nem todos estão satisfei-
tos com o emprego que têm. 
Seja porque não gostam do 
que fazem, do local em que 
trabalham ou do salário que 
recebem. Todavia, há profis-
sões ou empregos que nos 
dias de hoje poderiam pro-
vocar muitas lamentações, a 
exemplo da atividade de “su-
gar” os pecados das pessoas 
que acabassem de morrer.

“Devoradores de peca-
dos” eram profissionais que, 
através de rituais e por meio 
de comida e bebida, assu-
miam os pecados de uma 
pessoa, muitas vezes por 
causa de uma morte recen-
te, absolvendo a sua alma e 
permitindo que a pessoa des-
cansasse em paz no além, 
conforme registra Daniel 
Costa, no Portal Zap.

Essa situação do “devo-

rador de pecados” é descri-
ta detalhadamente no fil-
me ‘Final Cut – A Última 
Memória’ (2004). Alan Ha-
kman, interpretado por Ro-
bin Williams, explica que se 
colocava nos olhos do morto 
duas moedas e sobre o peito 
um pedaço de pão e um bo-
cado de sal. Dessa forma, a 
pessoa assumia os pecados 
do morto. O “devorador de 
pecados” recebia como pa-
gamento pelos seus servi-
ços as moedas, o pão e o sal 
utilizados no ritual.

Esse comportamento foi 
praticado em boa parte da 
Inglaterra e da Escócia, so-
brevivendo ainda até o fi-
nal do século 19 no País de 
Gales. “Eu dou servidão e 
descanso agora para si, que-
rido homem/mulher/crian-
ça. Não venha pelas ruas ou 
nossos prados. E por sua paz, 
penhoro a minha própria 

alma. Amém”, falaria assim 
o “devorador de pecados” en-
quanto fazia o ritual.

Não há registros de como 
essa prática teve início. Al-
guns pesquisadores associam 
ao Cristianismo à crença de 
que Jesus Cristo se sacrificou 
para purificar a humanida-
de dos seus pecados. Outros 
apontam que esse costume 
estaria ligado à tradição ju-
daica de manifestar pecados 
numa cabra. Há ainda quem 
sugira que tem raízes no cos-
tume medieval, quando os 
nobres davam pão aos pobres 
em troca de orações por um 
familiar falecido.

A crença popular era de 
que o “devorador de peca-
dos” era amaldiçoado e ator-
mentado pelos pecados que 
tinha livrado do defunto. Em 
alguns casos, era até espanca-
do ou expulso de casa pelos 
familiares.

Aqueles anos sessenta do século vinte 
eram asfixiantes em todos os sentidos. 
Vivi-os intensamente – amei muito, sofri 

muito e, naturalmente, sobrevivi, sobrevivi, 
sobrevivi.

Recordo-me que, em plena ditadura militar 
(golpe de 64), fui convidado para exercer a 
cátedra de Geografia Humana no tradicional 
Lyceu Paraibano. O filósofo Manuel Viana 
era o então diretor do Lyceu. Ele sabia que eu 
era comunista “fichado”, mas, mesmo assim, 
aceitou-me para ser professor do Colégio 
Estadual de João Pessoa (Lyceu).

Ensinei Geografia no terceiro ano do Curso 
Clássico. Havia muitas alunas e uns dois ou 
três alunos. Todos de classe média. Os filhos e 
filhas dos burgueses estudavam no Pio X e nas 
Lourdinas.

Chamou-me a atenção um aluno 
pernambucano: José Nilton da Silva. Atento, 
muito atento, mas não era CDF, como se dizia 
naquele tempo. Foi o único estudante que me 
questionou.

Certa vez, olhou para mim com um olhar 
leonino e disse:

– Sabe, gosto muito de suas aulas, mas o 
senhor é dogmático: impõe ortodoxia... Professor 
Carlos, o senhor é maoísta?

– Sou, sim – afirmei.
Silêncio na sala de aula.
– Por que você perguntou se eu era maoísta?
– Porque o senhor afirmou certa vez que a 

sobrevivência cultural não existia mais nas 
sociedades industriais. E que, Mao Tsé-tung já 
tinha decretado a morte do folclore na China.

Ele tinha toda razão. Eu estava muito 
influenciado pela Revolução Cultural da China 
e pelas ideias radicais do Grande Timoneiro 
(Mao). E, além disso, leitor, a minha musa era 
maoísta. Então?...

Mas pouco antes de terminar o semestre 
letivo, recebi um convite de José Nilton:

– Professor, vamos à Festa da Guia? Quero 
provar ao senhor que o folclore não morreu. Ele 
está vivo, vivinho que nem um boi brabo – ele 
disse, eufórico.

Claro, aceitei o convite. E na próxima aula fiz 
uma autocrítica – bem no estilo marxista, correta 
e muito sincera:

– Gente, errei, errei, errei!!! O folclore 
continua vivo. E ninguém pode matá-lo. Nem 
os maoístas. Nem os nossos ditadores. Não é 
mesmo, José Nilton?

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

José Nilton, 
Mao Tsé-tung & eu

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

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

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Obituário

Aforismo
“Se a morte fosse 

um bem, os deuses 

não seriam imortais.”

Safo de Lesbos
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Carlos Negreiros
14/7/2022 – No Rio de Janeiro (RJ). 
Cantor, percussionista e compositor 
que integrou a Orquestra Afro-
Brasileira, big-band criada há 80 
anos pelo maestro Abigail Moura. 
O músico morreu no camarim do 
Teatro Municipal Ipanema depois de participar 
do show ‘Uma roda para Moacir Santos’, com 
Andrea Ernest Dias Quarteto, ao lado de Ney Lopes 
e BNegão. Conhecida por misturar instrumentos 
da tradição ocidental, como sax e clarinete, e 
instrumentos afro-brasileiros, como o agogô e o 
berimbau, a Orquestra Afro-Brasileira ficou famosa 
por tocar músicas cantadas em português e em 
idiomas africanos, como banto e o iorubá.

Foto: Fê Pinheiro

Federico Potarski
15/7/2022 – Aos 29 anos, em Buenos 
Aires, Argentina, assassinado. 
Zagueiro do futebol argentino, do 
Berazategui (da quarta divisão), 
levou um tiro na cabeça em uma 
tentativa de assalto. Além da 
profissão de jogador de futebol, ele também 
trabalhava como motorista de aplicativo nos 
horários de folga.

Foto: Lance

Arnaldo César
15/7/2022 – Aos 71 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), vítima de complicações 
de um câncer no cérebro. Jornalista, 
ex-diretor executivo do jornal O Dia 
e titular por muitos anos da coluna 
Informe, publicada até hoje. Nasceu 
em Ponta Grossa (PR), em 2 de dezembro de 1950, 
e iniciou a carreira no jornal Diário dos Campos, 
de sua cidade, como linotipista na gráfica. Aos 
18 anos foi para o Rio de Janeiro e ingressou na 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). 
Trabalhou no Correio da Manhã, Diário de 
Notícias, O Globo, O Jornal e Jornal do Brasil, além 
de passagem pela TV Globo, Revista Manchete, 
Revista Exame e Revista Veja.

Foto: ABI

Mortes na História
1676 — Papa Clemente X
2000 — Maurício Reis
(João Maurício da Costa), cantor (PB)
2006 — Gianfrancesco Guarnieri, 
ator e diretor ítalo-brasileiro
2016 — Erialdo Pereira, jornalista (PB)
2019 — Li Peng, político chinês
2020 — Maria das Neves do Egito de Araújo 
Duda Ferreira (Nevita), professora, promotora e 
desembargadora (PB)

Rodrigo Couto
15/7/2022 – Aos 42 anos, em Brasília 
(DF), de causa não divulgada. 
Jornalista com passagens pelo 
jornal Correio Braziliense. Era 
formado pela Universidade Católica 
de Brasília, em 2006. Trabalhou 
no Jornal de Brasília e na Central Única dos 
Trabalhadores (CUT). Recentemente, trabalhava no 
Sindicato dos Bancários.

Foto: Internet

Ricky Bibey
16/7/2022 – Aos 40 anos, em 
Florença, na Itália. Ex-jogador 
de rúgbi e da seleção inglesa foi 
encontrado morto em um quarto de 
hotel ao lado de uma mulher de 43 
anos, gravemente ferida. Ambos 
teriam participado de um “jogo sexual”, que não 
acabou bem. O atleta se aposentou em 2012.

Foto: Primeiras Notícias

No QR Code, assista ao 
trailer do filme ‘Final Cut 
– A Última Memória’, que 
descreve a existência do 
“devorador de pecados”

José Ramón Balaguer
16/7/2022 – Aos 90 anos, de causa 
não divulgada. Cubano que era ex-
combatente histórico da Revolução 
Cubana. Foi embaixador de Cuba 
na ex-União Soviética e ministro 
da Saúde Pública. De 2011 a 
2019 era o chefe do Departamento de Relações 
Internacionais do Comitê Central do Partido 
Comunista de Cuba (PCC).

Foto: Foro de São Paulo

Paulo Rogério Marques Ribeiro
16/7/2022 – Aos 69 anos, vítima 
de problemas cardíacos. Ex-
goleiro do Londrina (PR), que ficou 
imortalizado na campanha da 
equipe do interior paranaense no 
Campeonato Brasileiro de 1977, 
quando o Londrina terminou em terceiro lugar. 
Nascido em São Paulo, em 1º de janeiro de 1953, se 
destacou nas categorias de base do Corinthians e 
chegou a ser titular do time em 1975.

Foto: Futebol do Interior

Mao Tsé-tung teria decretado a morte do folclore na China

Foto: Reprodução
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SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CATOLÉ DO ROCHA – PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTARIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CATOLÉ DO ROCHA/PB, inscrito no 

CNPJ sob o nº: 08.935.389/0001-79, com Carta Sindical concedida pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego sob número  L032 P073 A1962, com endereço na Rua Rua Sinfronio Gonçalves, 
91 - Centro. CEP: 58.884-000 – Catolé do Rochas/PB, convoca pelo presente EDITAL todos 
os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos e apo-
sentados rurais, agricultores e agricultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais, 
do Município de Catolé do Rocha/PB, à participarem da Assembleia Geral Extraordinária do 
Sindicato dos Trabalhadores  Rurais de Catolé do Rocha – PB, a ser realizada no dia  19 de 
agosto de 2022, na sede do Sindicado, no endereço citado acima, com inicio às 07:00 (oito) 
horas, em primeira convocação e em segunda convocação, 2 (duas) horas após, observando 
o quórum estatutário,  para  tratar  da seguinte  ordem  do  dia: 1) Alteração Estatutária para:  
a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais 
agricultores e agricultoras familiares  ativos e aposentados, proprietários ou não, no caso de 
proprietários, em área que não exceda a 02 (dois) módulos rurais de sua região e/ou Municí-
pio que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia 
familiar, no Município de Catolé do Rochas/PB, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; b) 
alterar a denominação do Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares de Catolé do Rochas/PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes 
das anteriores do item 1.

Catolé do Rochas/PB, 22 de julho de 2022.
FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO

Presidente do Sindicato

ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. – CNPJ Nº 23.314.594/0027-40,torna público que recebeu da SEMA-
PA – Secretaria do Meio Ambiente de Cabedelo, Autorização Ambiental – LICENÇA DE OPERAÇÃO 
nº 220.0000428 em 09/12/2020, com vencimento 09/12/2022, para ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, 
COM ÁREA DE ABASTECIMENTO – ÁREA 415,00 M², na Rua Pompeu Henrique Cavalcante, n° 
142 A, Ponta de Matos, Cabedelo/PB.

Internado no HU da UFPB desde 2020, paciente realizou um sonho antigo e oficializou união com sua companheira

Casamento é realizado em hospital
em joão pessoa

Nalim Tavares 

Especial para A União

O Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW), da 
Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), em João Pessoa, foi 
ontem, dia 21 de julho, palco 
para um importante passo na 
vida de um casal apaixonado 
há mais de 16 anos: Vânia Hi-
ginio da Silva e Marcílio dos 
Santos Ferreira, internado na 
unidade desde 2020, se casa-
ram em uma cerimônia que, 
além dos noivos juntou toda 
uma equipe multidisciplinar 
da unidade de saúde.

A vontade de se unir em 
matrimônio era antiga; um 
desejo de anos, que prece-
dia a internação de Marcílio. 
Aguardando um momento 
mais oportuno para a festa, o 
casal acabou deixando de lado 
a ideia do casório. No entanto, 
há três semanas atrás, Marcí-
lio, de 52 anos, diagnosticado 
com Esclerose Lateral Amio-
trófica (ELA), voltou a expres-
sar sua vontade de casar com 
Vânia, sua fiel acompanhan-
te, que está sempre com ele 
no hospital. Vânia, então, le-
vou o tópico para a psicóloga 
que acompanha o casal, Natá-
lia Lima de Vasconcelos.

“Acompanho os dois já há 
um ano e nove meses. Eles ti-
nham muita vontade de ca-

sar, mas foram protelando, 
e acabou não acontecendo. E 
aí esse desejo veio mais for-
te agora, por parte do noi-
vo.” Natália explica que Vânia 
estava um pouco insegura: 
“ela falava que um casamen-
to nesse momento não ia ser 
como ela tinha imaginado, 
como ela sonhava que acon-
teceria. E aí a gente foi traba-
lhando que, mesmo que não 
fosse o casamento idealizado, 
podia ser real.”

“Quando pedi para ela 
pensar no que gostaria de fa-
zer, se queria uma cerimônia, 
uma festa aqui no hospital ou 
coisa assim, o semblante dela 
até mudou. Porque ela estava 
achando que ia ser um casa-
mento estranho, que ia ser um 
dia comum, e essas não são 
as palavras que a gente ima-
gina para o nosso casamen-
to”, diz a psicóloga. Depois 
de refletir a respeito, Vânia le-
vou o plano até Marcílio, e os 
dois concordaram com a ideia 
de celebrar o matrimônio no 
hospital. Ao ser informada 
quanto à decisão dos noivos, 
Natália entrou em contato 
com a assistência social, que 
por sua vez mobilizou a tera-
pia ocupacional, e assim toda 
uma equipe do hospital — de 
fonoaudiólogos a nutricionis-
tas — se envolveram no pre-
paro da cerimônia.

“O que a gente quis aqui 
foi construir lembranças, de 
um dia que fosse importan-
te para o casal. E a gente não 
queria que fosse um dia estra-
nho ou comum aqui no hos-
pital, a gente queria que fos-
se um dia que tivesse carinho, 
simbolismo, o envolvimento 
de toda a equipe que, queren-
do ou não, depois desse tem-
po todo, se afeiçoa e vira um 
pouco família também”, con-
ta Natália.

Todos os preparativos da 
festa passaram pelo aval de 
Vânia. De acordo com a equi-
pe do hospital envolvida na 
organização, o que eles mais 
queriam era que o casamen-

to tivesse a cara dos noivos. 
Então eles procuraram aten-
der todas as demandas do ca-
sal, da decoração até a lista de 
convidados. Após o casamen-
to, formalizado no civil, Mar-
cílio tinha um sorriso persis-
tente no rosto, e Vânia, com 
um brilho nos olhos, decla-
rou: “Eu estou muito feliz. É 
um sonho realizado!”

Para a assistente social 
Dandara Correia, as últimas 
três semanas foram muito 
importantes para a equipe 
do hospital, que viram uma 
oportunidade de se unir para 
promover um cuidado singu-

lar e humanizado para o pa-
ciente e sua acompanhante. 
“Isso só reafirma o nosso pa-
pel. O hospital, socialmente, é 
visto como um lugar de tratar 
doenças, mas eu sempre digo 
que não é um lugar focado na 
doença, é um lugar focado 
em pessoas”, fala Dandara. 
“Toda equipe de saúde deve 
estar sensível à dimensão da 
vida da pessoa, que envolve 
os seus desejos, seus sonhos, 
seu contexto familiar, social, 
os aspectos emocionais. O su-
jeito tem que ser visto de for-
ma integrada, consideran-
do todas essas dimensões. O 

nosso empenho é justamente 
promover bem-estar e quali-
dade de vida, mesmo no con-
texto de internação hospi-
talar.”

Agora recém-casados, Vâ-
nia e Marcílio vão seguir com 
sua rotina no hospital, com 
uma nova perspectiva para 
o futuro juntos, segundo a 
psicóloga do casal, Natália 
Lima. “Talvez seu Marcílio 
receba alta em breve, e aí vol-
te para casa, para ser tratado 
em home care. Não sabemos 
ainda como vai ser exatamen-
te, mas tudo já está sendo en-
caminhado.”

Cerimônia
Organização do 

matrimônio envolveu 
desde as equipes 

de assistência 
social e terapia 

ocupacional até as de 
fonoaudiologia 

e nutrição

Marcílio dos Santos Ferreira, o noivo, 52 anos, foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica

Foto: Ortilo Antônio

Esclerose Lateral Amio-
trófica (ELA), é uma doen-
ça crônica degenerativa, de 
causa desconhecida, que afe-
ta os neurônios motores. O 
principal sintoma da doen-
ça é a perda gradual de for-
ça, coordenação muscular e 
enrijecimento dos músculos. 
Espasmos, perda de sensibi-
lidade, tremores musculares 
e cãibras também são outros 
possíveis sinais associados 

a enfermidade, que requer 
o acompanhamento de uma 
equipe multidisciplinar de 
fisioterapeutas, fonoaudiólo-
gos e nutricionistas.

A equipe do HULW ex-
plica que a paralisia motora 
é irreversível, mas, apesar da 
degeneração progressiva dos 
referidos neurônios, a capaci-
dade intelectual e cognitiva 
do paciente permanece pre-
servada.

Doença crônica é de 
causa desconhecida

O bilhete aéreo no mer-
cado doméstico brasileiro 
atingiu o valor médio de R$ 
682,60 em maio deste ano, 
um aumento de 22% em re-
lação ao preço registrado no 
mesmo mês de 2019 - com-
paração com o período que 
antecede a pandemia da Co-
vid-19. À época, o ticket mé-
dio foi de R$ 559,85, aponta a 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac). Em maio do ano 
passado e de 2020, marcados 
pela pandemia, o valor mé-
dio foi de R$ 459,79 e de R$ 
385,19, respectivamente.

Também de acordo com 
a Anac, nos cinco primeiros 
meses de 2022, o preço mé-
dio da tarifa foi de R$ 605,04, 
valor 21,8% maior na compa-
ração com 2019, quando o va-
lor ficou em R$ 496,19.

As companhias aéreas 
têm atribuído os altos va-
lores de passagens aéreas 
principalmente ao preço do 
querosene de aviação, que, 
acompanhando a trajetória 
de outros combustíveis de-
rivados do petróleo, encare-
ceu fortemente nos últimos 
meses.

Segundo a agência regu-
ladora, o querosene de avia-
ção acumulou alta de 59% en-
tre janeiro e maio deste ano. 
Na comparação do quinto 
mês do ano com o mesmo pe-
ríodo de 2019, o item, que re-
presenta aproximadamente 
um terço dos custos das com-
panhias, subiu 137,8%, apon-
ta a Anac.

Ainda segundo o órgão, 
em maio, 21,2% dos bilhe-
tes foram vendidos por até 
R$ 300,00; aproximadamente 
45% abaixo de R$ 500,00; e 7% 
custaram mais de R$ 1.500,00.

Bilhete aéreo tem reajuste 
de 22% no mês de maio

comparado a 2019

Amanda Pupo 

Agência Estado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor 
preço Global, objetivando executar Obra civil pública de reconstrução de unidades habitacionais no 
município de Alagoinha, em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e proposta 
que realizar-se-á as 09:00hs do dia 10/08/2022, na sala da CPL. Maiores informações e aquisição 
do edital através do link http://www.alagoinha.pb.gov.br ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.
com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

ALAGOINHA, 20 de julho de 2022.
RITA DE CÁSSIA TRAJANO MACENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: Aquisição de 
material médico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município; 
ADJUDICO o seu objeto a: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR 
E LABORATORIAL LTDA - R$ 9.175,95.

Algodão de Jandaíra - PB, 20 de Julho de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: Aquisição de material 
médico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA - R$ 9.175,95.

Algodão de Jandaíra - PB, 21 de Julho de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaira: 02.090–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
02090.10.301.2006.1040 – AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS’S 4490.52.0000 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE:500, 601. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT 
Nº 00098/2022 - 21.07.22 - B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR 
E LABORATORIAL LTDA - R$ 9.175,95.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:30 horas do dia 04 de Agosto de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de 
medicamentos 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, 21 de Julho de 2022
GIRLENE FERNANDES NUNES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
SISTEMA DE RIGISTRO DE PREÇO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES, MASSAS, EMBUTI-
DOS, REFRIGERANTES E LATICINIOS DE FORMA PARCELADA. Abertura da sessão pública: 
08:30 horas do dia 04 de agosto de 2022. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 04 de 
agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 002/20; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 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, 21 de julho de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2022, que objetiva: ADESÃO AO “REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS 
EM PRAÇA PÚBLICA, (EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, PALCO, 
GRADE DE FECHAMENTO E OUTROS), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA (...)”, PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
012/2022 e 013/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 – REALIZADO PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTANHAS–RN; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ALE-
XANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - R$ 26.940,00; DENISE MOURA DO NASCIMENTO 
– EPP - R$ 283.960,00.

Barra de Santana - PB, 21 de Julho de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: ADESÃO AO “REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS EM 
PRAÇA PÚBLICA, (EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, PALCO, 
GRADE DE FECHAMENTO E OUTROS), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA (...)”, PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
012/2022 e 013/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 – REALIZADO PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MONTANHAS–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2022 - Ata de Registro de Preços nº 012 E 013/2022, decorrente do processo licita-
tório modalidade Pregão Presencial nº 12/2022, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTANHAS/RN. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.120 
Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude - 23 695 1004 2069 Promoção de Festas 
Regionais - 13 122 1004 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, 
Esporte e Juventude - 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Barra de Santana e: CT Nº 03301/2022 - 21.07.22 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA 
EIRELI - R$ 26.940,00; CT Nº 03302/2022 - 21.07.22 - DENISE MOURA DO NASCIMENTO 
- EPP - R$ 283.960,00.

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO 

DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UBS PARA SUPRIR AS NECESSI-
DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00017/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar 
o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de San-
tana e: CT Nº 04101/2021 - Nsf Transportes Ltda - CNPJ: 19.533.015/0001-43 - 1º Aditivo - o 
valor inicial do contrato passa para R$ 357.840,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. 
ASSINATURA: 20.07.22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Av. Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h00min do dia 09 de 
agosto de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de serviços de engenharia para Conclusão de uma Unidade Escolar com 04 Salas de Aula, 
conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referência em 
anexos. 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 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3360–1010. Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Borborema - PB, 21 de julho de 2022.
MÁRIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00073/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO COM INS-
TALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO UNIDADE DE TRATAMENTO 
DE AR, COM EXPANSÃO DIRETA, NOVOS E SEM USO, A QUAL DEVERÁ SER ENTREGUE E 
INSTALADOS NAS TRÊS SALAS CIRÚRGICAS DO HOSPITAL MUNIICIPAL PADRE ALFREDO 
BARBOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 03 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do 
dia 03 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 
as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 21de Julho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00079/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para 
locação de caminhão com equipamento sky e retroescavadeira visando atender as necessidades 
das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste Município. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 03 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 03 de Agosto de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 21 de Julho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO RETIFICAÇÃO
Extrato de contrato 2.05.111/2022 e Ratificação do Ato de Adesão

a Ata de Registro de Preços  2.05.007/2022
No extrato de contrato e na ratificação publicada no DOE  no dia 20 de julho de 2022 págs 42 e 

43 e no JORNAL A UNIÃO no dia 20 de julho de 2022 pág 26, ONDE LÊ-SE : Contrato 2.05.109/2022 
e 01 de julho de 2022, LEIA-SE : Contrato 2.05.111/2022 e 07 de julho de 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10001/2022
OBJETO: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UBS JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ NO DIS-

TRITO DE BARREIRAS, CARAÚBAS–PB. LICITANTE HABILITADO: IOA SERVICOS E PRODUCAO 
MUSICAL EIRELI.LICITANTE INABILITADO: JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES 
LTDA: deixou de apresentar o exigido nos itens 6.1.4.2.11(APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRI-
LICA) e 6.1.4.2.1.5 (EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍDEDOS). Após a divulgação 
do resultado da fase habilitação, registrada a desistência expressa dos licitantes de apresentarem 
qualquer interposição de recurso, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços dos 
proponentes habilitados, os quais tiveram seus conteúdos devidamente rubricados. Analisadas as 
propostas o Presidente passou a informar: Sessão pública suspensa. O resultado da Fase Proposta 
será publicado posteriormente. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, S/N - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 
7:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 12 de Julho de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM SANITIZA-
ÇÃO E DESINFECÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS E CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E 
PRAGAS URBANAS, COM MONITORAMENTO MENSAL EM TODAS AS UNIDADES DA SMS DE 
CONDE/PB. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 04 de Agosto de 2022. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 21 de Julho de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para executar a retomada da construção da Unidade Básica de Saúde da Comunidade Quilombola 
do Gurugi. 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 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 
08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 19 de Julho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza 
diversos. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 03 de Agosto de 2022. Início da fase de 
lances: 14:01 horas do dia 03 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0146/19; Decreto 
Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 
horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: 
www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 19 de Julho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
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 SERVIÇO DE ENGENHEIRO AMBIENTAL; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DYO COLLUMA CONSTRUCOES E 
LOCACOES EIRELI - R$ 15.800,00.

Conde - PB, 05 de Julho de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO AMBIENTAL. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00025/2022. DOTAÇÃO: 4.0100.10.122.0042.2059 – MANU-
TENÇAÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FONTE 500 – PRÓPRIO 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 4.0100.10.302.0041.2065 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC FONTE 600 SUS 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOES DE 
TERCEIROS – PJ 4.0100.10.301.0034.2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA EM SAÚDE FONTE 600 SUS 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PJ. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00077/2022 - 06.07.22 - DYO COLLUMA CONSTRUCOES 
E LOCACOES EIRELI - R$ 15.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 010/2022
O Prefeito do Município de Coremas-PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Ratifico, nos 

termos do Parágrafo único, inciso I, art. 26 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a decisão da 
Assessoria juridica do Município de Coremas/PB, exarada todas às fls. do Processo Administrativo nº 
153/2022, Inexigibilidade nº 010/2022. Objeto: Contratação direta da pessoa jurídica: Hub Serviços 
Médicos Integrados Ltda, CNPJ: 42.880.429/0001-60, Rua Presidente Getúlio Dorneles Vargas, N°: 
95, CEP: 58.175.000, Bairro: Centro, Cidade: Cuité-PB, para prestar serviço como médico Especialista 
em (Ortopedista e Traumatologista), em regime de plantões na Policlínica Francisca Silva de Andrade, 
atendendo as necessidades Secretaria de Saúde do município de Coremas-PB, conforme termo de 
referência. Onde deverá ser pago o valor por plantão de R$ 2.825,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta 
reais) com um total de 24 (vinte e quatro) plantões, perfazendo o valor total de R$ 67.800,00 (sessenta 
e sete mil e oitocentos reais) durante 12 (dozes) meses. Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 18 de julho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 175/2022

Processo Adm. nº 153/2022. Inexigibilidade Nº 010/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/
PB. Contratada: Hub Serviços Médicos Integrados Ltda, CNPJ: 42.880.429/0001-60. Objeto: Prestar 
serviço como médico Especialista em (Ortopedista e Traumatologista), em regime de plantões na 
Policlínica Francisca Silva de Andrade, atendendo as necessidades Secretaria de Saúde do mu-
nicípio de Coremas-PB, conforme termo de referência. Valor contratado: R$ 2.825,00 (dois mil e 
oitocentos e cinquenta reais) com um total de 24 (vinte e quatro) plantões, perfazendo o valor total 
de R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais) durante 12 (dozes) meses. Vigência: 12 
(doze) meses. Recurso: Próprios (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2022. Partes ass.: Irani 
Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. Antônio Fernandes de Oliveira Filho (Pela Contratada). 

Cremas-PB, 19 de julho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito 

EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR
AO CONTRATO Nº 025/2022

Inexigibilidade Nº 003/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada Dr. Natanael 
Ferreira Paula Ltda (Clínica Médica Dr. Natanael Ferreira Paula), Cnpj Nº 44.336.225/0001-99. 
Considerando o que a vigência do contrato vai até 05/07/2022 de acordo com a clausula quarta 
do referido contrato, que poderá ser alterado; considerando que o valor total contratado foi para 
um período de 06 (seis) meses; considerando que até a presente data não foi convocado os con-
cursados; considerando que a atual gestão tão logo faça as devidas nomeações dos candidatos 
aprovados, o contrato oriundo deste procedimento licitatório será imediatamente distratado. Desta 
forma fica a vigência prorrogada para 05/07/2022 a 05/12/2022 e consequentemente para fazer 
face aos pagamentos pelos serviços prestados fica acrescentado o valor R$ 13.000,00 (treze mil 
reais) por mês, perfazendo o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) pelos próximos 06 
(Seis) meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. Natanael Ferreira 
Paula (Pela contratada). 

Coremas-PB, 01 de julho de 2022. 
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00010/2022, para o dia 03 de Agosto de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 03 de Agosto de 2022 às 10:05 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, na Avenida Manoel José das Neves, 
42 - Centro - Coxixola - PB. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com.  Site: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coxixola - PB, 21 de Julho de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00030/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E 
VENTILADORES PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E 
SERVICO LTDA - R$ 6.862,50; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 327.577,00.

Cuité - PB, 18 de Julho de 2022
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00030/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS 
E VENTILADORES PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA; ADJUDICO 
o seu objeto a: MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 6.862,50; NUZIA 
LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 327.577,00.

Cuité - PB, 06 de Julho de 2022
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos “REMUME” destinados ao atendimento 

da população do município, exercício 2022 ou enquanto durar os quantitativos. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 12/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS FUS: 40.100 – 10.301.0004.2060 
– 10.301.0004.2067 – 3.3.90.39 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI e: 
CT Nº 112/2022 - 13.07.22 - PHOSPODONT LTDA - R$ 13.900,00; CT Nº 113/2022 - 13.07.22 - 
ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 41.385,00; CT Nº 114/2022 - 13.07.22 
- NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
8.708,00; CT Nº 115/2022 - 13.07.22 - DROGAFONTE LTDA - R$ 5.520,00.

Cuitegi/PB, 13 de julho de 2022.
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00010/2022, que objetiva: Contratação de show musical com o Cantor FABIANO GUIMARÃES, 
para apresentação nos festejos alusivos ao João Pedro, que se realizará no dia 28 de julho de 
2022 em praça pública desta cidade; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 - R$ 25.000,00.

Damião - PB, 19 de Julho de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00021/2022
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 DV00021/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
COLETÂNEA/KIT SAÚDE EDUCATIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GADO BRAVO – PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PRONAI COMERCIO 
DE LIVROS LTDA - R$ 10.000,00.

Gado Bravo - PB, 19 de Julho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00022/2022
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 
DV00022/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COLE-
TÂNEA/KIT MATERIAL SUPER KIDS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GADO BRAVO – PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PRONAI COMERCIO 
DE LIVROS LTDA - R$ 11.800,00.

Gado Bravo - PB, 19 de Julho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui 

o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEUROLIGISTA, 
CONFORME O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA 00002/2022 PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB, DE 
ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AMAURI PEREIRA DA SILVA 
FILHO - R$ 28.800,00.

Gado Bravo - PB, 19 de Julho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COLETÂNEA/KIT SAÚ-

DE EDUCATIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00021/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Gado Bravo: 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 05005.10.301.1004.2022 – 
MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 05005.10.301.1004.2027 
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS – 4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 20/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 06301/2022 - 20.07.22 - PRONAI COMERCIO 
DE LIVROS LTDA - R$ 10.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COLETÂNEA/KIT MATE-

RIAL SUPER KIDS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00022/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado 
Bravo: 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 –02006.12.361.1005.2010 – MANTER AS ATIVI-
DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE – 02006.12.361.1005.2013 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO EJA – 02006.12.365.1005.2014 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
– 4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 20/10/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 06401/2022 - 20.07.22 
- PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - R$ 11.800,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEUROLIGISTA, CONFORME O EDITAL DA 

CHAMADA PÚBLICA 00002/2022 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 
A PACIENTES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB, DE ACORDO COM AS NECESSI-
DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 
05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 05005.10.301.1004.2022 – MANTER AS ATIVI-
DADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 20/01/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 06501/2023 - 20.07.22 - AMAURI PEREIRA DA 
SILVA FILHO - R$ 28.800,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de show musical com o Cantor FABIANO GUIMARÃES, para apre-

sentação nos festejos alusivos ao João Pedro, que se realizará no dia 28 de julho de 2022 em 
praça pública desta cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA, 13.392.2007.2030–. ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 19/08/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00111/2022 - 20.07.22 - FABIANO DIAS GUIMARAES 
09902794483 - R$ 25.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00023/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2022, que objetiva: EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RV COMERCIO 
E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - R$ 267.430,00.

Gurinhém - PB, 20 de Julho de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
 ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº:
RP 00023/2022

Aos 20 dias do mês de Julho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Pre-
feitura Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Centro 
- Gurinhém - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro 
de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 003, de 02 
de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00023/2022 que objetiva o registro de preços para: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO MATERIAL 
PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84.

VENCEDOR: RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 34.175.047/0001-08
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Casinha Infantil Encantada Ama-
rela Casinha Infantil Encanta-
da Amarela. Com Portas Tipo 
Vai–Vem. Acessórios Internos: 
Mesinha E Banquinho Fixos. 
Fácil De Montar. Dimensões Do 
Produto: 1,23m X 1,22m X 1,28m 
(Altura X Largura X Comprimen-
to), Certificado Pelos Órgãos 
Autorizados – Ocp´S 

unid 3 5.750,00 17.250,00

2

Parquinho De Atividades Possui 
grande variedade de atividades 
em um produto compacto, como 
escorregador, escalada, futebol, 
basquete e jogo da velha. Dimen-
sões: · Comprimento: 237 cm · 
Largura: 107 cm · Altura: 131 cm 

unid 3 5.450,00 16.350,00

3

MUNDO DOS FOFOSSAUROS 
O Playground Mundo dos Fofos-
sauros é composto por 4 módu-
los, 2 escorregadores, 1 túnel, 1 
escalada, pontes que interligam 
os módulos e piscina de boli-
nhas. Um brinquedo seguro e de 
fácil montagem e desmontagem 
O brinquedo é indicado para 
crianças com idades a partir dos 
3 anos de idade. Medidas: 577 x 
467 x 223 cm "Produto" 

unid 3 34.900,00 104.700,00

4

GANGORRA DUPLA FOFOS-
SAUROS Gangorra Dupla Fo-
fossauros com a temática do 
Dinossauro para duas crianças. 
Fabricada em plástico rígido, que 
facilita a limpeza. Base curva, 
que garante um balanço suave 
e uniforme. Dois assentos nas 
extremidades com leve ressalto. 
Indicado para crianças a partir 
dos 3 anos de idade. Medidas: 
123 x 35 x 54 cm 

unid 10 770,00 7.700,00
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5

Gira Pato Características: · Te-
mático, com conceito do antigo 
gira–gira de metal, com base e 
assentos giratórios totalmente em 
plástico; · Peça composta por três 
partes: base; assentos giratórios 
suspensos; eixo volante; · Base 
em formato quadrado com as 
pontas arredondadas, para maior 
segurança e que servem para 
apoio dos pés; · Os olhos são 
móveis, o que permite que as 
crianças criem suas próprias ex-
pressões; · Assentos suspensos 
e anatômicos, para quatro crian-
ças brincarem ao mesmo tempo. 
O movimento é gerado pela força 
feita no volante; · Peça de baixo 
atrito entre os assentos e a base 
que permite que o conjunto gire 
com leveza mesmo quando com 
quatro crianças; · O brinquedo su-
porta até 25 Kg em cada assento, 
sem deformação. Matéria–prima 
· PBLD: Polietileno de baixa 
densidade linear (material não 
tóxico e reciclável) pigmentado 
(colorido) com aditivos em sua 
composição que prolongam a 
manutenção de sua coloração 
original. · PAD: Polietileno de alta 
densidade (material não tóxico e 
reciclável) pigmentado (colorido) 
com aditivos em sua composição 
que prolongam a manutenção de 
sua coloração original. Medidas: 
91 x 91 x 70 cm "Produto" 

unid 6 2.370,00 14.220,00

6

TRENZINHO DA ALEGRIA Des-
crição : O Trenzinho da Alegria 
é um brinquedo seguro e de en-
caixe. Sua configuração modular 
permite ampliá–lo deixando–o 
do tamanho ideal para o espaço 
que se tem disponível. Devido 
a sua estrutura, este brinquedo 
comporta que a criança suba em 
cima dos vagões, utilizando como 
escada as janelas laterais. As 
crianças se divertirão de montão 
entrando por um lado e saindo 
pelo outro. Medidas: 212 x 86 x 
122 cm "Produto" 

unid 5 5.120,00 25.600,00

7

GANGORRA INDIVIDUAL PLU-
TO Fabricado em plástico rígido, 
funciona como gangorra, tem ore-
lha móveis. Gangorra temática, 
com assento individual, estimula 
a criança a desenvolver a coor-
denação motora e equilíbrio, com 
segurança e conforto. Medidas: 
83 x 31 x 48 cm "Produto" 

unid 10 540,00 5.400,00

8

GANGORRA TIGRAO DISNEY 
Fabricada em plástico rígido, 
com temática do Tigrão e lin-
dos adesivos para decoração. 
Gangorra temática, com assento 
individual, estimula a criança a 
desenvolver a coordenação mo-
tora e equilíbrio, com segurança 
e conforto. Medidas: 80 x 31 x 45 
cm "Produto" 

unid 10 540,00 5.400,00

9

CREATIVE PLAY Descrição: O 
Creative Play é um playground 
compacto e super divertido. 
Composto de 1 plataforma com 
telhado, 1 escalada, 1 tunel, 2 
escorregadores curvo e 1 jogo da 
velha. Feito de plástico rotomol-
dado de alta durabilidade o play. 
Indicado para crianças a partir 
dos 3 anos de idade. Matéria–pri-
ma · PEBLD: Polietileno de baixa 
densidade linear (material não 
tóxico e reciclável) pigmentado 
(colorido) com aditivos em sua 
composição que prolongam a 
manutenção de sua coloração 
original. · Produto fabricado em 
polietileno pelo processo de roto-
moldagem, composto com aditivo 
anti–UV, os quais protegem con-
tra raios solares e desbotamento 
provocado pelo tempo (sol e/
ou chuva), garantindo a cor e a 
resistência do produto por mais 
tempo. Medidas: 3,60 x 3,40 x 
2,15 m "Produto" 

unid 3 14.550,00 43.650,00

10

GANGORRA NHOCA LARANJA 
Descrição: Gangorra individual 
possui assento anatômico e cores 
atraentes fazendo a alegria da 
criançada. Gangorra temática, 
com assento individual, estimula 
a criança a desenvolver a coor-
denação motora e equilíbrio, com 
segurança e conforto. Medidas: 
82 x 28 x 55 cm "Produto" 

unid 10 370,00 3.700,00

11

GANGORRA NHOCA VERDE 
Descrição: Gangorra individual 
possui assento anatômico e cores 
atraentes fazendo a alegria da 
criançada. Gangorra temática, 
com assento individual, estimula 
a criança a desenvolver a coor-
denação motora e equilíbrio, com 
segurança e conforto. Medidas: 
82 x 28 x 55 cm "Produto" 

unid 10 370,00 3.700,00

12

BALANCO INFANTIL VERME-
LHO Características: · Balanço 
com assento individual; · Ca-
deira com barra de segurança 
(pegador); · Barra de segurança 
(pegador) móvel, para facilitar o 
acesso da criança à cadeira; · 
Cinto de segurança horizontal, 
com fixação por fecho, que evita 
que a criança escorregue por 
baixo da barra de segurança; 
· Dois ganchos para fixação; 
· Assento com apoio para as 
costas, que garante segurança e 
conforto para a criança. Matéria–
prima · PAD: Polietileno de alta 
densidade (material não tóxico e 
reciclável) pigmentado (colorido) 
com aditivos em sua composição 
que prolongam a manutenção de 
sua coloração original. · Corda 
em polietileno trançado, de alta 
resistência. Medidas: 38,5 x 28,5 
x 27 cm "Produto" 

unid 10 430,00 4.300,00

13

BALANCO INFANTIL AMARELO 
Características: · Balanço com 
assento individual; · Cadeira com 
barra de segurança (pegador); · 
Barra de segurança (pegador) 
móvel, para facilitar o acesso 
da criança à cadeira; · Cinto 
de segurança horizontal, com 
fixação por fecho, que evita que 
a criança escorregue por baixo 
da barra de segurança; · Dois 
ganchos para fixação; · Assento 
com apoio para as costas, que 
garante segurança e conforto 
para a criança. Matéria–prima 
· PAD: Polietileno de alta den-
sidade (material não tóxico e 
reciclável) pigmentado (colorido) 
com aditivos em sua composição 
que prolongam a manutenção de 
sua coloração original. · Corda 
em polietileno trançado, de alta 
resistência. Medidas: 38,5 x 28,5 
x 27 cm "Produto" 

unid 10 430,00 4.300,00

14

TRICICLO C/ EMPURRADOR 
Totalmente de plástico e fabri-
cado com materiais de enge-
nharia específicos para garantir 
a qualidade e a resistência do 
produto. Indicado para crianças 
a partir dos 24 meses, suportam 
até 23 kg. Este produto também 
possibilita o desenvolvimento da 
coordenação motora, equilíbrio e 
atenção das crianças. Medidas: 
79 cm Comprimento 

unid 20 150,00 3.000,00

15

TRICICLO FOFINHA C/ EM-
PURRADOR Descrição: Com 
empurrador removível quando 
a criança pedalar sozinha é só 
removê–lo. O triciclo traz um 
design diferenciado, com a temá-
tica de bichinho de estimação e 
com traços que propiciam maior 
conforto, bem como, uma melhor 
estabilidade e postura a criança. 
Possui um sistema de tração 
inovador, totalmente plástico e é 
fabricado com materiais de enge-
nharia específicos para garantir 
a qualidade e a resistência do 
produto. Este produto também 
possibilita o desenvolvimento da 
coordenação motora, equilíbrio e 
atenção das crianças. 

unid 20 210,00 4.200,00

16

BLOKIT 24 PECAS Descrição: 
Os blocos de encaixe Blokit são 
fáceis de encaixar, guardar e le-
var para onde a criança quiser. A 
criança pode encaixar as peças e 
construir as mais variadas formas 
são as 24 peças com cores va-
riadas. Feito em material atóxico 
e resistente, é o brinquedo ideal 
para as crianças de faixa etária 
mais baixa desenvolvem a coor-
denação motora e o raciocínio. 
Indicado para crianças acima dos 
2 anos. Medidas: 24 x 12 x 31,5 
cm "Caixa" 

unid 20 85,00 1.700,00

17

BLOKIT 12 PECAS Descrição: 
Os blocos de encaixe Blokit são 
fáceis de encaixar, guardar e le-
var para onde a criança quiser. A 
criança pode encaixar as peças e 
construir as mais variadas formas 
são as 12 peças com cores va-
riadas. Feito em material atóxico 
e resistente, é o brinquedo ideal 
para as crianças de faixa etária 
mais baixa desenvolvem a coor-
denação motora e o raciocínio. 
Indicado para crianças acima 
dos 2 anos. Medidas: 31 x 6 x 
23,5 cm "Caixa" 

unid 20 38,00 760,00

18

MINI CHEF RECEITA ESPECIAL 
Descrição: O produto Receita 
Especial são peças montáveis 
e desmontáveis. As crianças 
podem parti–las ao meio e depois 
juntá–las novamente, pois pos-
suem velcro. O Kit de brinquedo 
contém 6 diferentes legumes e 
carnes para "cortar", uma - faqui-
nha- e uma -tábua- para o corte 
para tornar o faz de conta mais 
real. Indicado para crianças a 
partir dos 3 anos de idade.

unid 20 75,00 1.500,00

TOTAL 267.430,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Gurinhém firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00023/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Gurinhém, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00023/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00023/2022 e seus anexos, e a seguinte 

proposta vencedora do referido certame:
- RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
CNPJ: 34.175.047/0001-08.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18.
Valor: R$ 267.430,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Gurinhém.
Gurinhém - PB, 20 de Julho de 2022

TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2022
REF. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial 00042/2022.
REF: CONTRATO 00196/2022
OBJETO: O presente TERMO DE ADITIVO tem por objeto, a substituição do Locação do auto-

móvel  VW /GOL 1.0 de cor branca, movido a álcool / gasolina, de placa OGA 0723/PB, capacidade 
para 05 passageiros, locado a esta Edilidade através do Termo de Contrato 00196/2022, datado 
de 04.04.2022, oriundo do certame Licitatório na modalidade Pregão Presencial 00042/2022, pelo 
veículo de minha propriedade, de condições e características superiores; veículo tipo Chevrolet/ 
Onix 1.4 MT ACT 15 vermelha/ Não Aplic , movido a álcool / gasolina, de placa QSG2H90 ano 
2018/2019, devidamente regularizado junto aos órgãos competentes. 

RAZÃO: Manutenção do veículo substituído devidamente comprometida
DATA DO CONTRATO INICIAL: 01.02.2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: ABONISIA DE  OLIVEIRA ANSELMO
CPF: 826.485.574-15
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO: 29.06.2022 
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS 
A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00023/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém:123. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gurinhém e: CT Nº 00079/2022 - 20.07.22 - RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA - R$ 267.430,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00007/2022
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 DV00007/2022, 
que objetiva: Locação de estrutura para as festividades juninas, nos dias 22, 23, 24 e 25 de julho 
de 2022; Ratifico o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: INOVAR LOCACAO 
E PRODUCAO MUSICAL LTDA - R$ 52.840,00.

Imaculada - PB, 18 de Julho de 2022
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de estrutura para as festividades juninas, nos dias 22, 23, 24 e 25 de julho 
de 2022. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº DV00007/2022. Dotação: Recursos Pró-
prios do Município de Imaculada: 02.150 Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo 13 392 2012 
2057 Promoção de Eventos Culturais 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Vigência: até o final do exercício financeiro de 2022. Partes contratantes: Prefeitura Municipal 
de Imaculada e: CT Nº 00044/2022 - 18.07.22 - INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL 
LTDA - R$ 52.840,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para construção de uma creche tipo–B 

padrão integra paraíba no município de Imaculada–PB, para atender convênio nº 0481/2021 da 
secretária de estado da educação e da ciência e tecnologia. Licitante declarado vencedor e res-
pectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - Valor: R$ 989.220,62. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis.  E-mail: licitacaopmi2021@gmail.com. 

Imaculada - PB, 21 de Julho de 2022
JOSÉ GILSON PEREIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2022, que objetiva: Contratação de prestador 
de serviço, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino de Itapororoca, para 
Guarabira/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAO BATISTA 
SANTOS DA SILVA 07088525488 - R$ 71.994,00.

Itapororoca - PB, 08 de Julho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de prestador de serviço, destinado ao transporte de alunos da rede mu-
nicipal de ensino de Itapororoca, para Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00032/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO 
ORÇAMENTO VIGENTE ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00260/2022 - 11.07.22 - JOAO 
BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488 - R$ 71.994,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de prestadores de serviços e empresas no ramo de bens móveis, 
destinados a atender as demandas operacionais das diversas secretarias neste município, 
conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNA-
DA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 19/07/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00266/2022 - 19.07.22 - ALEX SILVA MADRUGA 
06939608419 - R$ 112.260,00; CT Nº 00267/2022 - 19.07.22 - MARCIO DIAS DOS SANTOS 
06212749418 - R$ 95.400,00; CT Nº 00268/2022 - 19.07.22 - MARIA JOSE FELIX DA COSTA 
63950596453 - R$ 113.400,00; CT Nº 00269/2022 - 19.07.22 - MAURICIO SILVA DE FARIAS 
02508019496 - R$ 114.600,00; CT Nº 00270/2022 - 19.07.22 - PEDRO FERNANDES SANTOS 
70426037456 - R$ 142.800,00; CT Nº 00271/2022 - 19.07.22 - SEVERINO DOS RAMOS DA 
SILVA RIBEIRO - R$ 107.400,00; CT Nº 00272/2022 - 19.07.22 - SEVERINO JOAO DA SILVA 
05186130893 - R$ 83.400,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 10003/2022
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 10003/2022, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES, 
PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GASMAQ – COMERCIO DE GASES, MAQUINAS 
E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 16.800,00

Juazeirinho - PB, 21 de Julho de 2022
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS CON-
TRATAÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 10003/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE – 02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – 3390.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 19/10/2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 06701/2022 - 21.07.22 - GASMAQ - COMERCIO DE GASES, 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 16.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB, torna público a licitação sob modalidade Pregão Eletrô-

nico, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças para veículos próprios, locados ou a disposição 
das diversas secretarias do município de Manaíra/PB. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/min 
do dia 04/08/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 21 de Julho de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB, torna público a licitação sob modalidade Pregão Ele-

trônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos 
da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Manaíra – PB. Data e horário do início da disputa: 
11:00hs do dia 04/08/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto 
Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas 
– www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão 
ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 21 de Julho de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2022, que objetiva: Aqui-
sição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANTÔNIO JOSÉ DE BARROS VASCONCE-
LOS - R$ 17.525,00; JOAO GOMES DA SILVA - R$ 36.125,00; JORGE GOMES BISERRA - R$ 
39.038,00; JOSE ARÃO FERREIRA MACIEL - R$ 36.125,00; JOSÉ JOAQUIM DA SILVA - R$ 
17.153,00; ODAIR DE SANTANA SILVA - R$ 17.625,00; PAULO JOSE DE BARROS - R$ 26.865,00; 
ROSIVALDO BARROS DA SILVA - R$ 14.420,00.

Natuba - PB, 20 de Julho de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE 

AR CONDICIONADOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba e Recursos do PAR 2, Termo 
de Compromisso nº 201303072: 02.050– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.90.52 99– EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00019/2022 - 19.07.22 - JL 
DO B GUIMARAES - JBX PRODUTOS - R$ 23.325,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Chamada Pública nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Natuba: 02.050 Secretaria da Educação 12 361 1002 2009 Manutenção das Atividades do Ensino 
Fundamental – FUNDEB 12 361 1002 2010 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – FUNDAMENTAL 12 365 1002 2013 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – INFANTIL 12 361 1002 2012 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – MDE 
3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00020/2022 - 20.07.22 - ANTÔNIO JOSÉ 
DE BARROS VASCONCELOS - R$ 17.525,00; CT Nº 00021/2022 - 20.07.22 - JOAO GOMES DA 
SILVA - R$ 36.125,00; CT Nº 00022/2022 - 20.07.22 - JORGE GOMES BISERRA - R$ 39.038,00; 
CT Nº 00023/2022 - 20.07.22 - JOSE ARÃO FERREIRA MACIEL - R$ 36.125,00; CT Nº 00024/2022 
- 20.07.22 - JOSÉ JOAQUIM DA SILVA - R$ 17.153,00; CT Nº 00025/2022 - 20.07.22 - ODAIR 
DE SANTANA SILVA - R$ 17.625,00; CT Nº 00026/2022 - 20.07.22 - PAULO JOSE DE BARROS 
- R$ 26.865,00; CT Nº 00027/2022 - 20.07.22 - ROSIVALDO BARROS DA SILVA - R$ 14.420,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022

A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através da sua Comissão Permanente de Licita-
ção, vem tornar pública a convocação das empresas: DEL ENGENHARIA EIRELI- cadastrada 
no CNPJ 17.415.942/0001-33, MENDES E FERREIRA CONSTRUÇOES LTDA - cadastrada 
no CNPJ; 26.781.189/0001-90, ELP CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIREL - cadastrada 
no CNPJ; 33.310.406/0001-20, TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PREMOLDADOS 
E SERVIÇOS LTDA - cadastrada no CNPJ; 21.933.413/0001-07 LIDER CONSTRUÇÕES E 
REPRESENTAÇÕES LTDA - cadastrada no CNPJ; 15.386.505/0001-03 CONSTRUTORA BETA 
GAMA LTDA- cadastrada no CNPJ; 29.482.689/0001-10, CONSTRUMETA CONSTRUÇÕES 
DE EDIFICIO EIRELI- cadastrada no CNPJ; 31.072.402/0001-25, CONSTRUTORA APODI 
EIRELI - cadastrada no CNPJ; 17.620.703/0001-15, F.COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES EIRELI - cadastrada no CNPJ; 37.325.870/0001-40 CONCRETISA CONSTRUTORA 
EIRELI- cadastrada no CNPJ; 09.913.177/0001-53, F.J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- 
cadastrada no CNPJ; 20.284.072/0001-15, R T S ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - cadastrada no CNPJ; 04.672.369/0001-00, CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÕES 
E COMERCIO LTDA- cadastrada no CNPJ; 04.934.819/0001-87,  PRIIMEE CONSTRUÇÕES E 
EMPRENDIMENTOS EIRELI-EPP cadastrada no CNPJ; 20.949.329/0001-00, JRD CONSTRUTORA 
LTDA- cadastrada no CNPJ; 44.135.727/0001-51, CONSTRUTORA BRAÇO FORTE, SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES EIRELI-cadastrada no CNPJ; 22.270.871/0001-30, DK CONSTUÇÕES EIRELI- 
cadastrada no CNPJ; 23.916.946/0001-06, CONSTRUTORA AMORIM E LOCAÇÕES LTDA- ca-
dastrada no CNPJ; 44.169.551/0001-59, ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- cadastrada 
no CNPJ; 37.566.790/0001-87, JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI- cadastrada no CNPJ; 
34.955.075/0001-48, JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI- cadastrada no CNPJ; 30.999.688/0001-26., 
para abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO, que será realizada no dia 26 de Julho de 2022, 
as 08:30 (oito) horas no mesmo local. Mesmo com o não comparecimento dos licitantes, total ou 
parcial, a comissão abrirá os envelopes de habilitação. Informações poderão ser obtidas pelo e-mail: 
cplolhodaguapb21@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Olho D’água-PB, 20 de julho de 2022.
Marilene Tiburtino Leite

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00026/2022, do tipo menor preço por item, com o objeto: locação de vocação 
de veículos para diversas secretarias do município de Olho D’água-PB, cujo abertura será no dia 
09.08.2022 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida 
Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br e 
www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água-PB, 20 de julho de 2022
Marilene Tiburtino Leite

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÂO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através da sua Comissão Permanente de Licita-

ção, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022, do tipo menor preço global, Para execução dos serviços 
com a reforma de quadra de esportes no município de olho d´água-PB, atendendo ao convenio nº 
371/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e da ciência e tecnologia e a Prefeitura 
Municipal de Olho d´ Água-PB,  cuja abertura será no dia 09.08.2022 às 14:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 

O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br ou www.olhodagua.pb.gov.br. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 ou Email: cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 21 de julho de 2022.
MARILENE TIBURTINO LEITE

Presidente da CPL
          

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00042/2021, em 14.06.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água e a empresa EMLURPE – EMPRESA DE LIM-

PEZA URBANA LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de 

recebimento e destinação final em aterro sanitário dos resíduos produzidos pelo Município de 
Olho D’ Agua-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 20 de Julho de 2022
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2022
A Prefeitura Municipal de Olho D’água torna público, através da comissão de licitação, julgamento 

da Fase de Habilitação, nos termos do art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93. A empresa W E V CONS-
TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS estar declarada habilitada. Concede-se prazo de 
5 dias úteis para recursos. Não havendo recursos, fica desde já marcada a reunião para abertura 
dos envelopes de propostas de preços para o dia 29/07/2022, as 08:30 horas.

Olho D’água-PB, 20 de Julho de 2022.
MARILENE TIBURTINO LEITE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ Nº 

17.238.455/0001-42
Objetivo: Contratação de empresa para Aquisição de móveis e equipamentos destinados a 

secretaria de saúde do municipal de Piancó –PB.
Valor Global: R$ 16.759,00 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove reais).

Piancó-PB, 20 de Julho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E 

LABORATORIAL LTDA – CNPJ Nº 33.872.786/0001-96
Objetivo: Contratação de empresa para Aquisição de móveis e equipamentos destinados a 

secretaria de saúde do municipal de Piancó –PB.
Valor Global: R$ 178.555,00 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais).

Piancó-PB, 20 de Julho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP – CNPJ Nº 84.972.926/0001-39
Objetivo: Contratação de empresa para Aquisição de móveis e equipamentos destinados a 

secretaria de saúde do municipal de Piancó –PB.
Valor Global: R$ 7.176,00 (sete mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

Piancó-PB, 20 de Julho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 

– CNPJ Nº 09.478.023/0001-80
Objetivo: Contratação de empresa para Aquisição de móveis e equipamentos destinados a 

secretaria de saúde do municipal de Piancó –PB.
Valor Global: R$ 1.422,68 (um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos).

Piancó-PB, 21 de Julho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI  – CNPJ Nº 20.008.831/0001-17
Objetivo: Contratação de empresa para Aquisição de móveis e equipamentos destinados a 

secretaria de saúde do municipal de Piancó –PB.
Valor Global: R$ 2.431,62 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos).

Piancó-PB, 20 de Julho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 007/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público para conhecimento dos interessados que 

realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, tipo Menor 
Preço GLOBAL, no dia 12 de Agosto de 2022 às 10h30min, objetivo: Contratação De Empresa De 
Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De Construção da Praça de Alimentação do Município 
de Pilar-PB; A reunião ocorrerá na sala da CPL prédio da P.M. de Pilar, Informações na Praça João 
José Maroja, nº 259, Centro; CEP: 58.338-000. 

PILAR 21 DE JULHO DE 2022.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:30 horas do dia 04 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 parcelada de material de construção 
diversos, destinado 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 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 su-
pracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 21 de Julho de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de urnas e serviços funerários, 
mediantes solicitação aleatória, destinados a Secretaria de Ação Social deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação per-
tinente, 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: 
joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 21 de Julho de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessa-

dos nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 
n.º 123/2006 e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada 
por preço unitário, do tipo menor preço por lote objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE  02 (DUAS) UNIDADES  BÁSICA DE SAÚDE - UBS, 
LOCALIZADO  NO DISTRITO  DE ACAÚ E ASSENTAMENTO ANDREZA NO MUNICÍPIO DE 
PITIMBU-PB,  em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e proposta que 
realizar-se-á as 10:00hs do dia 12/08/2022, na sala da CPL, localizado na sede da Prefeitura 
Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. Maiores infor-
mações na sala da CPL, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min O edital 
estará disponível para os interessados no site oficial do município no link: https://www.pitimbu.
pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal.

Pitimbu-PB, 21 de Julho  de 2022
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha 
Mecanizada, conforme Proposta 019823/2021/MAPA. Abertura da sessão pública: 09:30 horas 
do dia 05 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:35 horas do dia 05 de Agosto de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 21 de Julho de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA SEVERINO MINEIRO DA COSTA NESTE MUNICÍPIO. Abertura da sessão 
pública: 09:30 horas do dia 09 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 20 de Julho de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA – UBSF MAURICIO TRAVASSOS MOURA NESTE MUNICÍPIO. Abertura 
da sessão pública: 14:30 horas do dia 09 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 20 de Julho de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: TLM COMERCIAL EIRELI EPP - R$ 230.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 19 de Julho de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; ADJUDICO 
o seu objeto a: TLM COMERCIAL EIRELI EPP - R$ 230.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 18 de Julho de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE RIACHO DE 
SANTO ANTONIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.050–SEC. DE AGRIC. PECU-
ARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL 02050.20.608.2002.1002 – AQUISICAO DE MAQUINAS 
E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
CONVÊNIO/MAPA – PLATAFORMA+BRASIL Nº. 905393/2020. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: 
CT Nº 00066/2022 - 19.07.22 - TLM COMERCIAL EIRELI EPP - R$ 230.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob moda-

lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento 
de equipamentos odontológicos, para atender a Secretaria de Saúde do Município de Santa Inês 
- PB, conforme descrição e quantidades constantes no edital e Termo de Referência. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 09:25 horas do dia 04/08/2022. Data e horário do início da 
disputa: 09:30 horas do dia 04/08/2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do 
Setor de Licitação, na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 21 de Julho de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PÃES (HOT DOG) A 
SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA – PB. 

A PREGOEIRA 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 observa-
das 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 079/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PÃES (HOT DOG) A SEREM FORNE-
CIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – PB, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA 
CNPJ: 23.760.920/0001-03
Valor R$: 57.120,00

Santa Rita - PB, 21 de julho de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS NA SEDE, NOS 
DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público o resultado da habilitação da licitação em epígrafe. 

Habilitadas: 
- DOMINANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA 
CNPJ 24.126.948/0001-56
- GÊNESIS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA 
CNPJ 28.594.543/0001-01
- PARAÍBA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 
CNPJ 19.069.415/0001-40
- PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 19.045.361/0001-82
- RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMÍCILIOS EIRELI 
CNPJ 30.532.560/0001-58
- RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 
CNPJ 29.878.872/0001-39 
- SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ 14.031.903/0001-44
Comunica também que a sessão para abertura das propostas será realizada às 09:30, do dia 

04 de agosto de 2022.
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, 21 de julho de 2022.

MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2022, que objetiva: Fornecimento parcelada 
de materiais e produtos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 27.037,00; 
VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI - R$ 35.504,00.

São Bentinho - PB, 19 de Julho de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Fornecimento parcelada de materiais e produtos hospitalares, para atender as ne-
cessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00023/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00141/2022 - 20.07.22 - ODON-
TOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 27.037,00; CT Nº 
00142/2022 - 20.07.22 - VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI - R$ 35.504,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
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: Con-
tratação de empresa para construção de muro de proteção da garagem Municipal de São Bentinho/
PB, conforme Projeto Básico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 116.523,12.

São Bentinho - PB, 21 de Julho de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
RESULTADO FASE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços remanescentes de Engenharia 
para execução da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de São Bentinho 
- PB. Com base nos elementos apresentados no processo, a Comissão de licitação do Município de 
São Bentinho torna público o resultado da fase de proposta de preços da Concorrência nº 01/2022, 
sendo desclassificada a proposta de preços apresentada pela empresa COVALE CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI, por não atender as exigências dos subitens 7.2.1 e 7.2.2 do Instrumento 
Convocatório. O acesso ao processo está disponível aos interessados para conhecimento do inteiro 
teor da decisão da comissão. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Francisco Felinto dos Santos, Anexo I, Sede 
da Prefeitura, 08, Centro, São Bentinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

São Bentinho - PB, 20 de julho de 2022.
Maria Edna da Nóbrega Silva

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTA-
ÇÃO DE TRECHOS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do 
projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 05301/2022 
- R S Construcoes e Servicos Eireli - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 4.627,73. ASSINATURA: 21.07.22

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFEC-
ÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL 
“BRASIL SORRIDENTE” PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. A PRE-
GOEIRA OFICIAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM CONFERIDAS ATRAVÉS 
E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, 
E SUBSIDIARIAMENTE DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, RESOLVE: 
ADJUDICAR O RESULTADO DA LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
00016/2022, COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO CORRESPON-
DENTE, A: - SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453, CNPJ N° 42.124.505/0001-08, 
VALOR TOTAL R$ 75.650,00

SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, 19 DE JULHO DE 2022. 
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, R E S O L V E: HOMOLOGAR O RESULTADO DA LICITAÇÃO, 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022, QUE OBJETIVA: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁ-
RIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL “BRASIL SORRIDENTE” 
PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB; COM BASE NOS ELEMENTOS 
CONSTANTES DO PROCESSO CORRESPONDENTE, OS QUAIS APONTAM COMO 
PROPONENTE(S) VENCEDOR(ES): - SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453, 
CNPJ N° 42.124.505/0001-08, VALOR TOTAL R$ 75.650,00

SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, 21 DE JULHO DE 2022. 
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 00004/2022

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPI-
NHARAS/PB, TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS LICITANTES PARTICIPANTES 
DO PROCESSO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022, QUE TEM COMO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 
Nº 923387/2021/MDR/CAIXA, O RESULTADO DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO DO REFERIDO PROCESSO REALIZADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
E O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO. CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO: LICI-
TANTES HABILITADOS POR ATENDER O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: AMETISTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 29.828.673/0001-16; CONSTRUSOL EMPRE-
ENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ Nº 41.284.989/0001-90; TORRES E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 21.933.413/0001-07; JMSV 
CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ Nº 30.999.688/0001-26; MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÕES LTDA  - EPP, CNPJ Nº 31.094.999/0001-09; LICITANTE HABILITADA COM 
RESTRIÇÃO: SABUGI CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ Nº 42.354.190/0001-95 – APRESENTOU 
CERTIDÃO MUNICIPAL VENCIDA (ITEM 8.3.4), NO ENTANTO COMPROVOU ME – ASSIM A 
EMPRESA SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LC 123/06. DESSA FORMA SERÁ CONCEDIDO 
O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO VÁLIDA, SE 
O MESMO CHEGAR A SER DECLARADO VENCEDOR NO CERTAME. LICITANTES INABI-
LITADOS POR NÃO ATENDER O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: DK CONSTRUÇÕES 
CNPJ Nº 23.916.946/0001-06 – NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL 
REFERENTE AOS ITENS: 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; 8.4.1; 8.4.3; 8.5.1; 8.5.2.1; 8.5.3.1; 
8.5.4; 8.5.5; 8.6.1; 8.6.2; 8.6.3; 8.6.5; 8.6.6; 8.6.7; 8.6.9;  TURMALINA EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 16.941.283/0001-06 – APRESENTOU CERTIDÃO DE FALÊNCIA 
VENCIDA (ITEM 8.4.1); NÃO APRESENTOU BALANÇO PATRIMONIAL (2021) (ITEM 8.4.2); 
NÃO APRESENTOU GARANTIA (8.4.3); NÃO APRESENTOU ATESTADO PROFISSIONAL 
COMPATÍVEL COM O OBJETO (ITEM 8.5.2.1); NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPA-
CIDADE OPERACIONAL (ITEM 8.5.3.1); NÃO APRESENTOU REFERENTE AOS ITENS:8.6.1; 
8.6.2; 8.6.3; 8.6.5; 8.6.6; 8.6.7; 8.6.9;  ARRIMO ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL CNPJ Nº 
05.446.272/0001-33, NÃO APRESENTOU BALANÇO PATRIMONIAL (2021) (ITEM 8.4.2); NÃO 
APRESENTOU GARANTIA (8.4.3); CONSTRUTORA APODI EIRELI, CNPJ Nº 17.620.703/0001-
15, APRESENTOU PRESTAÇÃO DE GARANTIA NÃO RECONHECIDA PELA SUSEP CON-
FORME DISPÕE O EDITAL: 8.4.3.1. QUANDO A GARANTIA FOR REALIZADA ATRAVÉS DE 
SEGURO-GARANTIA, A MESMA DEVERÁ SER EMITIDA POR INSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE 
AUTORIZADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS-SUSEP E QUANDO 
SE TRATAR DE FIANÇA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL, CONFORME 
DISPÕE O ACÓRDÃO TCU N.º 498/2011 - PLENÁRIO;  H & G CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 
Nº 42.176.791/0001-55, NÃO APRESENTOU GARANTIA (8.4.3); JRD CONSTRUTORA LTDA, 
CNPJ Nº 44.135.727/0001-51, NÃO APRESENTOU GARANTIA (8.4.3) E NÃO APRESENTOU 
ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL (ITEM 8.5.3.1);  CONSTRUTORA LCL LTDA 
CNPJ Nº 17.589.700/0001-66, LICITANTE APRESENTOU ÍNDICES CONTÁBEIS EXIGIDOS 
NO EDITAL NEGATIVO (ITEM 8.4.2 - ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1,  ILC = (AC) / (PC) ≥ 
1,  ISG = AT/(PC+ELP)≥1, ASSIM NãO ATENDEU O ITEM DO EDITAL; R & N EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ Nº 17.604.005/0001-26, NÃO 
APRESENTOU GARANTIA (8.4.3);  CONSTRUTORA AMORIM E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 
44.169.551/0001-59, NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS SEGUINTES 
ITENS: 8.4.3; 8.5.1; 8.5.2.1; 8.5.3.1; 8.5.5. EM SEGUIDA A PRESIDENTE PASSOU A INFORMAR 
QUE AS DOCUMENTAÇÕES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS MESMOS E QUE A PARTIR DA 
PUBLICAÇÃO DA ANÁLISE DESTE JULGAMENTO ESTÁ ABERTO O PRAZO RECURSAL 
MEDIANTE O QUE O PRECEITUA O ARTIGO 109, INCISO I, DA LEI 8.666/93. AINDA INFORMA 
QUE EM NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A ABERTURA DE PROPOSTAS 
FICA AGENDADA PARA O DIA 02/08/2022, ÁS 10:00HS NO MESMO LOCAL DA REUNIÃO 
ANTERIOR. MAIORES INFORMAÇÕES, NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SITUADA 
NA PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N - CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS – PB.

SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, 21 DE JULHO DE 2022.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

PRESIDENTE

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM CONFERIDAS ATRAVÉS DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 
17 DE JULHO DE 2002 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 
DE 1993; LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006; E LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE, CONSIDERADAS AS ALTERAÇÕES POSTERIORES DAS REFERIDAS NOR-
MAS, R E S O L V E: ADJUDICAR O RESULTADO DA LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00009/2022, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLINICAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS–PB, 
CONFORME CONVÊNIO Nº 0075/2022; COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DO 
PROCESSO CORRESPONDENTE, A: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDI-
CO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA. CNPJ: 33.872.786/0001-96. VALOR: R$ 116.670,00. 

SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, 15 DE JULHO DE 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

R E S O L V E: HOMOLOGAR O RESULTADO DA LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00009/2022, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLINICAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS–PB, 
CONFORME CONVÊNIO Nº 0075/2022; COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DO 
PROCESSO CORRESPONDENTE, OS QUAIS APONTAM COMO PROPONENTE VENCE-
DOR: - B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORA-
TORIAL LTDA. CNPJ: 33.872.786/0001-96. VALOR: R$ 116.670,00. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, 18 DE JULHO DE 2022. 

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
O Pregoeiro Oficial deste Município, torna público para conhecimento de todos os interessados, 

que a licitação na modalidade Chamada Pública Nº 00001/2022, com objeto: CREDENCIAMENTO DE 
PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PARA 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRATAMENTO DE CATARATA PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, cuja abertura da 
sessão ocorreu em 21/07/2022 às 09h00min, foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/
interessados. Diante da ausência de participantes, fica designada nova data de abertura para o dia 
09/08/2022 às 09h00min. O Edital será republicado sem maiores alterações. Edital e informações: 
07h às 13h, dias úteis, na Sala da CPL, provisoriamente instalada na Secretaria Municipal de 
Educação deste Município. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com e Site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, 21 de Julho de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00007/2022
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 DP00007/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa técnica especializada para Instrutoria e Consultoria em 
Cursos de Qualificação para a população do Municipio de São Sebastião de Lago de Roça – PB, a 
serem prestados pelo SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL SENAI - R$ 68.700,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de Julho de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada visando aquisição e o fornecimento parcelado de medicamentos listados na revista 
do ABC FARMA de A a Z, última edição e atualizada, com pronta entrega para, conforme descrição 
do anexo I do edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FARIAS 
COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 171.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 08 de Julho de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00006/2022
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, nos termos da Lei Federal nº 

10.520, nº 8.666, nº 123, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00006/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa especializada visando 
aquisição e o fornecimento parcelado de medicamentos listados na revista do ABC FARMA de A a 
Z, última edição e atualizada, com pronta entrega para, conforme descrição do anexo I do edital; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos: A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência 
de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. Farias 
Comercio Varejista de Medicamentos Ltda.

CNPJ: 04.923.356/0001-58.lote(s):1-2-3 Valor: R$ 171.000,00.
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança/pb.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 11 de Julho de 2022

SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada para Instrutoria e Consultoria em 
Cursos de Qualificação para a população do Municipio de São Sebastião de Lago de Roça – PB, 
a serem prestados pelo SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
São Sebastião de Lagoa de Roça: 02.090 – Sec. Ação Social 02.120 – Fundo Municipal de Assitência 
Social 02090.08.244.1009.2102 – Manutenção e Implementação de Cursos Profissionalizantes 
02120.08.244.2016.2045 – Serviços de Assitencia Social Geral 3390.39.00.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Juridica 500/660 – Fonte. VIGÊNCIA: até 07/07/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00059/2022 - 01.07.22 - SERVICO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - R$ 68.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de pneus, câmara de 
ar, protetor de aro para atender a demanda do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 
02050.12.361.1006.2071 – MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO 02010.04.122.1001.2002 
– MANUTENÇÃO DO GABNETE DO PREFEITO 02050.12.361.2002.2016 – MANUTENCAO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 02050.12.361.2002.2017 – MANUTENCAO DOS SERVICOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 02070.15.122.1007.2034 – MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. 
E TRANSPORTES 02080.20.122.1008.2038 – MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRI-
GACAO 02090.08.122.1009.2042 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL 
02110.10.301.2007.2024 – MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE 02110.10.302.2009.2066 
– MANUTENCAO DO SAMU 02120.08.243.2017.2043 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON-
SELHO TUTELAR 02120.08.244.1009.2087 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA – IGD 
02030.04.122.1003.2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Elemento de Despesa: 33.9030 FONTES 500/600/550/540/660/750/570/553. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de 
Lagoa de Roça e: CT Nº 00060/2022 - 06.07.22 - DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA - R$ 6.348,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2022, 
que objetiva: Contratação de Show Artístico com JOÃOZINHO DANTAS & BANDAS, que se reali-
zará no dia 29 de Julho de 2022, em praça pública no evento ROTA CULTURAL CAMINHOS DO 
FRIO/2022, na cidade de Solânea/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: JOÃO DANTAS DE MELO FILHO 62630067491 - R$ 9.000,00.

Solânea - PB, 20 de Julho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2022, que objetiva: Prestação de serviços 
de locação, montagem e desmontagem de estrutura, para o evento Caminhos do Frio, que se 
realizará nos dias 29 e 30 de julho de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI- R$ 29.500,00; 
W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME - R$ 31.850,00.

Solânea - PB, 15 de Julho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para a executar a reforma dos PSF’s 

deste Município. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 269.746,37. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 21 de Julho de 2022
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2022, que objetiva: Contratação dos Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica para 
atender as necessidades deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP - R$ 42.000,00.

Solânea - PB, 18 de Julho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação dos Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica para atender as necessidades 
deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de Solânea: 02.00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA– 04.123.1002.2009 
(15001000) – ELEMENTO DE DESPESA:3390.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 19/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00214/2022 - 19.07.22 - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - R$ 42.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estrutura, para o 
evento Caminhos do Frio, que se realizará nos dias 29 e 30 de julho de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00040/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:09.00 
– SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO – 13.392.2021.2074(15001000). 
3.3.90.39.99 – OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 
00219/2022 - 18.07.22 - ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI- R$ 
29.500,00; CT Nº 00220/2022 - 18.07.22 - W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME - R$ 31.850,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Show Artístico com JOÃOZINHO DANTAS & BANDAS, que se 
realizará no dia 29 de Julho de 2022, em praça pública no evento ROTA CULTURAL CAMINHOS 
DO FRIO/2022, na cidade de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 09:00 – SECRETARIA DE 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO – 13.392.2021.2074/22.122.1002.2076 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 00218/2022 - 21.07.22 - JOÃO DANTAS DE MELO FILHO 62630067491 - R$ 9.000,00.
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AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 026/2022

REGISTRO Nº 22-01417-0
OBJETO: CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO (MOD.2) E GINÁSIO COBERTO 

E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA UMBELINA 
GARCEZ, EM MAMANGUAPE/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: 23 de agosto de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 21 de julho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/04570
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

DATA DE ABERTURA: 04/08/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 04/08/2022 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-01163-1
LICITAÇÃO BB Nº 951455
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. 

Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério 
do menor preço por item, foi remarcada para a data assinalada, considerando verificação de falha nos 
itens do Sistema BB na primeira abertura. O segundo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom 
Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.licitacoes-e.
com.br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto Estadual 
nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 500 – RECURSO NÃO 
VINCULADO DE IMPOSTOS. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 
08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.

João Pessoa, 21 de julho de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALAGOA GRANDE
Rua Dr. Francisco Montenegro, 364 - Centro – Alagoa Grande – Paraíba

CNPJ: 08.654.436/0001-06  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-

ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Alagoa Grande - PB, 21 de julho de 2022.
JOSÉ WANBERTO DO NASCIMENTO SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 417 - Centro -  Alhandra - Paraíba

CNPJ: 08.916.363/0001-83
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-

ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Alhandra - PB, 21 de julho de 2022. 
MAURO SEVERINO CAVALCANTE

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AREIA
Rua Manoel da Silva, 322 - Centro -  Areia - Paraíba

CNPJ – 08.753.931/0001-72
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-

ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Areia - PB, 21 de julho de 2022.
JOSÉ GERMANO TRAJANO DOS SANTOS

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMI-
LIARES DE BANANEIRAS

Praça Epitácio Pessoa, 97 – Centro -  Bananeiras – Paraíba
CNPJ: 08.927.733/0001-88

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-
ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Bananeiras - PB, 21 de julho de 2022.
IVANETE LEANDRO SILVA DE AZEVEDO

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAAPORÃ
Rua Presidente João Pessoa, 329 - Centro -  Caaporã – Paraíba

CNPJ: 09.013.004/0001-89
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-

ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Caaporã - PB, 21 de julho de 2022.
GILVAN DE FRANÇA CAVALCANTE

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAPIM
Avenida São José, 96 -Olho D’água - Capim - Paraíba

CNPJ: 01.800.716/0001-36
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-

ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Capim - PB, 21 de julho de 2022.
DIOMAR ANTONIO DE BRAGA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CONDE
Rua: Manoel Alves, 143, Centro - Conde – PB. CEP: 58322-000

CNPJ: 24.488.835/0001-09
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-

ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Conde - PB, 21 de julho de 2022. 
IARA ENÉAS DA SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
Praça Lourival Lacerda, 05 - Centro - C. do Espírito Santo – Paraíba

CNPJ: 08.902.645/0001-21
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-

ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Cruz do Espírito Santo - PB, 21 de julho de 2022.
MANOEL BATISTA DA SILVA 

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
Rua da Matriz, 06 - centro - Cuité de Mamanguape – Paraíba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 08:00 
horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, com 
presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar e, em 
Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Cuité de Mamanguape - PB, 21 de julho de 2022.
JOSÉ JOÃO DA SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA-
RES DE ITAPOROROCA

Rua Clotildes Maia, 22 - Centro -  Itapororoca  - Paraíba
CNPJ: 09.401.902/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 08:00 
horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, com 
presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar e, em 
Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve..

Itapororoca - PB, 21 de julho de 2022.
MARIA JOSÉ DE JESUS

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAÚ
Praça Dr. Orestes Lisboa, 09 - centro -  Jacaraú  - Paraíba

CNPJ: 08.947.681/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 08:00 
horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, com 
presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar e, em 
Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Jacaraú - PB, 21 de julho de 2022.
JOSÉ ALVES DA SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURIPIRANGA
Rua Paraná, 169 - centro - Juripiranga  - Paraíba

CNPJ: 05.912.706/0001-43
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 08:00 
horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, com 
presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar e, em 
Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Juripiranga - PB, 21 de julho de 2022.
ÂNGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAGOA DE DENTRO
Rua 13 de maio, 31 - centro – Lagoa de Dentro –PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 08:00 
horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, com 
presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar e, em 
Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Lagoa de Dentro-PB, 21 de julho de 2022.
EVERALDO JOSÉ ALVES TAVARES

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LUCENA
Rua Davi Falcão, 55 - Centro – Lucena – PB

CNPJ: 09.296.559/0001-85
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 08:00 
horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, com 
presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar e, em 
Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Lucena-PB, 21 de julho de 2022.
JOSÉ CARLOS SILVA DA COSTA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS 
FAMILIARES DE MAMANGUAPE

Trav. Duque de Caxias, 49 – Centro – Mamanguape-PB
CNPJ-08.897.571/0001-82

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 08:00 
horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, com 
presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar e, em 
Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Mamanguape - PB, 21 de julho de 2022.
JOSÉ JOÃO DA SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARCAÇÃO
Travessa Pero Azevedo, s/nº - centro - Marcação  - Paraíba

CNPJ: 02.247.550/0001-35
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 08:00 
horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, com 
presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar e, em 
Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Marcação - PB, 21 de julho de 2022.
ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E  AGRICULTORAS 
FAMILIARES DE MARI - PB

Rua Antônio de Luna Freire, 517 – Centro – Mari – PB.
CNPJ: 08.907.552/0001-90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 08:00 
horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, com 
presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar e, em 
Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Marí - PB, 21 de julho de 2022.
JOSÉ MARTINS DE LIMA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MATARACA
Rua João Soares da Costa, 520 - Planalto II - Mataraca  - Paraíba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 08:00 
horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, com 
presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar e, em 
Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Mataraca - PB21 de julho de 2022.
ARMANDO JOSÉ DOS SANTOS

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PEDRAS DE FOGO
Rua Fernando Cabral, 84 - centro - Pedras de Fogo  - Paraíba

CNPJ: 09.060.302/0001-20
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA                       
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-

ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Pedras de Fogo - PB, 21 de julho de 2022.
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS 
FAMILIARES DE PEDRO RÉGIS

Rua Severino Germano, 178 - Centro Pedro Regis - PB
CNPJ: 01.957.099/0001-87 Fone: (83) 3295-1177

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA                       

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-
ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Pedro Régis - PB, 21 de julho de 2022..
ANTONIO MARTINS DA SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS 
FAMILIARES DE PILÕES

Rua: Norberto Baracuhy, 135 – Centro – CEP: 58393-000 – pilões - PB
CNPJ: 09.482.530/0001-98

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA                       

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-
ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Pilões - PB, 21 de julho de 2022.
  ARIOSMAR CANDIDO DA CRUZ

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PITIMBU
Rua da Matriz, S/N – CEP: 58.324-000 - Pitimbu /PB

CNPJ:09.188.186/0001-29 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA                       
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-

ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Pitimbu - PB, 21 de julho de 2022.
JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIO TINTO
Rua Assis Chateaubriand, s/nº - centro - Rio Tinto - Paraíba

  CNPJ: 08.899.254/0001 – 03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA                       
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-

ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Rio Tinto - PB, 21 de julho de 2022.
VALDIRENE MARIA DOS SANTOS ROSAS

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA RITA
Rua Coronel Domiciano, 84 - centro -  Santa Rita - Paraíba

CNPJ: 08.607.392/0001-63
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA                       
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-

ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Santa Rita - PB, 21 de julho de 2022.
EDILSON RIBEIRO NUNES

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPÉ
Rua Napoleão Laureano, 229 - centro -Sapé - Paraíba

CNPJ: 08.908.790/0001-10
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA                       
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legisla-

ção em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 31 de julho de 2022, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Sapé - PB, 21 de julho de 2022.
JOÃO ANTONIO ALVES

Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS E EDITAL DE CONVOCAÇÃO COMPANHIA SULAMERICANA - ins-
crita no CNPJ/MF sob o Nº 09.256.116/0001-60, de acordo ao disposto no artigo 19 da Lei 6404/76 
e o Parágrafo Primeiro do Art. 10 dos Estatutos Sociais comunica aos Senhores Acionistas que 
atendendo a interesses da Sociedade, para melhor administração das disposições acionarias, 
no que se refere à classe de ações, a Companhia propõe a extinção das Ações Preferenciais 
Classe C e sua conversão voluntária e facultativa de Ações Preferenciais para Ações Ordinárias 
ou o resgate da totalidade de ações não convertidas, mediante pagamento na forma estatutária 
pelo valor patrimonial líquido apurado de cada ação; e os acionistas se pronunciem no prazo 
de 30 dias pela sua opção na conversão ou resgate da totalidade das ações que não optem por 
converter mediante pagamento pelo valor patrimonial liquido na forma da lei. -  CONVOCAÇÃO 
-  Ficam então convocados os senhores acionistas da COMPANHIA SULAMERICANA CNPJ nº 
09.256.116/0001-60 para se reunirem, na sua sede socialna Rua Norma de Araújo Batista, nº 
951 – Galpão G – Distrito Industrial – João Pessoa – PB, em Assembleia Geral Extraordinária, 
no dia 22 de agosto de 2022, as 09:00 horas, em primeira convocação, para  fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:I – Deliberar sobre a extinção das Ações Preferenciaisclasse 
C e a sua conversão voluntária e facultativa de Ações Preferenciais para Ações Ordinárias; 
II – Deliberar sobre o resgate e extinção da totalidade de ações não convertidas em ordinárias, 
mediante pagamento na forma estatutária pelo valor patrimonial líquido apurado de cada ação, 
com base no Patrimônio Líquido da Companhia, conforme balanço de 31 de dezembro 2021; 
III – Deliberar sobre a modificação do Artigo 5º e extinção doartigo 10º e parágrafos do Estatuto 
Social da Companhia; IV – Consolidação dos Estatutos Sociais; V – Outros assuntos do interesse 
social. João Pessoa, 20 de Julho de 2022 – A DIRETORIA

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA DO ESTADO 
DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PB CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
OPresidentedaEntidadeSupra,nousodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloEstatutoSocialeLegi

slaçãoSindicalvigente,vematravésdesteedital,convocartodos os trabalhadoresdaempresa COYOTE 
SEGURANÇA PRIVADA EIRELE,abrangidospelosindicatoprofissional,paraparticiparemdaAsse
mbleiaGeralExtraordináriaaseremrealizadasna cidade de João Pessoa – PBno dia12/08/2022, 
em 1º convocação as 08:00hs, com quorum estatutário, ou as 08:30hs, em 2º convocação, com 
qualquer  numero  de interessados presentes naRua Carlos Gomes, Nº 318Expedicionário, João 
Pessoa - PB, sendo que em toda a assembleia onde será apreciada  seguintes ordem do dia:  A 
celebração de acordo coletivo para possibilitar a implantação da jornada de trabalho  12X36, bem, 
como para adequação e prorrogação da jornada de trabalho e intervalo intrajornada, pagamento 
dovale alimentação e obrigatoriedade do fornecimento do aviso prévio.

João Pessoa - PB, 20 de Julho de 2022.
Roosevelt Batista de Carvalho Silva Junior

Presidente. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA
DO ESTADO DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PB

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
OPresidentedaEntidadeSupra,nousodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloEstatutoSocialeLe

gislaçãoSindicalvigente,vematravésdesteedital,convocartodos os trabalhadoresdaempresa FATOR 
VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA,abrangidospelosindicatoprofissional,paraparticiparemd
aAssembleiaGeralExtraordináriaaseremrealizadasna cidade de João Pessoa – PBno dia11/08/2022, 
em 1º convocação as 08:00hs, com quorum estatutário, ou as 08:30hs, em 2º convocação, com 
qualquer  numero  de interessados presentes naRua dos Eucaliptos, Nº 287Anatolia, João Pessoa 
- PB, sendo que em toda a assembleia onde será apreciada  seguintes ordem do dia:  A celebra-
ção de acordo coletivo para possibilitar a implantação da jornada de trabalho  12X36, bem, como 
para adequação e prorrogação da jornada de trabalho e intervalo intrajornada, pagamento dovale 
alimentação e obrigatoriedade do fornecimento do aviso prévio.

João Pessoa - PB, 20 de Julho de 2022.
Roosevelt Batista de Carvalho Silva Junior

Presidente.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DESTERRO-PB

CNPJ:11983921/0001-38
Rua Francisco Leite Ferreira, 218 – Centro – Desterro – Paraíba

ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Será realizada no dia 12 de setembro de 2022, no período das 08: 00 às 15:00, na sede da 
Entidade, à rua Francisco Leite Ferreira, 218 – Centro – Desterro-PB,  eleição para composição 
da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados-Representantes bem como de suplentes, devendo o 
registro das chapas ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário de 07:00 às 11:00 horas 
e de 13:00 às 17:00 horas, 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.

Desterro-PB, 22 de julho de 2022.
OTACILIA OLIVEIRA GUIMARÃES

Presidente

ERRATA
O Armazém Paraíba informa que no panfleto PORTAS FECHADAS válido dias 28 e 29 de julho de 
2022. A imagem interna do roupeiro CB3PM550 KAPPESBERG está errada, o roupeiro contém 
somente três gavetas

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de pavimentação da Travessia 
Urbana no município de São João do Rio do Peixe - UF: PB. Processo: 2022-002550/TEC/LAC-0557.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de pavimentação da via de acesso ao 
distrito de Pindurão na PB-214 / Congo, UF: PB. Processo: 2022-002172/TEC/LI-8485.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de pavimentação da 
Travessia Urbana no município de Triunfo - UF: PB. Processo: 2022-002479/TEC/LAC-0548.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de pavimentação da 
Travessia Urbana no município de Arara - UF: PB. Processo: 2022-002509/TEC/LAC-0549.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso. Para a atividade de pavimentação da 
Travessia Urbana no município de Arara (parte 2) - UF: PB. Processo: 2022-002510/TEC/LAC-0550.
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