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Padre Fábio de Melo é atração de abertura, no Parque da Lagoa; evento também terá peça de teatro a partir de amanhã. Páginas 5 e 12

Festa das Neves começa hoje e vai até 5 de agosto

Data de validade 
não é mais 
obrigatória em 
legumes e frutas

Foto: Marcos Russo

Entidades se unem em defesa da 
democracia e do sistema eleitoral

brasil

USP, Fiesp e banqueiros aderem a manifestos e prometem integrar ato no dia 11 de agosto. Página 15

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Agricultor
paraibano 
amputa mão 
transplantada

Portaria do Ministério 
da Agricultura tem, por 
objetivo, evitar o desper-
dício de alimentos. 

Página 17

Agricultor de 47 anos, 
que passou por procedi-
mento inédito no Brasil, 
agora luta por uma prótese. 

Página 4

Mais um 
partido define 
vaga de vice 
na Paraíba

Presidente do 
TSE participa 
de evento da 
OAB-PB

PSB confirma o nome do 
vice-prefeito de Campina 
Grande, Lucas Ribeiro, para 
chapa de João Azevêdo.

Página 14

Comitê Contra a De-
sinformação será instala-
do amanhã, com o minis-
tro Edson Fachin.  

Página 13

Missa e ato no 
mausoléu (foto) onde 

estão os restos mortais 
do ex-governador 

paraibano marcaram 
os 92 anos do 

assassinato do político.
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Cerimônias marcam aniversário
de morte de João Pessoa

n “E fora do quarto, no refeitório, 
nos alpendres, nas áreas livres, 
sob o denso mangueiral de todo 
um quarteirão, o saber de cada 
um, dado ou recebido sob o 
fascínio do papo”.

Gonzaga Rodrigues

Página 2

Aos 13 anos, a pessoense Rayra Mendes é a primeira 
nordestina a vencer o Pan-Americano Kids de Jiu-Jitsu.

Página 21

Jiu-Jitsu: paraibana 
brilha nos EUA

n “O livro de Aracilba (Rocha) 
é um precioso mapa do 
tesouro para quem quiser se 
embrenhar pelos caminhos 
inóspitos do Sertão paraibano 
e nordestino”.

Vitória Lima
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Foto: Evandro Pereira

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

642.454

33.660.608

571.182.327

10.345

677.563

6.386.234
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.230.762

448.895.200

12.301.452.886

Dia do Escritor 
será celebrado 
com comendas e 
debates na FCJA

Hidelberto Barbosa 
Filho (foto) é o grande 
homenageado do evento, 
que tem início às 10h.
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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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A Paraíba precisa ser, cada vez mais, descoberta pelos próprios 
paraibanos. Os investimentos estão sendo feitos em estradas, 
infraestrutura, capacitação da mão de obra na área de hotelaria, 
gastronomia e todo o sistema de atendimento turístico. O Destino 
Paraíba tem sido apresentado pela Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur) durante eventos em outros estados e países.

Após dois anos de seca turística devido à pandemia da Covid-19, 
assim como aconteceu com o restante do mundo, que fechou fronteiras 
e deu um baque gigantesco no segmento, as pessoas vão retomando 
o prazer de conhecer novos lugares. Com a Paraíba não tem sido 
diferente. Os visitantes estão chegando em número grande, o que tem 
aquecido a economia de muitos municípios, gerando emprego e renda.

O São João foi o um atestado do alto valor da Paraíba como destino 
turístico nessa retomada. Festejos juninos como os de Campina Grande, 
Patos e Bananeiras, além de muitas outras cidades, atraíram milhares 
de visitantes ao estado vindos de outras regiões e países, assim como 
paraibanos que pegaram a estrada e foram curtir a tradicional festa em 
outras localidades do estado.

A Paraíba tem muito a oferecer como destino turístico e, isto, 
inclusive, aos próprios paraibanos. É perceptível que o número de 
pessoas que fazem o turismo interno tem crescido e há espaço para 
mais aumento deste público. As iniciativas para incentivar também 
aos paraibanos conhecerem outras regiões do seu próprio estado são 
ampliadas.  

O estado oferece lugares ricos em cultura, história, lazer, meio 
ambiente para serem visitados. Além das tradicionais e afamadas 
praias paraibanas e dos festejos juninos, passando por projetos 
culturais/gastronômicos como a Rota Cultural Caminhos do Frio, 
incluindo lugares como o Lajedo do Pai Mateus e o Parque Estadual da 
Pedra da Boca, aos marcos religiosos existentes do Litoral ao Sertão.

Que, cada vez mais, os paraibanos peguem a estrada e façam 
turismo interno. Com isso, ganha todo o estado. Quem visitar, 
verá crescer o orgulho de ter nascido numa terra tão cheia de 
riquezas e a sociedade com a circulação de recursos que alimentam 
o desenvolvimento do estado. O “turistar” a própria Paraíba 
surpreende a todos. 

Crônica

Roteiros da Paraíba
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Cimento frio
Os raios do Sol batem úmidos no cimen-

to frio. A escadaria agora está desobstruída, 
limpa. Já não há mais corpos das folhas das 
castanholas ressecados e gélidos em decom-
posição formando uma barricada pousada 
nos degraus, compactadas pelas chuvas do 
inverno. A posição mórbida após soltarem 
e plainarem das copas das árvores duran-
te o outono. Semanas esquecidas, largadas 
sem verde, grudadas umas às outras num 
abraço post mortem. 

Naquele formato não são mais natu-
rais, apenas uma massa desforme colada 
pela umidade, ensopada após serem atin-
gidas por milhares de gotas. Juntas, des-
cartadas, resumidas a lixo. Os batentes de 
cimento não recebem os nutrientes da de-
composição. Desperdício de vida. Ali, é tú-
mulo, não adubagem. 

Centímetros, metros adiante, o efeito 
seria outro. O contato seria fértil. Pele da 
planta solta decaída a acasalar com o teci-
do terra. Arte de amor, encontro, reencon-
tro, seguimento de ciclo. Enfim, preparo 
um novo dia. A água da chuva é batizada, 
sêmen, semeadura, semente, nascimento. 

Na calçada dura, nivelada por colher de 
ferro, porém, a folha é ineficaz após saltar 
sem paraquedas. No lugar de alimento será 
acúmulo sem propósito, esquecimento. Pa-
rada, inerte, reterá da chuva apenas peso, 
acumulará inutilidade. Pisada por pés des-
leixados, será compactada a demais folhas, 
virará irritante empapado.

O som lá do alto era cair ao sabor do ven-
to, pousar suavemente junto à terra, talvez 
à relva. E o tempo encarrega de desfigu-
rá-la, transmutá-la em fragmentos férteis. 
Desmanchada, ela nutriria o solo, mistura-
da ao bento líquido da chuva. Fortaleceria 
raízes, abraçaria carinhosamente sementes, 

contribuiria para um novo ser. 
A realidade foi outra. O vento até soprou, 

mas entortou o sonhado pouso, fez parada 
no áspero e frio cimento. De poética von-
tade, encontrou dura realidade. Se queria 
pasto, encontrou placa artificial de isola-
mento do lençol da vida, impossibilidade 
para a fecundidade. 

Talvez, com a quietude de anos, através 
de uma fenda, um canal até a camada de 
terra que reside por debaixo, uma seme-
tinha consiga arremessar-se teimosamen-
te à superfície, rompa a casca de cimento e 
brote. A folha ali esquecida e já desintegra-
da poderá ter contribuído de alguma forma 
com aquela vida, ao ter escorrida nutrien-
tes pelas brechas da imperfeita calçada. E, 
aí sim, cumpra o ciclo e reviva em algum 
outro verde. Sim, há uma possibilidade.  

Francisco Chaves Bezerra, titulado em 
Educação e História, escolhe a Casa do Es-
tudante como objeto de pesquisa em dou-
toramento. “Foi, em certo sentido, uma 
necessidade de compreender a minha his-
tória, a história da educação em Santana 
dos Garrotes e a trajetória dos seus estu-
dantes que, para conseguir concluir seus 
estudos, aventuravam-se à capital, a en-
frentar as dificuldades de moradia na Casa 
e as deficiências de preparação para o ves-
tibular” – é a justificação de abertura. 

Vivi menos de três anos na Casa do Es-
tudante, de 1951 a 53 – isto há mais de se-
tenta anos ! - e ainda não saí de lá. Chego 
a crer, sem enfeitar, que essa remota fração 
de tempo pese bem mais na minha baga-
gem do que tudo o mais que minha vida 
saiu arrecadando. 

São poucas as experiências de uma fa-
mília, unida ou desunida, reunir 60 ou 
70 membros sob um mesmo teto. Família 
que ia sendo conjugada a cada dificuldade 
de subsistência, a cada rivalidade ou con-
trariedade, numa união de estranhos que 
as unidas de sangue nem sempre conse-
guem. Num quarto 3 por 3, a cama de um 
Nóbrega, de um Vilar ou Suassuna e a de 
um caboclo do brejo. Caboclo para não di-
zer pardo. E fora do quarto, no refeitório, 
nos alpendres, nas áreas livres, sob o den-
so mangueiral de todo um quarteirão, o 
saber de cada um, dado ou recebido sob o 
fascínio do papo.  

Nunca um nome logrou ser mais pró-
prio, mesmo sendo de entidade: Casa, Casa 
do Estudante, lar de pais ausentes ou de jo-
vens sem pai nenhum,  todos como se vi-
vessem as ordens de pais presentes. Abdiel 
Rolim, os pais a 80 léguas, e ele não ador-
mecendo sem lhes tomar a benção. Os pais 
não precisavam estar em cima para serem 
obedecidos. Com uma diferença grande, a 
de obedecermos com plena liberdade. 

O estudo do autor se vale da Casa para 
tese de doutoramento, rica de referências 
no campo universal da educação. A exem-
plo do que ocorreu e ainda ocorre com es-
tudantes de todo o estado, vem a lume ou 

vem com ele a sua Santana dos Garrotes, 
em condições e aspirações não muito di-
versas dos residentes dos anos 1950, por 
mais que a rede colegial tenha se expan-
dido. Nos anos 1950 nós tínhamos o Liceu 
e o Colégio Estadual de Campina Grande 
abertos ao 2º ciclo. Hoje todos os graus de 
ensino se acham regionalizados. 

Nas circunstâncias do meu tempo, por 
razões que só um estudo desse nível de es-
pecialização  pode explicar, a Casa guar-
da o privilégio de ter sido um campo expe-
rimental de vocações para o bem comum 
atuantes nos mais destacados setores. Mé-
dicos que foram formar médicos na Uni-
versidade e assim advogados, engenheiros, 
administradores, gente que sonhava ape-
nas por um lugar ao sol e terminou como 
astro na política, na Justiça e no estrelato 
profissional. Quanta coisa voltei a desco-
brir e reavaliar, mesmo enfrentando a es-
tilística das teses, felizmente abrandada 
por um fiel descendente dos nativos fala-
res piancoenses. 

A velha CEP como estudo

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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“Vivi menos 
de três anos 
na Casa do 
Estudante, 
de 1951 a 53 – 
isto há mais 
de setenta 
anos ! - e 
ainda não saí 
de lá

Gonzaga Rodrigues

“Os batentes de 
cimento não 
recebem os 
nutrientes da 
decomposição. 
Desperdício 
de vida. Ali, 
é túmulo, não 
adubagem

Clóvis Roberto

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

Av. Chesf, 451 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 99117-7042
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$350,00  /  Semestral ..... R$175,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mídia imprEssa

William Costa
dirETor dE mídia imprEssa

Rui Leitão
dirETor dE rÁdio E Tv

Amanda Mendes Lacerda
dirETora adminisTraTiva,  
FinanCEira E dE pEssoas

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A : 9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 27 de julho de 2022     3EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão Geral

RoteiRo de LuLa  
na PB é aLteRado 

“nossa PaRceRia  
tem dado ceRto”

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

ex-ministRos que se toRnaRam  
adveRsáRios de JaiR BoLsonaRo  

cLima de gRande animosidade 

PRé-candidato, oficiaLmente   

“os mesmos oBJetivos” 

Importante ressaltar que o clima político na Pa-
raíba de 1930 era de embate entre os grandes 
proprietários de terras, e o governo estadual. 
Após assumir, em outubro de 1928, João Pessoa 
instituiu reformas administrativas e tributárias 
que contrariaram os chamados coronéis, que 
detinham o poder no interior. Esse cenário de ani-
mosidade culminou com a ‘Revolta de Princesa’.             

Lucas Ribeiro (PP) será oficializado pré-candida-
to a vice na chapa governista, sábado, na AABB, 
em Campina Grande. “Nada mais justo do que 
oficializar o nome do vice-prefeito de Campina 
em sua própria terra. Vamos juntar a juventude 
e o dinamismo de Lucas com nossa experiência 
de gestão para continuar fazendo as mudanças 
que a Paraíba vem vivenciando”, afirmou o go-
vernador João Azevêdo. 

Nas redes sociais, Lucas Ribeiro comentou a es-
colha de seu nome para compor a chapa de João 
Azevêdo. “Quando temos os mesmos objetivos, 
as mesmas boas intenções, a mesma força de 
trabalho, o caminho à frente sempre há de ser 
melhor para todos”, postou. Aguinaldo Ribeiro 
também foi às redes: “Unidos por uma Paraíba 
de muito trabalho e resultados”.   

Presidente do Republi-
canos na Paraíba, Hugo 
Motta divulgou nota em 
que ratifica apoio à ree-
leição de João Azevêdo 
(PSB). “Nós, do Repu-
blicanos, entramos em 
um consenso e temos 
o objetivo de auxiliar o 
governador João Azevê-
do para fechar a chapa 
majoritária (...) a nossa 
parceria tem dado certo 
para o crescimento do 
nosso estado, e que-
remos avançar, juntos, 
ainda mais”.  

Lula mudou seu roteiro 
na Paraíba. E também 
a data de sua visita. 
Em vez do Busto de 
Tamandaré, na orla 
de João Pessoa, no 
dia próximo dia 4, ele 
participará de ato pú-
blico na ‘Rainha da 
Borborema’, Campi-
na Grande, no dia 2. 
O local e o horário 
do evento político, de 
acordo com o presi-
dente estadual do PT, 
Jackson Macedo, ain-
da serão definidos.     

Fazendo uma conta às pressas, chegamos ao 
número três. É a quantidade de ex-ministros que 
se tornaram adversários do presidente Bolsonaro 
(PL). Na lista tem Sérgio Moro, que comandou 
o Ministério da Justiça; o general Santos Cruz, 
ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo; e 
Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação. 
Os três usam uma mesma palavra para atacar 
o presidente: “traidor”.   

confeitaRia gLóRia, há 92 anos: 
os tiRos que, indiRetamente,  
defLagRaRam a ‘eRa vaRgas’  

Há 92 anos, em 26 de ju-
lho de 1930, cinco estampi-
dos de tiro dentro da Con-
feitaria Glória, na Rua 
Nova, em Recife (PE), con-
tribuíram, indiretamen-
te, para a ocorrência, me-
ses depois, da Revolução 
de 1930 e da ‘Era Vargas’, 
no Brasil. Como um 
homicídio, que al-
guns consideram 
ter tido também 
um teor de crime 
passional, pavi-
mentou um proces-
so de sublevação que viria a mudar, drasticamen-
te, a história política do país? Quando João Dantas 
matou João Pessoa, então presidente da Paraíba – 
àquela época, eram assim chamados os governa-
dores dos estados –, o Brasil havia acabado de pas-
sar por uma eleição conturbada para a sucessão de 
Washington Luís, da qual saiu vencedor Júlio Pres-
tes, derrotando Getúlio Vargas (foto), cuja a chapa 
tinha João Pessoa como candidato a vice. Após o 
homicídio, tratado como crime político, organizou-
se homenagens fúnebres para o governador parai-
bano, tendo o seu corpo passado por algumas ca-
pitais, o que criou uma comoção nacional. Esse fato 
gerou um clima de indignação popular e política, 
que favoreceu a tomada de poder por Getúlio Var-
gas. Washington Luís foi deposto, Júlio Prestes foi im-
pedido de assumir a presidência e Vargas se tornou 
chefe do governo provisório. Uma tragédia à brasi-
leira, que mudou os rumos políticos do país.

Missa ocorreu na Igreja da Misericórdia, e flores foram colocadas no mausoléu

Ex-presidente João Pessoa 
é homenageado na capital 

92 ANOS dE mOrtE

Pettronio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com.br

O ex-presidente da Paraí-
ba, João Pessoa foi homena-
geado, ontem, em alusão aos 
92 anos do seu assassinato. 
Uma missa realizada na Igre-
ja da Misericórdia, no cen-
tro da capital, e depois colo-
cação de flores no mausoléu 
com seus restos mortais, nos 
jardins do Palácio da Reden-
ção, fizeram  parte do evento. 

As homenagens a memó-
ria de João Pessoa foram or-
ganizadas pelo Governo do 
Estado da Paraíba, que foi re-
presentado pelo ex-governa-
dor e atual secretário Chefe 
de Governo, Roberto Paulino.

Em seu discurso, o secretá-
rio parabenizou todos os fami-
liares de João Pessoa que sem-
pre lutam para manter viva a 
memória do ex-presidente da 
Paraíba e não deixar cair no 
esquecimento dos paraibanos.

“Quero parabenizar os 
familiares do ex-presidente 
João Pessoa, que sempre es-
tão nesta luta para manter 
viva a memória deste ilus-
tre paraibano. Eu, particular-
mente, respeito muito a me-
mória deste grande homem 
honrado. Eu estou feliz em 
representar o governo esta-
dual nestas homenagens e 
fazer parte deste evento pela 
segunda vez. A sua memória 
não pode se apagar jamais”, 
discursou Roberto Paulino. 

Quem também esteve pre-
sente na solenidade foi o ex
-presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, desembar-
gador Marcos Cavalcanti. O 
magistrado também ressal-
tou a importância das home-
nagens ao ex-presidente João 
Pessoa. 

“Acredito que solenida-
des desta natureza são mui-
to importantes para a história 
e para a Paraíba e, principal-
mente, para João Pessoa. Man-
ter viva a memória dos nossos 
paraibanos ilustres é essencial 
para a nossa identidade. Um 
homem que chegou a negar 
um presidente da República 
e depois de sua morte trági-
ca, um assassinato, eclodis-
se um a revolução que muda 
a história de uma Nação é de 

se refletir. Por isso, João Pessoa 
não pode cair no esquecimen-
to”, disse o desembargador.  

Outro magistrado presen-
te ao evento foi o desembar-
gador substituto, Aluízio Be-
zerra. Para ele, homenagens 
como estas são importantes e 
contribuem para a história do 
nosso Estado. 

“É um fato histórico e que 
merece sim ser lembrado to-
dos os anos. Teve uma reper-
cussão nacional e provocou 
impactos na história de nos-
so país. Os fatos que envolve-
ram sua vida como homem 
público foram muito signifi-
cativos para o país e Estado, 
à época. Ele deixa um legado 
para nosso povo que sempre 
será lembrando”, explicou o 
magistrado.

Durante as homenagens 
ao ex-presidente João Pessoa 
aconteceram alguns discur-
sos dos presentes ao evento 
no mausoléu, nos jardins do 
Palácio da Redenção. Pela fa-
mília do homenageado falou 
o seu sobrinho-bisneto, o ve-
reador da capital paraibana 
Milanez Neto (PV). Em sua 
fala, o parlamentar pediu ao 
secretário Chefe de Gover-
no, Roberto Paulino, que se 
inclua nas salas de aulas das 
escolas públicas estaduais pa-
raibanas, matérias específicas 
sobre os grandes paraibanos 
e em especial, a figura do seu 
tio-bisavô.  

“Quero fazer um agrade-
cimento especial ao ex-go-
vernador José Maranhão, de 

saudosa memória” que teve a 
sensibilidade de trazer os res-
tos mortais do meu tio-bisavô, 
o ex-presidente João Pessoa, 
do Rio de Janeiro para nosso 
estado. Quero dizer ainda aos 
meus conterrâneos pessoen-
ses que a coragem de João Pes-
soa continua viva. Agora faço 
um apelo especial ao Governo 
do Estado para que não dei-
xem a história dele e de outros 
ilustres paraibanos caírem no 
esquecimento dos nossos alu-
nos e do nosso povo. Vamos 
reforçar, ampliar, contar a sua 
história, importância, signifi-
cado para o país e para o nos-
so estado nas salas de aulas, 
para que os nossos estudantes 
tenham uma maior noção de 
quem foi o ex-presidente João 

Pessoa”, disse o parlamentar. 
Quem também esteve pre-

sente nas homenagens a João 
Pessoa foi o presidente do Ins-
tituto Histórico e Geográfico 
da Paraíba (IHGP), Jean Patrí-
cio.  Para ele, a importância do 
ex-presidente na história polí-
tica e revolucionária do país é 
muito significativa.

“A sua participação como 
vice nas eleições para presi-
dente da República na chapa 
encabeçada por Getúlio Var-
gas mostrava sua força. As 
ideias na Aliança Liberal já 
davam um norte de como se-
ria o nosso país, após aquela 
Revolução. Propostas como o 
voto feminino, o voto secre-
to e a legislação social, foram 
marcos inquestionáveis pen-

sados por eles”, explicou Jean 
Patrício.         

João Pessoa Cavalcanti Al-
buquerque foi um político pa-
raibano que chegou a ser pre-
sidente do Estado da Paraíba 
e concorrer às eleições para 
vice-presidente de Getúlio 
Vargas. Porém, nunca chegou 
a ser eleito vice porque foi as-
sassinado, na cidade de Reci-
fe, em 26 de julho de 1930.

Sua morte causou uma 
grande comoção no país, sen-
do o estopim para a Revo-
lução de 1930, que deu fim 
à República Velha do país e 
depôs o presidente da época 
Washington Luís. Com isso, 
a capital paraibana trocou o 
nome para “João Pessoa” em 
4 de setembro de 1930.

Sobrinho pede mais história da PB nas escolas

O assassinato do então pre-
sidente do Estado da Paraíba, 
João Pessoa aconteceu no dia 
26 de julho de 1930, um sába-
do, em Recife, capital pernam-
bucana, na Confeitaria Glória. 

Ele foi morto a tiros pelo 
advogado João Dantas, mem-
bro de importante família da 
oligarquia provincial da épo-
ca, o qual junto com os Suassu-
nas e, mais fortemente, com o 
coronel José Pereira, da região 
de Princesa Isabel, fazia opo-
sição ferrenha a João Pessoa, 
que, no governo, se contrapu-
nha ao chamado coronelismo. 

A memória de João Pessoa, 
contudo, alcançou imediata-

mente a glória, não apenas no 
Estado da Paraíba, mas em ca-
pitais brasileiras por onde seu 
corpo desfilou, entre a Paraí-
ba e o Rio de Janeiro, onde foi 
finalmente enterrado debaixo 
de honras e glórias como már-
tir da política.

João Pessoa havia sido 
candidato a vice-presidente 
da República, na chapa en-
cabeçada pelo líder gaúcho, 
Getúlio Vargas, uma compo-
sição política que foi derrota-
da pelo líder paulista, Júlio 
Prestes, em 1º de março de 
1930. Este, candidato oficial 
de Washington Luiz.

Com a morte de João Pessoa 

e a comoção que o ato causou, 
Getúlio liderou a chamada Re-
volução de 30, impedindo a 
posse de Júlio Prestes, com ele 
próprio, o gaúcho, assumindo 
a presidência, onde permane-
ceu por 15 anos, após instalar 
uma ditadura. 

Na Paraíba, onde a emo-
ção provocada pela morte de 
João Pessoa, e incentivada 
pelos seus correligionários e 
amigos, atingiu impacto má-
ximo, os deputados locais se 
reuniram e cercados de po-
pulares por todos os lados, 
trocaram o nome da Cidade 
da Paraíba por João Pessoa, 
no dia 4 de setembro de 1930.

Momentos marcantes do assassinato em 1930 

Secretário Chefe de Governo, Roberto Paulino, lembrou a trajetória do ex-presidente João Pessoa

n 

Roberto 
Paulino 
parabenizou 
os familiares 
de João Pessoa 
que lutam para 
manter viva a 
memória do 
ex-presidente 
da Paraíba

Morte
João Pessoa foi morto 
a tiros pelo advogado 
João Dantas, membro 
de importante família 

da oligarquia provincial 
da época, na Confeitaria 
Glória, em Pernambuco

Foto: Evandro Pereira

Foto: Nara Araújo/Câmara dos Deputados
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O agricultor paraibano Da-
mião de Oliveira Bezerra, de 
47 anos, precisou amputar a 
mão que havia sido transplan-
tada no primeiro transplan-
te autólogo de mão da histó-
ria da Medicina brasileira. A 
cirurgia, que ocorreu em Re-
cife no dia 13 de julho, não 
obteve os resultados espera-
dos, precisando da amputação 
funcional. O agricultor teve 
alta ontem e poderá retornar 
a Monteiro, onde reside.

Em nota, o Hospital SOS 
Mão informou que a ampu-
tação foi necessária porque a 
mão transplantada não evo-
luiu “a contento” em decorrên-
cia de uma trombose arterial e 
venosa com quadro irreversí-
vel. A trombose é a formação 
de um ou mais coágulos que 
impedem a circulação san-
guínea no local onde se ma-
nifestam. Neste caso, sem a 
circulação sanguínea, a mão 
transplantada não teria como 
se adaptar ao novo local. 

Na ocasião da cirurgia, o 
médico Mauri Cortez expli-

cou que o paciente precisaria 
de, aproximadamente, 15 dias 
para que apresentasse sinais 
de que a cirurgia tivesse o ob-
jetivo de recuperar as funções 
do membro transplantado.

Com a amputação, o médi-
co cirurgião Rui Ferreira trata 
pessoalmente das tratativas 
pela viabilização de uma pró-
tese. A nota divulgada pela as-
sessoria informa que o médi-
co já “entrou em contato com 
a fabricante da prótese, de ori-
gem alemã, e com autoridades 
da Paraíba para viabilizá-la”. 
Até o fechamento da matéria, 

Agricultor paraibano, que foi submetido a procedimento inédito, enfrenta complicações e, agora, luta por prótese

Após transplante, mão é amputada
rejeição

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

corrência de paralisia total do 
plexo braquial esquerdo, cau-
sando a interrupção dos si-
nais que vão do cérebro para 
os músculos, impedindo que 
a musculatura do braço, an-
tebraço e mão funcionassem. 
Além de lesão cervical e ore-
lha decepada.

O procedimento realizado 
no Hospital SOS Mão, na capi-
tal pernambucana, teve como 
objetivo realizar o transplante 
da mão esquerda para o bra-
ço direito na tentativa de pro-
mover a função adequada a 
uma das mãos e melhorar a 
condição de vida do paciente. 
A equipe médica liderada pe-
los médicos especialistas Rui 
Ferreira e Mauri Cortez optou 
pelo transplante por conta dos 
músculos ainda vivos na mão 
esquerda. 

Na ocasião, os médicos 
descartaram o transplante de 
mão proveniente de uma pes-
soa que morreu por conta do 
alto risco de rejeição do novo 
membro. Outra possibilidade 
seria o uso de prótese, mas foi 
descartado por conta do alto 
custo para o agricultor, que 
seria em torno de R$ 100 mil.

não tivemos informações de 
quais autoridades do Estado 
foram procuradas. 

Apesar do ineditismo no 
país, o transplante autólogo 
de mão, quando o transplante 
ocorre na mesma pessoa, rea-
lizado no paraibano foi o oita-
vo registro do procedimento 

em todo o mundo. A cirurgia 
foi feita de forma gratuita para 
o paciente, com todas as des-
pesas bancadas pelo Instituto 
SOS Mão, em Recife-PE, fun-
dado pelos cirurgiões que co-
mandaram o procedimento.

Damião de Oliveira Bezer-
ra teve a mão direita amputa-

da em uma máquina forragei-
ra quando preparava alimento 
para a criação bovina aos 17 
anos. Convivendo apenas com 
a mão esquerda durante qua-
se 30 anos, o agricultor sofreu 
um acidente de carro há oito 
meses e perdeu a funcionali-
dade da mão esquerda em de-

O agricultor teve alta ontem e poderá retornar à cidade de Monteiro, na Paraíba, onde reside

n 

A cirurgia, que 
ocorreu em 
Recife, no dia 
13 de julho, 
não obteve 
os resultados 
esperados, 
precisando 
da amputação 
funcional

O novo modelo da Car-
teira de Identidade Nacio-
nal (CIN) começou a ser 
emitido ontem, dia 26, no 
Rio Grande do Sul. De 
acordo com o Governo Fe-
deral, as Secretarias Pú-
blicas de cada Estado e do 
Distrito Federal (DF) são 
responsáveis pela dispo-
nibilização do documen-
to. Na Paraíba, as emis-
sões devem começar em 
dezembro deste ano, se-
gundo previsão da Secre-
taria de Segurança Públi-
ca do Estado. Em todo o 
país, o prazo para adesão 
da nova Identidade é até 
março de 2023. Conforme 
o Poder Executivo, a emis-
são será gratuita.

Chamado de “novo RG”, 
o documento adota o nú-
mero do Cadastro de Pes-
soas Físicas (CPF), como o 
novo Registro Geral, unifi-
cando, assim, o número do 
documento de Identidade. 
“Dessa forma, um cidadão 
só poderá ter um RG, inde-
pendentemente do Estado 
que solicitar uma segun-
da via do documento, não 
sendo mais possível, em 
cada estado, ter um núme-
ro diferente”, explica o ge-
rente de Identificação Civil 
e Criminal, Acidio Pereira 

Furtado. No caso do docu-
mento antigo, uma única 
pessoa podia ter 27 núme-
ros de RG no país. A nume-
ração mudava, por exem-
plo, em caso de perda ou 
solicitação em outro esta-
do. Assim, a unificação do 
número do documento se-
ria mais segura e ajudaria 
a combater fraudes.

A nova Carteira de 
Identidade possui um QR 
Code, que pode ser acessa-
do para checar a autentici-
dade do documento, inclu-
sive em aparelhos offline. 
Ainda, a nova carteira de-
verá ser aceita como docu-
mento de viagem, apenas 

para países do Mercosul, 
visto que será impres-
so no padrão internacio-
nal, e com código Machi-
ne Readable Zone (MRZ), 
que consta em passapor-
tes e pode ser lido por equi-
pamentos. Entretanto, se-
gundo o Governo Federal, 
o uso do passaporte ainda 
será necessário, visto que 
a mudança na Identidade 
procura, apenas, facilitar a 
verificação de validade do 
documento.

Para a população com 
mais de 60 anos, o docu-
mento continuará sendo 
aceito por “prazo indeter-
minado”, segundo a norma 
estabelecida pelo Gover-
no Federal. Para pessoas 
de até 60 anos, o RG atual 
continuará valendo por até 
10 anos. Caso uma pessoa 
não tenha CPF e queira so-
licitar a Carteira de Iden-
tidade, o órgão de identi-
ficação local vai inscrever 
o cidadão no Cadastro de 
Pessoas Físicas no instan-
te da solicitação.

Para a expedição do 
novo documento, é preci-
so apresentar a Certidão 
de Nascimento ou Casa-
mento, em formato físico 
ou digital. A Carteira de 
Identidade, além de digi-
talizada, será emitida em 
papel de segurança ou em 
cartão de plástico.

As eleições de 2022 ga-
nharam novas faces a partir 
da construção de discursos 
de ódio e desconstrução co-
tidiana de ameaças à demo-
cracia ao longo dos últimos 
anos. O caminho para evi-
tar novos aprofundamentos 
na crítica situação do Estado 
Democrático de Direito é a 
eleição e o voto. Em entrevis-
ta ao Giro Nordeste ontem, 
Bruno Paes Manso, jorna-
lista e pesquisador do Nú-
cleo de Estudos da Violência 
da USP (NEV-USP), avaliou 
que o pleito deste ano será o 
mais importante da história 
do país nas últimas décadas. 

“Vemos uma tentativa 
de desconstrução de tudo 
que construímos ao longo da 
Nova República e da Cons-
tituição de 1988 e do Estado 
Democrático de Direito. O 
caminho é pelo voto e esta-
mos diante da eleição mais 
importante da história, não é 
questão de ser a favor de can-
didato A ou B, mas da barbá-
rie de um lado e de defenso-
res da democracia do outro 
que buscam garantir direi-
tos e construir uma socieda-
de mais justa”, declarou.

Ainda de acordo com o 
pesquisador, o processo de 
crescimento de discursos de 
ódio foram um resultado de 

ataques ao sistema político 
e instituições democráticas 
aprofundadas a partir da 
Operação Lava Jato.

“O desgaste veio se acir-
rar a partir de 2014 com a 
Lava Jato e seus excessos 
acabaram criminalizando a 
política e os políticos. Che-
gamos em 2018 com uma 
depressão profunda, uma 
descrença completa na polí-
tica. E a partir do momento 
que você não acredita mais 
na política e na democracia 
para mediar conflitos, dis-
curso da guerra e do confli-
to do Bolsonaro, que criou 
inimigos e os apontou como 
responsáveis pela crise vi-
vida pelo Brasil, com a cri-
minalização de partidos de 
esquerda e de alguns seto-

res da sociedade. Durante 
esse tempo, nós percebemos 
como o ódio tem a capacida-
de de mobilizar adeptos”, 
afirmou o jornalista.

Bruno Paes Manso é au-
tor do livro, ‘A República das 
Milícias: Dos esquadrões da 
morte à era Bolsonaro’, so-
bre o histórico de violências 
e disputas territoriais que re-
sultaram nas milícias cario-
cas, e foi vencedor do Prêmio 
Jabuti. No Giro Nordeste, o 
pesquisador emitiu suas opi-
niões pessoais sobre a socie-
dade atual, desenhando os 
problemas identificados por 
ele para o acirramento du-
rante as eleições deste ano.

“A gente percebe as coi-
sas fugindo do controle e 
vê as instituições sem ca-
pacidade de reação. O que a 
gente consegue ver e as coi-
sas começam a acontecer é 
através de manifestos e pa-
rece que a gente fica possibi-
litado apenas de espernear. 
E ao mesmo tempo se vê re-
fém dessas movimentações 
e mexidas no tabuleiro de 
xadrez, muitas delas ilegais 
e ostensivamente inconsti-
tucionais. Acho que a gen-
te demorou para perceber 
que as instituições não es-
tão funcionando como deve-
riam. É uma situação delica-
da e o que nos resta é torcer 
para que dê certo”, finalizou 
o pesquisador.

Nova Carteira de Identidade deve 
começar a ser emitida em dezembro

“Estamos diante da eleição mais 
importante da história do país” 

Na Paraíba jorNalista avalia ceNário NacioNal 

Nalim Tavares 
Especial para A União

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom “Vemos uma 

tentativa de 
desconstrução 
de tudo que 
construímos

Bruno Paes Manso

Prazo
Em todo o país, o 

prazo para adesão 
da nova Identidade 

é até março 
de 2023

O músico e streamer Mau-
ricio Takeda e Sousa, filho do 
cartunista Mauricio de Sousa, 
acaba de receber a placa de ví-
deo no valor de R$ 14,5 mil que 
havia comprado no início do 

mês no site da Amazon. Para 
quem não sabe, ele tinha rece-
bido no lugar do produto três 
potes cheios de areia.

Mauricio registrou o rece-
bimento do objeto em vídeos 
e publicou no Instagram. “De-
pois de 20 dias desde a com-

pra, recebi a tão esperada e 
sonhada placa de vídeo”, con-
tou Takeda. “Esse é o último 
vídeo, apesar da novela ainda 
não ter terminado, porque te-
nho prejuízos a cobrar”, com-
pletou.

O filho do cartunista con-

fessou que teve crise de ansie-
dade por conta do golpe e che-
gou a ser atendido no hospital. 
“Não é brincadeira, foi muito 
tempo juntando esse dinhei-
rinho e quando compro acon-
tece isso. É muito nervoso, fui 
parar no hospital com uma 

crise de ansiedade, tive essa 
emergência médica hoje”, dis-
se ele na semana passada.

A encomenda foi feita no 
dia 2 de julho e, desde a chega-
da do pacote, ele tentava rea-
ver o dinheiro ou a mercado-
ria. “Pediram três dias, depois 

sete dias úteis, depois mais 48 
horas e agora mais cinco dias, 
é uma piada. Eles realmente 
não dão previsão nem nada 
para resolver, só pedem mais 
tempo. Por isso entrei com um 
processo no Juizado de Peque-
nas Causas.

Filho de Mauricio de Sousa recebe, enfim, placa de vídeo
aPós caixa com areia

Agência Estado

Foto: Gleyson Ramos/Divulgação
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Show do Padre Fábio de Melo abre a programação, que terá Juliette encerrando os festejos no dia 5 de agosto 

Festa das Neves começa na Lagoa
437 anos de joão pessoa

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com

A tradicional Festa das Ne-
ves começa hoje, na capital pa-
raibana, e se estende até o dia 
5 de agosto, conhecido como o 
Dia de Nossa Senhora das Ne-
ves, padroeira de João Pessoa 
que está completando 437 anos, 
e também o dia em que o Estado 
da Paraíba foi fundado. A pro-
gramação de hoje terá a missa 
de abertura, show do Padre Fá-
bio de Melo e, a partir de ama-
nhã, terão início as apresenta-
ções do espetáculo “O Milagre 
das Neves” – que é uma das no-
vidades deste ano.

Além da encenação da peça 
chamada “O Milagre das Ne-
ves”, que acontecerá no palco 
instalado no pátio da Basílica de 
Nossa Sra das Neves, nas ime-
diações da Praça Dom Ulrico, as 
comemorações deste ano acon-
tecem de forma separada entre 
o Sagrado e o profano. Para divi-
dir, os parques e barraquinhas 
de comidas e brinquedos retor-
nam ao Parque da Lagoa depois 
de um período acontecendo no 
pátio da Catedral de Nossa Sra 
das Neves e na extensão da Ave-
nida General Osório. 

Este ano também marca o 
retorno das festividades após 
o período crítico de pandemia 
da Covid-19, que deixou o even-
to presencial suspenso por dois 
anos. Apesar de não haver regis-
tros de quando aconteceu a pri-
meira Festa das Neves, sabe-se 
que a celebração se confunde 
com a história da capital, pois a 
igreja foi construída no ano de 
1586, um ano depois da chegada 
dos portugueses à cidade.

O evento é um dos princi-
pais dentro do calendário cul-
tural de João Pessoa, que está 
em atividade e planejamento 
desde o mês de março, de acor-
do com o diretor executivo da 
Fundação Cultural de João Pes-
soa (Funjope), Marcus Alves. A 
programação no Parque Sólon 
de Lucena terá apresentações 
culturais, brinquedos, comidas 
e shows, incluindo nomes como 

Com o início da edição 
2022 da tradicional Festa das 
Neves, a Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana (Semob-JP), preparou um 
esquema de trânsito e trans-
porte especial, com o objetivo 
de garantir a segurança viária, 
entre hoje até o dia 5 de agos-
to, no entorno do Parque Sólon 
de Lucena.

De acordo com o superin-
tendente de mobilidade ur-
bana de João Pessoa, Expedi-
to Leite Filho, todas as noites, 
20 agentes de mobilidade es-
tarão escalados e trabalhando 
em pontos estratégicos. Além 
disso, 15 linhas de ônibus ofer-
tarão mais viagens aos passa-
geiros até 1h.

O único ponto de bloqueio 
que será montado, a partir das 
18h, será entre o Parque Sólon 
de Lucena e a Avenida Getú-
lio Vargas (proximidades de 
Zeny), trecho utilizado tanto 
para circulação do transpor-
te público quanto dos veículos 

particulares. Com isso, todos 
serão direcionados do Parque 
Solon de Lucena pela Avenida 
Pedro II (lateral do Mercado 
Central), depois acessarão à es-
querda na Avenida Tabajaras e 
seguirão até a Avenida Getú-
lio Vargas (esquina do Lyceu), 
por onde os ônibus irão até as 
plataformas de embarque e de-
sembarque da Lagoa.

Esquema de ônibus 
As operações do transpor-

te público noturno funcionam 
com 23 linhas de ônibus ope-
rando até as 23h, com saída do 
Terminal de Integração do Va-
radouro. Porém, excepcional-
mente, nos dias da Festa das 
Neves, os veículos sairão das 
plataformas da Lagoa. 

Além disso, 15 destas li-
nhas estenderão o horário 
ofertando viagens até 1h, tam-
bém saindo das plataformas 
da Lagoa. São elas: 104, 116, 
120, 203, 204, 301, 302, 303, 401, 
504, 510, 523,701, 1500 e 5100. 

Horários de 15 linhas de 
ônibus serão estendidos A Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), por meio do Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência regional João Pessoa 
(Samu-JP), vai prestar assistên-
cia em saúde durante os feste-
jos profanos da Festa das Ne-
ves. Para isso, foi montado um 
plano operacional e as equipes 
do Samu estarão instaladas na 
Lagoa, local onde serão reali-
zados os shows, a partir das 
19h até o final do evento.

Para prestar a assistência 
a quem precisar durante os 
shows, estarão 13 profissio-
nais entre médico, enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, 
condutores socorristas, apoio 
logístico. Também estarão dis-
poníveis sete veículos extras, 
sendo uma Unidade de Su-
porte Básico (USB) Extra, qua-
tro motolâncias, que atuam em 
duplas, um veículo de logística 
e um veículo de apoio.

O posto médico do Samu 
estará instalado no Parque So-
lon de Lucena, próximo à base 
da Guarda Municipal. A am-
bulância Ranger do tipo USB 

ficará localizada na Rua De-
sembargador Souto Maior, por 
trás do INSS da Lagoa, ao lado 
do palco principal. Já as duplas 
de motolâncias estarão locali-
zadas no anel interno da Lagoa, 
uma em cada lado do palco, a 
dupla Alfa ficará no lado es-
querdo, sentido Cassino da La-
goa e, a dupla Bravo, estará no 
lado direito, por trás do INSS.

 
Limpeza urbana

Os agentes da Autarquia 
Especial Municipal de Lim-
peza Urbana (Emlur) vão exe-
cutar os serviços de varrição 
e coleta de resíduos durante a 
realização dos shows da Fes-
ta das Neves. Também haverá 
equipes fazendo a zeladoria 
no entorno da Catedral Basíli-
ca de Nossa Senhora das Ne-
ves, cuja programação inicia 
amanhã.

O superintendente da 
Emlur, Ricardo Veloso, afirma 
que a preparação para os fes-
tejos começou na semana pas-
sada, com a realização dos ser-
viços de capinação, roçagem e 

Posto médico ficará montado no evento

pintura de meio fio do centro. 
Uma equipe estará diaria-

mente no Parque Solon de Lu-
cena, das 19h às 0h30, reali-
zando as ações de varrição e 
coleta de resíduos. Hoje, have-
rá a Santa Missa de abertura 
da Festa das Neves, às 18h30 e 

show do Padre Fábio de Melo, 
às 20h30. Os mesmos serviços 
ocorrerão no entorno da Ca-
tedral, no horário das 17h até 
meia-noite. De 28 a 31 de julho, 
será exibido o espetáculo ‘O 
Milagre das Neves’, sempre a 
partir das 20h. Já no período de 
1º a 5 de agosto, serão celebra-
das missas com início às 18h30.

A população pode solicitar 
a realização dos serviços de co-
leta e de zeladoria por meio dos 
telefones 0800 083 2425, 3214 
7628, 3218 7644 e 3214 7660. 

Padre Fábio de Melo e a cantora 
campinense Juliette, vencedora 
do BBB 22, que se apresenta no 
encerramento da festa. A expec-
tativa é de que os shows men-
cionados reúnam cerca de 20 
mil pessoas cada um, em seus 
respectivos dias.

Os comerciantes acreditam 
que a transferência para a La-
goa novamente foi positiva e a 
expectativa é de que facilite a 
mobilidade dos visitantes, bem 
como amplie as vendas. As bar-
racas de comidas e brinquedos, 
além da estrutura do parque de 
diversão, já estavam instaladas 
na Lagoa desde o São João.

Para “Seu Deda”, dono de al-
guns brinquedos e uma barraca 
de lanches, a expectativa é mui-
to boa para vendas e movimen-
tação. “Foi um acerto essa mu-
dança, é um ganho de espaço, 
de área de lazer. Está tudo mui-
to organizado”, destacou.

Martelena Quirino coman-
da uma barraca de lanches que 
está na sua família há gera-
ções. Ainda criança, ela lem-
bra que ajudava o pai nas ativi-
dades e hoje, cerca de 30 anos 
depois, assume as vendas. Se-
gundo ela, o período de pausa 
foi de grande dificuldade, mas 
“a gente voltar a trabalhar aqui 
é muito bom. É uma área mais 
espaçosa, não tem perigo com o 
trânsito e acredito que na festa 
teremos um movimento bom”, 
afirmou.

O retorno para o Parque 
da Lagoa também é nostálgico 
para quem frequentava a festa 
há alguns anos, antes da mu-
dança para o pátio da Basílica. 
“Eu lembro da antiga Lagoa e 
algumas coisas me marcaram 
muito, como a maçã do amor e 
a Monga. (...) Outra coisa muito 

marcante foi um copo que ga-
nhei da minha tia, ela comprou 
dois iguais, um para mim e ou-
tro para o meu primo”, recor-
dou Allan Cavalcante.

Em relação à programa-
ção religiosa, entre os dias 28 
e 31 de julho acontecerão apre-
sentações da peça “O Milagre 

das Neves”, dirigida por Tar-
císio Pereira, com a participa-
ção de mais de 60 atores de 
companhias de teatro diver-
sas. Além disso, também te-
rão missas diariamente até o 
dia 5 de agosto, com a Santa 
Missa acontecendo às 18h30, 
na Catedral Nossa Senhora 

das Neves. A missa de encer-
ramento será na sexta-feira, 
5 de agosto, às 16h, presidida 
pelo Arcebispo da Paraíba, 
Dom Manoel Delson, e segui-
da da procissão.

Programação religiosa terá peça teatral
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Expectativa 
é de que 
os grandes 
shows reúnam 
cerca de 
20 mil pessoas 
a cada dia 
de festa

Parques de diversão e barracas estão armados na Lagoa para as comemorações de aniversário de João Pessoa

Foto: Marcos Russo

Acesse, através do QR 
Code, o programa Prefeitu-
ra Conectada, para solicitar 

serviços da Emlur.

“É uma área 
mais espaçosa, 
não tem perigo 
com o trânsito e 
acredito que na 
festa, teremos um 
movimento bom

Martelena Quirino

Limpeza
A Emlur montou  

um esquema  
especial de coleta  

de resíduos e  
zeladoria na Lagoa  

e no entorno da 
Catedral Basílica  
de Nossa Senhora  

das Neves

Leia mais na página 12
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Queda ocorre após um mês de alta de novos casos da doença; ocupação de leitos de UTI adulto está em 32%

PB registra menos de 100 internados
covid-19

A Paraíba voltou a regis-
trar, ontem, menos de 100 pa-
cientes hospitalizados para o 
tratamento da Covid-19 após 
um mês na alta de novos ca-
sos e internações. De acordo 
com dados do Centro Esta-
dual de Regulação Hospita-
lar, 92 pacientes estão inter-
nados em unidades públicas 
de referência para o tratamen-
to da doença em todo o Esta-
do, sendo duas hospitalizadas 
entre segunda-feira e ontem. 
A ocupação total de leitos de 
UTI adulto em todo o Estado 
é de 32%.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou novos 
46 casos de contaminação pela 
Covid-19 notificados ontem, 
sendo 28 casos leves e 18 de pa-
cientes já hospitalizados, com 
quadros moderados ou graves. 
João Pessoa registrou o maior 
número de novos positivos, 
com a concentração de 26 ca-
sos, seguido por Cajazeiras, 
Campina Grande, Maman-
guape e São Francisco, com 
dois casos cada.

Três mortes foram confir-
mados pela SES. As vítimas 
eram duas mulheres e um ho-
mem com faixa etária de 27 a 
94 anos, possuindo históri-
co de cardiopatia, imunossu-
pressão e hipertensão. Uma 
das vítimas não possuía histó-
rico de vacinação e outra pos-
suía apenas o ciclo primário, 

sem doses de reforço. As ví-
timas residiam em João Pes-
soa, Santa Rita e Cabedelo. A 
pasta investiga outras quatro 
mortes.

Com os dados atualizados, 
a Paraíba chega a 642.454 to-
tal de casos acumulados, sen-
do 461.672 pacientes conside-
rados recuperados e 10.345 
óbitos. Já na vacinação, a Pa-
raíba chegou a 89,52% da po-
pulação acima de 5 anos vaci-
nada com duas doses ou dose 
única, chegando ao encerra-
mento do ciclo primário, com 
o montante de 3.358.139 pes-
soas. Além disso, 3.522.437 
pessoas receberam a primei-
ra dose dos imunizantes, che-
gando a 93,90% da população 
estimada acima de 5 anos, 
onde 250.237 ainda não retor-
naram às salas de vacinação 
para o recebimento da segun-
da dose e estão com o ciclo va-
cinal incompleto. 

Campina Grande é uma das 
únicas cidades com maior con-
centração populacional da Pa-
raíba que ainda não iniciou a 
vacinação de crianças a partir 
de 3 anos. De acordo com a Se-
cretaria de Saúde do Município, 
a vacinação não pôde ser inicia-
da pela falta de doses da Coro-
naVac, indicadas para o público, 
nos estoques.

Através das redes socais e 
em postos de vacinação, a popu-
lação vem questionando a pas-
ta sobre a falta da campanha de 
imunização. Para esclarecer a si-
tuação, Samira Luna, gerente de 
Atenção Básica, explicou que a 
cidade depende do envio de do-
ses por parte do Ministério da 
Saúde. “Ainda não começamos 

a administrar porque o municí-
pio não dispõe de doses da va-
cina CoronaVac. Por isso ainda 
não estamos protegendo os seus 
filhos”, declarou. 

A gerente ainda destaca que 
a logística para o início da vaci-
nação está pronta para ser exe-
cutada. 

Desde o anúncio de libera-
ção pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
realizado no dia 13 de julho, es-
tados e municípios puderam 
iniciar a vacinação de crianças 
de 3 e 4 anos com doses do imu-
nizante CoronaVac. Nem todos, 
porém, conseguiram iniciar a 
imunização da faixa etária em 
decorrência da falta de vacinas 
para serem administradas. 

Campina explica atraso 
para vacinar crianças

A Caravana da Rede Cui-
dar 2022 chegou ao Sertão 
paraibano ontem com aten-
dimentos no município de 
Cajazeiras. A ação foi ini-
ciada em 18 de julho e já 
passou por Itabaiana, Ma-
manguape, Guarabira, Pi-
cuí, Queimadas, Monteiro, 
Princesa Isabel e Itaporanga. 

Até a última segunda-
feira (25), a Caravana já re-
alizou um total de 3.972 
procedimentos entre as es-
pecialidades de ortopedia 
pediátrica, nutrição, odon-
tologia, cardiopediatria, 
ginecologia e ofereceu ca-
pacitações para as equipes 
municipais em atendimen-
tos pediátricos de emergên-
cia, implantação de Dispo-
sitivo Intrauterino (DIU) e 
odontologia. Nos próximos 
dias, serão contempladas as 
localidades de Sousa (hoje), 
Catolé do Rocha (amanhã), 
Pombal (sexta-feira) e Patos 
(sábado), além de municí-
pios próximos.

 O diretor do Hospital 
Regional de Cajazeiras, Ma-
noel Télamon, explicou que 
a Rede Cuidar tem reduzido 
a distância entre os pacien-
tes e a assistência. 

“Durante todo o ano os 
atendimentos da Rede Cui-
dar têm priorizado a as-
sistência de crianças que 

Caravana da Rede Cuidar chega ao Sertão e 
realiza atendimentos até o próximo sábado

serviços

A Prefeitura de João Pessoa 
segue com a aplicação da se-
gunda dose de reforço (quar-
ta dose) da vacina contra a Co-
vid-19. Hoje, o imunizante está 
disponível para as pessoas com 
30 anos ou mais, que tenham to-
mado a terceira dose há pelo me-
nos 120 dias. Além disso, a pri-
meira dose está disponível para 
o público acima dos 3 anos com 
comorbidades ou deficiência.

Para tomar a quarta dose, o 
público de 30 até 39 anos de ida-
de deve realizar agendamento, 
por meio do aplicativo Vacina JP 
ou ainda no site vacina.joaopes-
soa.pb.gov.br. O agendamen-
to também é necessário para 
as crianças de 4 anos. As pes-

soas com 40+ que já preenchem 
as condições para tomar quarta 
dose não necessitam de agenda-
mento, assim como os trabalha-
dores de saúde e os indivíduos 
imunossuprimidos, que tam-
bém podem receber a segunda 
dose de reforço.

“Seguimos nossa estratégia 
de vacinação e informamos ain-
da que, uma semana após a apli-
cação, há uma elevação da imu-
nidade do indivíduo em mais de 
cinco vezes. Por isso, é de fun-
damental importância tomar a 
segunda dose de reforço con-
tra a Covid-19”, revelou Fernan-
do Virgolino, chefe da Seção de 
Imunização da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

JP segue aplicando quarta 
dose para o público 30+

Procedimento cada vez 
mais procurado pela popu-
lação masculina, a vasecto-
mia, considerado um dos 
métodos de planejamen-
to familiar mais eficazes 
na prevenção da gravidez, 
é oferecida gratuitamente 
na rede municipal de Saú-
de. Em João Pessoa, o pro-
cedimento é realizado no 
Hospital Municipal Santa 
Isabel (HMSI). De janeiro 
até o dia 25 de julho deste 
ano, foram 82 cirurgias re-
alizadas na unidade hos-
pitalar.

Para ter acesso à cirur-
gia de vasectomia, o inte-

ressado pode procurar di-
retamente o Hospital Santa 
Isabel ou se dirigir a uma 
unidade de saúde da famí-
lia (USF), que vai agendar 
a consulta com um urolo-
gista no hospital, explica a 
chefe do Ambulatório do 
HMSI, Thaiza Helena Gue-
des Santos.

Na consulta, o especia-
lista explica todo o proce-
dimento e encaminha o 
usuário a uma equipe mul-
tiprofissional, composta 
por psicólogos e assisten-
te social, dando entrada 
nos trâmites para a reali-
zação da cirurgia. Ela res-

salta que a vasectomia é 
um procedimento cirúrgi-
co simples, que dura cerca 
de 30 minutos e conta com 
anestesia local. “É um pro-
cedimento simples, o pa-
ciente não precisa ficar in-
terno, ele recebe alta no 
mesmo dia”, declara Thai-
za Helena.

Para realizar o pro-
cedimento o interessado 
precisa atender a alguns 
critérios previstos na Lei 
Federal 9.263, de 1996, que 
estabelece que, para a re-
alização da vasectomia, o 
homem esteja em capaci-
dade civil plena, seja maior 

de 25 anos ou tenha pelo 
menos dois filhos. Caso o 
homem mantenha um re-
lacionamento conjugal, a 
esterilização também de-
pende do consentimento 
da parceira.

Thaiza Helena lembra 
ainda que também é exi-
gido um tempo mínimo 
de 60 dias, a partir do mo-
mento em que ele expressa 
o desejo pela vasectomia, 
e a realização da cirurgia. 
“Esse tempo serve para o 
usuário analisar se ele re-
almente deseja passar pelo 
procedimento”, comple-
mentou.

Hospital Municipal Santa Isabel oferece 
cirurgia de vasectomia gratuitamente

saúde do homem

precisam de um olhar di-
ferenciado, por meio de 
diagnósticos e encaminha-
mentos para os serviços de 
referência adequados para 
cada caso”, explicou. 

 Ele destaca que a capa-
citação para implantação de 
DIU está abrindo as portas 
para a disponibilização de 
mais um serviço para a po-
pulação. “Neste dia de hoje 
(ontem) estamos realizando 
a implantação de 10 DIUs no 

Hospital Regional de Caja-
zeiras por meio do progama 
Caravana do Cuidar e re-
solvemos efetivar o serviço 
definitivamente para a po-
pulação com realização do 
procedimento para 10 pa-
cientes todas as semanas”, 
afirmou.  

A Rede Cuidar Paraíba 
é um serviço permanente 
de Telemedicina que conta 
com um pacote de serviços e 
tecnologias que envolvem a 

disponibilização de atendi-
mento especializado remo-
to e/ou presencial; apoio ao 
transporte seguro, quando 
necessário; monitoramento 
e rastreamento de pacien-
tes. A equipe de especialis-
tas envolvida nas várias li-
nhas de cuidado é formada 
por cardiologistas pediátri-
cos, ortopedistas, obstetras, 
enfermeiros, odontólogos, 
assistentes sociais e psicó-
logos, entre outros.

Foto: Evandro Pereira
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Mais três 
mortes 
causadas pela 
Covid-19 na 
Paraíba foram 
confirmadas 
pela SES, 
sendo duas 
mulheres e 
um homem

Paraíba atingiu 89,52% da população acima de 5 anos vacinada contra a Covid-19, o equivalente a 3.358.139 pessoas

Atendimentos na área de odontologia fazem parte dos serviços da Caravana da Rede Cuidar

Foto: Secom-PB

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Boletim
Secretaria da Saúde 

confirmou, ontem, 46 
casos de contaminação, 

sendo 28 casos leves 
e 18 de pacientes já 
hospitalizados, com 
quadros moderados 

ou graves
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Moradores ficaram revoltados com a denúncia de que menina de 2 anos estaria sofrendo violência sexual

Parentes de criança sofrem agressão
suspeita de abuso

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

O avô da criança que se 
encontra internada no Hos-
pital do Valentina Figueiredo 
por suspeita de abuso sexual, 
e o namorado da avó dela, 
padrasto da mãe da menina, 
foram espancados por mo-
radores do Condomínio Vis-
ta Alegre, no bairro Colinas 
do Sul, em João Pessoa. Uma 
das vítimas foi socorrida para 
o Hospital de Emergência e 
Trauma da capital, onde está 
custodiado em estado de saú-
de que inspira cuidados.

A chegada rápida de guar-
nições da Polícia Militar evi-
tou que os dois homens so-
fressem mais agressões por 
parte dos moradores do con-
domínio. A mãe da criança 
e os outros três  filhos dela 
estão numa casa de acolhi-
mento, sendo assistidos por 
equipes do Conselho Tutelar, 
zona sul.

Enquanto isso, a delegada 
Joana Darc está aguardando 
os resultados dos exames se-
xológico e toxicológico reali-
zados na criança de 2 anos. 
“Primeiro, vou aguardar os 
laudos para iniciar as inves-
tigações sobre a prática do 
crime denunciado. Caso po-
sitivo, vou ouvir os parentes 
dela”, pontuou.

A criança está interna-
da naquele hospital desde 
à tarde de segunda-feira 
(25), quando foi socorrida, 
às pressas, por uma guarni-
ção da Polícia Militar, após 
receber informação de que 
a menina teria sofrido uma 
convulsão e estava sem res-
piração. No hospital, a equi-
pe médica que atendeu, ve-
rificou que havia manchas 
vermelhas na vítima, sus-
peitando de abuso sexual. 
Na mesma ocasião, paren-
tes dela foram levadas para 
a delegacia. “Ouvi todos e 
liberei porque não existiam 
provas contra eles”, enfati-
zou Joana Darc.

A delegada de Repressão 
aos Crimes Contra a Infân-
cia e a Juventude, disse que 
um inquérito será instaura-
do para apurar a situação em 
que vivem a mãe com os qua-
tro filhos, entre eles, a menina 
internada. Na casa, localiza-
da no Colinas do Sul, tam-
bém moram um adolescente 
de 14 anos, irmão da mãe das 
crianças, e mais três pessoas, 
todas parentes.

A mãe, que teve o nome 
preservado, conversou com 
a imprensa e se mostrou sur-
presa com a denúncia de que 
a criança teria sido abusa-
da sexualmente. Ela garan-
tiu que a filha sempre esteve 
ao seu lado. A menina con-
tinua internada na UTI do 
hospital, mas apresentando 
melhora no nível de cons-
ciência.

A criança de 2 anos está internada na UTI do Hospital do Valentina Figueiredo; Polícia Militar precisou intervir para evitar que dois homens sofressem mais agressões
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As rondas intensifica-
das por equipes da Polícia 
Militar, na região de Cam-
pina Grande, têm surtido 
efeitos com prisões de fo-
ragidos da Justiça. Na noi-
te dessa segunda-feira (25), 
na Rua Manoel Gomes Ta-
vera, no bairro Colinas do 
Sol, um homem identifica-
do como Antony Carlos da 
Silva, de 32 anos, foi abor-
dado. Ele ainda tentou fu-
gir  da abordagem.

Através de consulta 
junto ao Centro Integrado 
de Operações (CIOP), os 
policiais perceberam que 
ele era procurado, desde o 
ano passado, pela prática 
do crime de furto naque-
la cidade.

O segundo foragido 

capturado pelas equipes da 
Polícia Militar aconteceu 
no bairro do José Pinhei-
ro. O homem de 27 anos, 
de identidade não revela-
da, após ser abordado, po-
liciais verificaram que con-
tra sua pessoa existia um 
mandado de prisão por trá-
fico de drogas expedido 
pela Vara de Entorpecentes 
de Campina Grande.

Os dois presos foram 
apresentados na Delegacia 
de Polícia Civil, onde segue 
à disposição da Justiça. 

Para recapturar fora-
gidos da Justiça as guar-
nições da Polícia Mili-
tar realizam abordagens, 
principalmente contra pes-
soas suspeitas, que estão 
em veículos.

PM localiza e prende dois 
foragidos em uma noite

procurados

A Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana encerra, nesta sex-
ta-feira (29), a vistoria nos 
transportes escolares de 
João Pessoa, referente ao 
segundo semestre de 2022. 
De acordo com a Semob, ao 
retornar o período de au-
las, a fiscalização será in-
tensificada próximo às es-
colas. Com isso, as vans de 
transporte de alunos fla-
gradas sem o selo de com-
provação da vistoria se-
rão autuadas, podendo ser 
apreendidas.

Em João Pessoa, a Se-
mob possui 435 permissio-
nários de transporte esco-
lar, no entanto, até a última 
sexta-feira (22), menos da 
metade havia comparecido 

para realizar a vistoria, que 
segue um cronograma de-
terminado de acordo com a 
matrícula do veículo. Caso 
o permissionário perca a 
data programada, será co-
brada uma multa de apro-
ximadamente R$ 35.

O veículo de transpor-
te escolar não aprovado na 
inspeção terá um prazo, de 
acordo com o tipo de irregu-
laridade encontrada, para 
sanar o problema. No entan-
to, os itens referentes à se-
gurança e os equipamentos 
obrigatórios devem ser re-
gularizados imediatamen-
te. Caso não ocorra a regu-
larização, o permissionário 
ficará impedido de prestar o 
serviço até que a irregulari-
dade seja sanada.

Semob realiza vistoria 
até esta sexta-feira

veículo escolar

A Polícia Civil conse-
guiu elucidar o assassina-
to de Ramisson Nóbrega 
Alexandre, em Campina 
Grande. Nessa segunda-
feira (25), foi preso o prin-
cipal suspeito do crime, 
ocorrido no dia 11 de ja-
neiro deste ano, no bairro 
da Ramadinha II. 

De acordo com as in-
vestigações – confirmadas 
pelo próprio investigado 
–, o homem, de 24 anos, 
efetuou vários disparos de 
arma de fogo contra Ra-
misson, no momento em 
que este fazia o conserto de 
um portão na Rua Joaquim 
Amorim Júnior.

O investigado disse que 
deixou o local do crime em 
uma bicicleta, foi até sua 
casa, tomou banho e vol-
tou ao cenário do crime, 
onde acompanhou a perí-
cia no corpo da vítima. O 
homem preso já foi enca-
minhado a uma unidade 
prisional, onde permanece 
à disposição da Justiça. Ele 
não explicou na delegacia a 
motivação do crime.

Suspeito de homicídio 
é preso em Campina

elucidação

Um consumidor, que 
teve o nome negativado por 
uma dívida inexistente, será 
indenizado em danos mo-
rais pelo Banco Bradesco, no 
valor de R$ 10 mil. A quan-
tia foi fixada pela Primeira 
Câmara Especializada Cí-
vel do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, no julgamento da 
Apelação Cível, oriundo da 
Quarta Vara Mista de San-
ta Rita. A relatoria do pro-
cesso foi do desembargador 
José Ricardo Porto. 

O autor narra que não 
celebrou qualquer contrato 
com o banco, vindo inclu-
sive a ter seu nome inscri-
to em cadastro de restrição 
ao crédito. Para o relator 
do processo, restou paten-
te a inexistência do contra-

to entre as partes, não ten-
do a instituição financeira 
apresentado qualquer pro-
va. “Desta forma, evidente 
o abalo psicológico que pas-
sou o promovente, ora ape-
lante, ao ser surpreendido 
com a negativação de seu 
nome, nos órgãos de restri-
ção ao crédito pela empre-
sa/apelada, devendo a re-
paração moral da honra do 
cidadão ser compensada, se-
gundo parâmetros de pro-
porcionalidade e razoabili-
dade”, frisou.

O relator majorou a inde-
nização para R$ 10 mil. “Vis-
lumbro, pois, insuficiente a 
indenização no valor deter-
minado, que deveria servir 
para amenizar o sofrimento 
do recorrente.

Banco vai indenizar 
cliente negativado

pagamento

A Polícia Civil está em 
busca de imagens de câ-
meras de segurança, prin-
cipalmente da Semob, 
para identificar o veículo 
causador do acidente que 
provocou a morte de Da-
niel Silva Santos, 31 anos. 
Em entrevista, a delegada 
Josenice de Andrade disse 
que pretende também ou-
vir familiares da vítima e 
pessoas que possam ter 
testemunhado o fato.

Até ontem, o moto-
rista que conduzia o veí-
culo do acidente não ha-
via sido localizado, nem 
se apresentado na Cen-
tral de Polícia. “É impor-
tante que ele se apresen-
te para esclarecer o que 
ocorreu naquele dia”. A 
família não trata o fato 
como “homicídio”. 

A polícia soube que 
Daniel Silva dos Santos, 
na manhã de sábado (23), 
retornava para sua casa 
quando, embaixo do via-
duto da Ilha do Bispo, foi 
atingido por um carro. O 
gari estava sozinho sendo 
surpreendido pelo veícu-
lo que, após bater, o mo-
torista resolveu fugir sem 
prestar socorro. Um des-
conhecido ainda furtou o 
celular da vítima.

Testemunhas infor-
maram que, próximo à 
sede da CBTU houve uma 
discussão e o motorista 
do carro seguiu Daniel 
até o registro do acidente, 
sob o viaduto. O corpo do 
servidor ficou ao lado da 
moto destruída.

Daniel deixou sete fi-
lhos. A família do gari 
aguarda que o motorista 
se apresenta e justifique 
seu gesto.

Polícia 
procura 
responsável 
por acidente

identificação

n 

Investigado 
revelou que, 
após o crime, 
foi tomar 
banho e 
retornou 
para assistir 
à perícia“Ouvi todos 

e liberei 
porque não 
existiam provas 
contra eles

Joana Darc
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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

Evento está sendo organizado pela Associação dos Motociclistas e Triciclistas da Paraíba, na Praia do Jacaré 

Comemoração será sábado e domingo
Dia MunDial Do Motociclista 

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

Andar de moto remete à 
sensação de liberdade e adre-
nalina. Ter uma motocicle-
ta de modelo clássico ou es-
portivo, a partir de 1940, era o 
símbolo da juventude rebelde. 
Por ser um estilo de vida, que 
agrega cada vez mais adeptos, 
o Dia Mundial do Motociclis-
ta é comemorado no dia 27 de 
julho. Em alusão à data, a As-
sociação dos Motociclistas e 
Triciclistas da Paraíba (AM-
T-PB) está organizando um 
evento, nos dias 30 e 31 de ju-
lho, que será realizado no es-
tacionamento do pôr do sol 
da Praia do Jacaré, em Cabe-
delo. A expectativa de públi-
co é de mais de 500 motociclis-
tas e será cobrada uma taxa de 
R$ 5 pela inscrição; todo par-
ticipante ganhará um boton.

No evento, haverá várias 
tendas de vendedores de mo-
tos, sorteio de brindes e expo-
sição de motos antigas. Após 
o pôr do sol, ao som de bolero 
de Ravel, acontecerão shows 
de três bandas de rock: Joan-
na Dark, Cadilac e Trêmulos.

De acordo com o presiden-
te da Associação dos Motoci-
clistas e Triciclistas da Paraí-
ba (AMT-PB), Rodolfo Crea, o 
encontro reunirá motociclis-
tas de Alagoa Grande, Areia, 
Campina Grande, Recife e ou-
tros municípios. Para os par-

“Será uma ótima 
oportunidade 
de conhecer 
este ambiente 
tão amistoso e 
familiar

Rodolfo Crea

ticipantes não viajarem à noi-
te, a organização conseguiu 
um acampamento no terre-
no de uma escola municipal, 
em Cabedelo. “Como lá é área 
de camping, vamos fazer um 
bate e fica. As pessoas trazem 
sua barraca para passar a noi-
te e, na manhã do domingo, 
serviremos um café da ma-
nhã gratuito”, contou.

O presidente da AMT-PB 
convida pessoas de outros 
motoclubes e simpatizantes a 
participarem do evento, mes-
mo que não tenha moto. “As 
pessoas têm muita curiosida-
de sobre os clubes de motoci-
clistas, então será uma ótima 
oportunidade de conhecer 
este ambiente tão amistoso e 
familiar”, reforçou.

O número de mulheres pi-
lotando moto está em ascen-
são, na Paraíba, Este meio de 
transporte é cada vez mais 

utilizado, por ser mais práti-
co e econômico. “As mulhe-
res, cada vez mais, estão ade-
rindo à motocicleta e pilotam 
muito bem. Quando conhe-
cem os motoclubes não saem 
mais”, elogiou.

Há motoclubes só de mu-
lheres, a exemplo as Brada-
doras, em Recife; Rainhas 
da Borborema, em Campi-
na Grande; as Minervas, com 
sede em Fortaleza, mas há 
adeptas em João Pessoa.

A motociclista Vivi Cos-
ta Araújo vivia em um rela-
cionamento abusivo com o 
ex-marido, que por ser con-
trolador tentou proibi-la de 
aprender a pilotar. Mas ela 
conseguiu enfrentar a situa-
ção, tanto é que sua primeira 

aquisição foi uma moto cin-
quentinha. “Eu aprendi a an-
dar sozinha e aos poucos fui 
evoluindo para novos mode-
los. Hoje, tenho uma Teneré 
250 cilindradas”, comemorou. 
Quando começou a andar de 
moto, recuperou a autoestima 
e, aos poucos, foi saindo da 
depressão. O motoclube que 
frequentava a apoiou bastan-
te nesse processo.

Enquanto muitas pessoas 
encontram o equilíbrio no ci-
clismo, andar de moto, para 
Vivi, é como uma terapia. 
“Quando eu ando de moto, 
todo meu estresse ou proble-
ma se dissipa como o vento. 
Eu me conecto com a nature-
za. Foi no motociclismo que 
pude me reencontrar”, des-

creveu. Atualmente frequen-
ta o Motoclube Kansas Clu-
be Leões do Alfalto (K.C.L.A). 
“Os líderes avaliaram minha 
conduta e me aceitaram”, con-
cluiu.

O motociclista e pastor 
Rubem Macedo, 53 anos,  pi-
lota moto há 40 anos. Desde 
2015, viaja por diversos pa-
íses da América do Sul, em 
uma Yamaha 250 cilindradas. 
“Eu já fui pra Argentina, Pa-
raguai,,Chile e Peru. Em 2021, 
por exemplo, conheci as nove 
capitais do Nordeste, em oito 
dias. Eu viajo sozinho, mas 
sempre estou na companhia 
do Senhor. Nessas viagens 
prego o evangelho, cuido do 
próximo e sempre faço novas 
amizades”, contou. 

Responsabilidade 
Rodolfo Crea explica que 

um dos valores do motociclis-
mo é a responsabilidade no 
trânsito. “O motociclista pro-
cura andar dentro da lei com 
todos os equipamentos de se-
gurança, moto revisada e do-
cumentação em dia. Como 
você carrega um brasão de 
um Motoclube, você tem que 
honrá-lo”, afirmou. 

Apesar da diferença de 
conduta, Rodolfo esclarece 
que não há uma rivalidade.  
“O motoqueiro não deixa de 
ser irmão da gente porque não 
segue a filosofia do motoci-
clismo. Se eu vir, que o moto-
queiro precisa de ajuda, paro 
pra prestar uma assistência”, 
frisou.

A expectativa de público é de mais de 500 motociclistas, e será cobrada uma taxa de R$ 5 pela inscrição

n 

Por ser um 
estilo de vida 
que agrega 
cada vez mais 
adeptos, o Dia 
Mundial do 
Motociclista é 
comemorado 
no dia 27 de 
julho

Foto: Grupo Rota dos Amigos/Divulgação

Equipes da Prefeitura de 
João Pessoa realizaram, no 
início da semana, uma nova 
vistoria técnica na Barreira 
do Cabo Branco para defi-
nir o reposicionamento da 
ciclovia que fica na subida 
da ladeira que liga o bairro 
do Cabo Branco ao Altipla-
no. Os técnicos decidiram 
que a ciclovia será deslocada 
para o lado direito da pista e 
que será feita a instalação de 
câmeras de monitoramento 
além de um bloqueio mais 
efetivo para impedir a pas-
sagem de carros e motos. 

Desde o ano passado, 
o acesso à barreira está in-
terditado para esses veícu-
los, mas muitos conduto-
res, apesar da sinalização 
existente no local, não res-
peitam a proibição e tran-
sitam nos dois sentidos, au-
mentando a pressão do solo 
na área da falésia.

O coordenador da De-
fesa Civil da Capital, Kel-
son Chaves, reforçou que 

o objetivo da Prefeitura de 
João Pessoa não é impedir o 
acesso de ciclistas e pedes-
tres ao local, mas garantir a 
segurança dessas pessoas 
que utilizam a área para a 
prática de esportes seja ci-
clismo ou caminhada, bem 
como dos turistas que visi-
tam a Capital.

“A ciclovia está localiza-
da do lado esquerdo, mui-
to próxima à Barreira, que 
passa por um processo de 
erosão, e nós entendemos 
que isto oferece risco aos ci-
clistas e pedestres que uti-
lizam a área. Fizemos uma 
vistoria conjunta com a Se-
mob, Seinfra e Emlur e de-
cidimos pela transposição 
da ciclovia para lado direito 
da pista de rolamento, como 
forma de prevenir acidentes 
e preservar a integridade 
dessas pessoas, assim como 
outras medidas para coibir 
o tráfego de carros e motos 
na barreira”, ressaltou.

Além do coordenador 

da Defesa Civil, participa-
ram da vistoria, o diretor 
de Minimização de Desas-
tres, Antonio Esteves; o di-
retor Operacional, Renato 
Lins; o secretário adjunto 
de Infraestrutura, Luciano 
Pereira; o superintendente 
da Semob-JP, Expedito Lei-
te Filho; o diretor operacio-
nal da Emlur, José Dantas, e 
o engenheiro da Autarquia, 
William Barbosa.

Como acionar 
Devido à manutenção 

no Paço Municipal, onde 
fica localizada a Compdec-
JP, até o dia 31 deste mês, 
a população pode acionar 
a Defesa Civil pelo núme-
ro 98831-6885 (WhatsApp). 
O serviço continua funcio-
nando 24 horas. A Comp-
dec-JP está presente em to-
das as ações de proteção e 
assistência às comunida-
des, especialmente nos pe-
ríodos de maior intensida-
de de chuvas.

Prefeitura planeja reposicionamento 
da ciclovia na ladeira do Cabo Branco

Do laDo Direito Da pista

Será feita a instalação de câmeras de monitoramento, além de um bloqueio mais efetivo 

Foto: Secom/JP
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Hoje, em João Pessoa, Fundação Casa de José Américo promove comendas, palestra e mesa redonda sobre o tema

Evento celebra o Dia do Escritor
Literatura

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

O Dia Nacional do Escritor é come-
morado em 25 de julho, mas a 
Fundação Casa de José Américo 
(FCJA) celebra a data hoje, a par-

tir das 10h, com mesa redonda sobre o tema 
“Livro: o impresso, o digital, e a memória” 
no auditório da própria instituição, em João 
Pessoa. Na edição deste ano, o evento presta-
rá homenagem especial para o escritor e crí-
tico literário Hildeberto Barbosa Filho, por 
sua contribuição à literatura paraibana, que 
receberá a comenda Quarto Minguante, que 
também será entregue à autora Larissa Ro-
drigues, como escritora revelação.

Organizado pela gerente executiva da 
Biblioteca, Nadígila Camilo, e pelo asses-
sor da presidência da FCJA, Juca Pontes, o 
evento será aberto pelos jornalistas Fernan-
do Moura e Marcus Alves, respectivamen-
te presidentes da Fundação Casa de José 
Américo e Fundação Cultural de João Pes-
soa (Funjope). A mesa redonda vai ser me-
diada pelo escritor David Fernandes e terá, 
como participantes William Costa, represen-
tando a Editora A União, da Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC); Magno Nico-
lau (Editora Ideia); Cidoval Morais (Editora 
da UEPB) e o Linaldo Guedes (Arribaçã). A 
gerente executiva do Arquivo, historiadora 
Lúcia Guerra, proferirá a palestra “A Escrita 
da Memória”. Hildeberto Barbosa, que tam-
bém terá suas obras expostas, vai ser sauda-
do pelo escritor e poeta Astier Basílio.

“Receberei essa comenda com muito or-
gulho, muita honra, alegria e satisfação e até 
comovido, porque a Paraíba tem muitos no-
mes que a representem e, desde já, agradeço 
por essa homenagem. A Paraíba é uma terra 
muito rica de escritores e me sinto, simbolica-
mente, como se também os representasse. O 
escritor desempenha um papel decisivo na 
sociedade, pois lida com a palavra para dar 
dignidade artística e ser instrumento de re-
flexão sobre a sociedade e procurar valorizar 
a cidadania. Como diz um dos personagens 
de Dostoievski, ‘A beleza salvará o mundo’. 
O escritor é sempre uma trincheira de resis-
tência”, confessou Hildeberto. 

Referindo-se ao tema da mesa redonda, 
Hildeberto Barbosa considerou importantís-
simo para o debate. “É fundamental incluir 
a memória. Se há uma função do livro, no 
mundo, é a de guardar, preservar a memó-
ria. O livro impresso, para mim, é o anties-
quecimento. O livro é uma realidade contra 
a memória e, em A memória vegetal, Umber-
to Eco ressalta a perenidade do livro impres-
so, que é uma das tecnologias mais perfeitas 
e que vai continuar imortal, por mais que o 
mundo virtual tenha destruído as barreiras 
do espaço e tempo”, apontou ele.

Larissa Rodrigues confessou estar muito 
surpresa e muito honrada por poder receber 
a comenda Quarto Minguante de revelação. 
“Escrevo historinhas e desenho desde crian-
ça e até hoje guardo diários de quando eu ti-
nha 10 anos de idade e correspondências. Si-

darta Ribeiro diz que escritor é quem escreve 
e não, necessariamente, quem publica, mas 
publiquei o livro O que as mulheres carregam 
nas bolsas, que fala sobre a história de vida 
de algumas mulheres, principalmente a de 
uma afegã”, disse ela, que é natural de Cur-
rais Novos (RN), mas é radicada na Paraíba.

O jornalista William Costa destacou a 
importância do evento da FCJA. “É sem-
pre oportuno falar de escritores e escritoras, 
pois significa falar sobre o ato de escrever, 
um dos mais bonitos do ser humano, por 
relatar sentimentos, opiniões e a realidade, 
sua objetividade e subjetividade. É um dom 
nobre e a construção do mundo passa pelo 
ofício de escrever nos mais diversos gêne-
ros, não só a ficção”, explicou o diretor de 
Mídia Impressa da EPC. 

“O tema do evento fala sobre a realida-
de marcada pelas tecnologias na comuni-
cação. Temos o digital e o impresso. O livro 
físico vai acabar, ou o digital não vai se sus-
tentar, por não se saber como estará a situa-
ção no futuro. A memória fica mais consoli-
dada no livro impresso e ainda acho o papel 
mais seguro para guardar a memória vege-
tal, como dizia Umberto Eco. Nos próximos 
50, 100 anos vai continuar o livro impresso. O 
e-book não teve muita adesão, tem sido mais 
lento o processo por parte das pessoas, mas 
não há, necessariamente, confronto, pois 
cada um cumpre a sua função. Porém, em 
termos de preservação da memória, confio 
no papel”, afirmou William Costa.

Outro participante, Linaldo Guedes, co-
mentou que pretende falar sobre o trabalho 
que a Arribaçã, de Cajazeiras, vem desenvol-
vendo nos quase quatro anos de existência. 
“Sempre se deve homenagear e reverenciar 
o escritor, principalmente os autores da ter-
ra, no sentido de serem valorizados, lidos, 
estudados e divulgados, sobretudo. As pes-
soas, por pudor, não gostam de falar a pala-
vra mercado, mas existe um mercado lite-
rário, que inclui editores, escritores, quem 
promove eventos, como feiras literárias”. dis-
se ele. “Creio que editoras pequenas, como a 
nossa, são de fundamental importância para 
fazer rodar a cadeia literária, porque gran-
des autores nem sempre têm acesso a gran-
des editoras, que trabalham mais em cima 
de lucros. Não que não devam fazer isso, a 
questão não é essa. Elas fazem um investi-
mento alto esperando retorno para pagar 
aquele investimento. No caso de editora pe-
quena, não podemos fazer esse investimen-
to, mas a existência de editoras como a Ar-
ribaçã, Ideia, Patuá e Penalux é importante 
para fazer a cadeia do livro girar, pois, se não 
fosse assim, só alguns ‘iluminados’ ficariam 
sendo publicados”, afirmou Guedes.

Magno Nicolau tinha o pensamento de 
que o editor era sempre o “confeccionador” 
de livros. “O editor é muito mais do que isso, 
pois ele une o passado e o futuro com o pre-
sente, porque as ficções podem trazer as his-
tórias do passado, criar ou imaginar como 
será o futuro e trazer para o dia de hoje”, dis-
se ele, cuja Editora Ideia acumula 33 anos de 
atividades e experiência no ramo.

Neste ano, o grande homenageado será o escritor e 
crítico literário Hildeberto Barbosa Filho; por sua 
contribuição à literatura paraibana, ele receberá 

a comenda Quarto Minguante

Lúcia Guerra (E) palestrará “A Escrita da Memória”; Larissa Rodrigues (D) é a escritora revelação 

Debate “Livro: o impresso, o digital, e a memória” terá (da esq. para dir.) William Costa (Editora A União/EPC), Magno Nicolau (Editora Ideia), Linaldo Guedes (Arribaçã) e Cindoval Morais (Eduepb)

Foto: Edson Matos
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Colunista colaboradora

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

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Sem trégua é o titulo do livro de Aracilba 
Rocha, que ora tenho em mãos. Tem como 
nota explicativa, um comentário que diz: 

“Sem trégua: um legado de ensinamentos de 
como sobreviver à pobreza e à vida profissional 
no meio político” É uma edição da Dialética, de 
São Paulo, com 216 páginas, publicado neste 
ano. Traz, ainda, as seguintes palavras chaves, 
que bem o definem: “Literatura, Mistério, 
Esperança”.

São 24 capítulos, além de uma introdução e 
um de referências, que indica o caminho para 
futuros pesquisadores. O livro de Aracilba é um 
precioso mapa do tesouro para quem quiser se 
embrenhar pelos caminhos inóspitos do Sertão 
paraibano e nordestino. O livro vai no caminho 
de Dom Sertão, Dona Seca, de autoria do 
Otávio Sitônio Pinto.

Não conheço a autora pessoalmente, mas 
seu nome é uma referência na Paraíba e 
mesmo além de suas fronteiras geográficas, 
e temos algumas amigas em comum, 
principalmente a querida Zezita Azevedo, que 
me apresentou o livro.

É um romance autobiográfico, que se 
desenrola no bruto interior da Paraíba, que 
no livro recebe o nome fictício de Colinas, e é 
descrito pela narradora e protagonista como 
“um lugar inóspito do Sertão”. A própria capa 
do livro mostra o chão gretado pela seca dos 
nossos verões inclementes e intermináveis, que 
já enriqueceram tantos políticos inescrupulosos 
e ainda os enriquece com suas políticas 
inoperantes de combate à seca.

Com uma larga experiência na 
administração pública, Aracilba colocou 
seus saberes a serviço da melhoria de vida 
dos paraibanos/nordestinos mais pobres e 
desvalidos. A gente sai de suas páginas se 
conhecendo melhor e o drama do nosso povo 
sofrido. A política não dá conta de nos conhecer 
melhor e resolver nossas questões congênitas e 
daí a importância de Sem Trégua, um livro que 
veio para ficar e nos ajudar a nos conhecermos 
melhor e, de alguma maneira, aprendermos a 
lidar com nossos problemas, tão pungentes e 
duradouros.

É através de livros como este que 
aprendemos a lidar com nossas tristezas e 
idiossincrasias.

Longa vida para Sem Trégua e que 
ele encontre o seu lugar nas estantes dos 
nordestinos, das nossas escolas, dos nossos 
estudantes, políticos e dirigentes.

Se isso acontecer, veremos mudanças na 
nossa realidade, nas vidas do nosso povo pobre, 
religioso e sempre esperançoso. Com essas 
características, Sem Trégua se insere na tradição 
novelística preconizada por José Américo de 
Almeida e José Lins do Rego, que fizeram do povo 
nordestino pobre e despossuído, a matéria-prima 
da sua ficção.

Vitória 
  Lima

O romance de 
Aracilba Rocha

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.comRage Against The Machine nunca foi apolítica (é óbvio)

José Américo e o livro:
uma resistência histórica

O livro, no tempo vivido 
por José Américo de Almei-
da, era o principal instrumen-
to de conhecimento necessário 
para as pessoas se formarem 
intelectualmente. Elas, viven-
do em sociedade, com seus 
questionamentos existenciais 
e suas inquietações cotidianas, 
debruçavam-se sobre o livro, a 
fim de absorver a essência da 
sabedoria produzida por escri-
tores em outros lugares e ou-
tros tempos históricos.

A invenção da imprensa 
com tipos móveis, no século 
15, por Johan Gutenberg, pos-
sibilitou a produção e a repro-
dução em séries de um mes-
mo livro, fazendo com que o 
conhecimento produzido não 
ficasse restrito a um único 
grupo, ultrapassando as fron-
teiras institucionais. 

O surgimento da impren-
sa ampliou o alcance da infor-
mação e do conhecimento ao 
longo do tempo. Tendo o pa-
pel como suporte físico, o livro 
tem sido um meio pelo qual o 
homem materializa o conhe-
cimento para as gerações sub-
sequentes. A invenção de Gu-
tenberg foi revolucionária, 
porque o conhecimento dei-
xou de ser privilégio de uma 
instituição e de uma língua.

Para José Américo, o livro 
foi a fonte de conhecimento e 
a inspiração para as suas no-
vas narrativas. Ele tinha na li-

teratura o seu maior deleite, na 
qual desenvolveu suas habili-
dades para a escrita e para a 
oratória, tornando-se um exí-
mio escritor e um hábil orador, 
cuja verve inflamava as pla-
teias e as multidões.

A Fundação Casa de José 
Américo, ao longo de sua exis-
tência, vem cumprindo essa 
missão de prestigiar os escri-
tores paraibanos, continuada-
mente, por meio dos seus even-
tos literários, das publicações 
bibliográficas e dos lançamen-
tos de livros, das homenagens 
e inúmeras exposições.

As transformações tecno-
lógicas nos processos produti-
vos vêm impactando profun-
damente o comportamento 
humano nas formas de traba-
lho e apresentação de serviços 
e produtos. Existe uma tendên-
cia geral para as mudanças tec-
nológicas constantes nos ins-
trumentos de informação e de 
conhecimento, tradicionalmen-
te, conhecidos. 

E o livro também passou 
por transformações tecnoló-
gicas, passando, agora, a con-
viver com os formatos físico e 
digital. Acrescendo ao artefa-
to original, antes materialmen-
te físico, predominante desde 
a invenção da imprensa, novas 
formas de comunicação que 
passam a socializar o conheci-
mento intangível por meio das 
plataformas virtuais. 

Esses novos paradigmas 
tecnológicos chamam aten-

ção e causam preocupação, por 
parte dos editores, escritores e 
leitores, para a segurança dos 
dados armazenados e dos di-
reitos autorais da proprieda-
de intelectual dentro do uni-
verso digital, principalmente, 
pelo fato de que as demandas 
socioculturais são necessárias, 
e não cessaram durante o perí-
odo pandêmico que atravessa-
mos nesses dois últimos anos. 

As transformações tecno-
lógicas nas áreas que envol-
vem a informação, o conhe-
cimento humano e os seus 
suportes, intensificaram-se e 
tomaram proporções irrever-
síveis em direção à implan-
tação definitiva das platafor-
mas digitais.

Desde os tempos de José 
Américo, muitas coisas mu-
daram, evoluíram e se trans-
formaram. E não é diferente 
nos processos e nas questões 
de editoração e publicação 
de livros. 

Detentora dos acervos físi-
cos e históricos, como é o caso 
da biblioteca pessoal do seu 
patrono, e de sua coleção de 
documentos, dentre outros, A 
Fundação Casa de José Amé-
rico tem como missão primor-
dial a preservação do bem cul-
tural paraibano.

Na semana em que se co-
memora o Dia do Escritor, a 
Fundação Casa de José Améri-
co provoca debate, com a parti-
cipação de escritores, editores 
e leitores, sobre a preservação 

do livro impresso e o futuro 
da obra digital, tendo por fi-
nalidade melhor entender os 
caminhos trilhados por esses 
suportes, os seus desdobra-
mentos e a preservação de sua 
memória. 

Se vivo estivesse, e convi-
vendo com a gente neste tem-
po de agora, José Américo, 
certamente, indagaria: que in-
venção é essa de guardar o li-
vro nas nuvens?!... 

Então, vamos desanuviar 
essa história?

Nadígila Camilo

“Detentora dos 
acervos físicos 
e históricos, 
como é o caso da 
biblioteca pessoal 
do seu patrono, 
e de sua coleção 
de documentos, 
dentre outros, 
A FCJA tem 
como missão 
primordial a 
preservação do 
bem cultural 
paraibano

Foto: Acervo Pessoal
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‘Sem Trégua’ 
mistura a 

autobiografia da 
autora paraibana, 

Aracilba Rocha, 
com ficção

Em 1991, era fundada em Los Ange-
les, EUA, uma banda impactante, com le-
tras engajadas e música que fundia o rap 
e o metal/rock. Rage Against the Machi-
ne, formada pelo poeta e rapper Zack De 
La Rocha, pelo guitarrista Tom Morello, 
o baixista Tim Commerford e o baterista 
Brad Wilk, criou gerações conscientes e 
ativistas na luta pelos direitos humanos e 
contra conflitos da geopolítica mundial… 
Ou era o que se esperava.

Viralizou recentemente uma ma-
téria da revista Rolling Stone com uma 
manchete excelente: “Rage Against the 
Machine: Fãs ficam chocados ao des-
cobrirem que a banda fala de política”, 
acompanhada do subtítulo que lia “Após 
show de retorno do Rage Against the Ma-
chine, fãs afirmaram: ‘Eles eram melho-
res quando deixavam a política de fora’”. 
É até risível ler algo assim quando temos 
dois absurdos: o primeiro deles é achar 
inconcebível que algum artista se mani-
feste em cima de um palco. Segundo, que 
RATM tenha sido, em algum momento 
da carreira, apolítico, neutro. É como fa-
lar que o programa Mais Você seria mui-
to melhor se Ana Maria Braga deixasse 
as receitas de lado.

A notícia fala sobre um fato que ocor-
reu recentemente, quando, passando com 
a turnê Public Service Announcement 
por 12 países, a banda usou o microfo-
ne para protestar contra a decisão da Su-
prema Corte dos Estados Unidos de re-
vogar o direito constitucional ao aborto. 
“Abortem a Suprema Corte”, disse Zack 
em meio aos gritos que vociferavam “li-
berdade”. Rage sempre foi assim e sem-
pre será – e não precisa nem ouvir a dis-
cografia completa para saber disso.

Agora em julho, a banda lançou digi-
talmente Live & Rare, uma coletânea de 
músicas ao vivo que havia sido lançada 
apenas no Japão em 1998. O disco reú-
ne apresentações do grupo na Holanda, 
EUA e Canadá no começo dos anos 1990. 
Em poucas faixas, ouvimos músicas que 
evocam, por exemplo, o Exército Zapa-
tista de Libertação Nacional (‘Zapata’s 
Blood’) e as lutas do Movimento Indígena 
Americano, além de canções que protes-
tavam contra a construção do muro que 

divide EUA e México e faixas que denun-
ciavam brutalidade policial. 

A matéria da Rolling Stone relembrou 
um fatídico caso quando a banda pos-
tou nas redes sociais uma foto de Tom 
Morello, alguns anos atrás, segurando 
sua guitarra riscada com dizeres contra 
o ex-presidente estadunidense Donald 
Trump. Um internauta então comentou: 
“Outro músico bem-sucedido que ins-
tantaneamente se torna um expert polí-
tico”, ao passo em que o próprio Morel-
lo respondeu, de forma sensacional, que 
“uma pessoa não precisa ser graduada 
com honras em ciência política pela Uni-
versidade de Harvard para reconhecer a 
natureza antiética e desumana da admi-
nistração dele mas, bem, eu por acaso sou 
graduado com honras em ciência políti-
ca pela Universidade de Harvard, então 
posso confirmar isso para você”. 

Na foto em questão, Morello usa-
va uma camisa com onde lia-se um tre-
cho da letra de ‘Mother’, música de Pink 
Floyd, outra banda bastante politizada e 
com fãs que, aparentemente, não enten-
deram nada do que ouviram ao longo 
dos anos. Na última passagem pelo Bra-
sil, em 2018, Roger Waters utilizou o pal-
co (como sempre) para falar sobre a cres-
cente onda fascista na política mundial 
– e foi vaiado. 

Respondendo diretamente a isto ou 

não, este ano o eterno baixista e vocalis-
ta do Pink Floyd fez um anúncio antes 
de seu show em Boston, EUA: “Se você é 
um daqueles que diz ‘Eu amo Pink Floyd, 
mas não suporto a política de Roger’, você 
fará bem em se ***** e ir para um bar ago-
ra. Obrigado e aproveite o show”, dizia o 
texto no telão.

Foi trazendo a pauta das manifesta-
ções recentes de RATM à tona que a mo-
delo e apresentadora Ellen Jabour escre-
veu no Twitter que não gostava de shows 
que falam de política, relembrando a 
apresentação de Roger Waters dizendo 
que o que ele fez havia sido “uó” (esse, in-
clusive, é o nome do ótimo disco de Pink 
Floyd: The Uó).

Isso tudo mostra o quanto a arte, em 
escala micro ou macro, é inquietante e 
tem força real para despertar o interesse 
do público por política, no aspecto mais 
amplo da palavra. Zack De La Rocha can-
tava sobre isso em ‘Freedom’, em tradu-
ção livre, “garrafa de tinta, / pinturas de 
rebelião / desenhadas pelos pensamen-
tos que tenho. / O poeta militante entra 
mais uma vez”. O recado não poderia ser 
mais claro. Por isso, não custa frisar: es-
cute o que seu artista preferido tem a di-
zer, assim, além de compreender a arte 
como um todo, você terá embasamento 
para dizer se concorda ou não com suas 
ideias (sem passar vergonha).

Foto: Divulgação

Rapper Zack De La Rocha (E) e o guitarrista Tom Morello (D), do RATM



Dagoberto, o Betão, era um homão taludo, 
forte como um touro e de altura faltava 
um tiquinho para chegar aos dois metros. 

Casado com Tiana, esposa dedicada, mas 
discreta no quesito belezura.

Agora, Dona Carminha. Já bem passada nos 
anos, tinha uma birosca, um pequeno comércio para 
atender a vizinhança das redondezas. Nada que 
fosse perecível. Ali se vendia de grampo de cabelo 
à graxa de sapato, de arroz à sardinha em lata. 
Enfim, coisas assim; e, é claro, cachaça e das boas. 
Atrás desse estabelecimento vicejava um frondoso 
umbuzeiro, cuja sombra abrigava a turma do 
carteado. Clientela fiel, horas a fio na cacheta. Ali, 
entre uma rodada e outra ou entre duas lapadas de 
cana dava-se um beliscão numa tripinha crocante, 
ou se mordia num gomo de laranja-cravo.

Dentre os frequentadores do quintal de Dona 
Carminha estavam Sebastião Dorneles, mais 
conhecido como Parafuso e o Sandoval Arruda, ali 
chamado de Timbu. Eram inseparáveis esses dois. 
Cedinho apareciam no balcão de Dona Carminha 
e tomavam o primeiro gole do dia alegando que era 
para agradar o santo. Ninguém sabia que santo 
era aquele que merecia tão inusitada devoção. Mas 
aquele ritual era sagrado. Depois disso passavam 
o dia fazendo biscates, consertando uma torneira 
aqui, desentupindo um encanamento ali, pintando 
uma parede acolá. Sempre encangados um no 
outro. Tardinha, iam para a cacheta e de entrada 
tomavam o primeiro gole de muitos outros. 

Mas temos que destacar que naquela localidade, 
quando surgia uma emergência a quem recorriam? 
Parafuso e Timbu. Eram muito prestativos e 
cobravam pouco pelos serviços.

São esses os personagens do acontecimento 
que irei relatar. Dirão uns que se trata de um 
causo, de invencionice minha, de uma mentira. 
Mas é tudo verdade. Claro, os personagens 
estão com outros nomes para evitar pendengas 
para o meu lado. Tudo aconteceu lá em Pombal 
nos antigamente, quando defuntos não eram 
enterrados com roupa de missa, mas vestidos 
com uma mortalha, aquele camisolão preto 
confeccionado em tecido barato. Foi naqueles 
tempos que se passou o fato.

Cedinho, Betão foi tomar sua canjica com café 
forte e bem quente, do jeito que apreciava. E o que 
aconteceu? Caiu duro como uma pedra. Tinha ido 
ter uma conversa com Deus. Dona Tiana soltou 
uns gritinhos de praxe e deu uma dura no maridão 
já defunto.

– Para com isso Betão. Deixa de brincadeira. 
Conversa comigo – aquilo não podia estar 
acontecendo – Fala comigo, Betão.

Betão não conversou com ela. Estava mortinho 
da silva. Foi então que Dona Tiana deu conta 
da situação. Chamou a irmã e o cunhado. Este, 
o cunhado, começou tomar as providências. 
Mandou buscar o maior caixão que havia no 
estoque da “Caminho do Céu”. A cunhada 
começou arrumar a garagem para receber a 
turma que iria aparecer mais tarde: uns prestando 
sua solidariedade, outros viriam para carpir a 
passagem de Betão e até a turma do carteado, 
lá da birosca de Dona Carminha, iria certamente 
aparecer para, como dizem, beber o defunto. 
Ia me esquecendo de dizer que nosso amigo 
desencarnado também era chegado num baralho. 
Frequentava aquele cassino improvisado.

Voltemos ao velório. Antes era preciso preparar 
o corpo, vestir a mortalha no falecido. Quem iria 
despir aquele homenzarrão, passar uma água 
no infeliz e vestir-lhe o camisolão? Quem? Já 
adivinharam. Parafuso e Timbu foram convocados 
para a tarefa. Ninguém sabe como, mas já vieram 
de mortalha em punho e com eles o esquife. Tudo 
ia às mil maravilhas (se é que pode se dizer isso 
nessas horas), deram banho, puseram o sudário 
no falecido, mas então surge o grande problema: 
Cadê do defunto caber no ataúde? Ficaram para 
fora uns 20 cm de pernas.

– Deixa com a gente – disse Parafuso – Vamos 
fazer umas orações e Deus há de nos ajudar 
dobrar as pernas dele.

Pediram ao cunhado que afastasse as 
pessoas dali, pois com gente espiando a reza 
não funcionava. Não deu outra. Meia hora depois 
tinham ajeitado Betão em seu pijama de madeira. 
Fecharam a urna e para espiar o pobre só ficou 
aquela janelinha de vidro de onde se pode ver um 
pouquinho da cara do infeliz ali dentro.

– Não abram o caixão. Nossa reza diz que se 
abrirem a alma dele fica por aí uns dias pagando 
penitência – esclareceu Parafuso.

O velório aconteceu de caixão fechado, com 
choro, reza, abraços e tudo o que pedem exéquias 
de respeito. A história poderia acabar aqui não 
fosse aparecerem. Parafuso e Timbu, dois dias 
depois cobrando a viúva pelo trabalho que tiveram. 
Estavam precisando de uns trocados para uma 
meiota em Dona Carminha.

– A gente só quer o dinheiro do serrote que 
tivemos de comprar pra ajeitar o defunto – 
ponderou Timbu.

Crônica 
  Em destaque

As pernas do
defunto Dagoberto

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Dando continuidade com a ‘Carava-
na Agosto das Letras’, que nesta semana 
está passando por seis municípios parai-
banos até o início do próximo mês, a ci-
dade de Taperoá, no Cariri da Paraíba, 
recebe o evento gratuito hoje.

Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h, 
haverá uma oficina literária ‘Catálogo de 
pequenas narrativas’, ministrada pelo 
escritor e jornalista Tiago Dantas Ger-
mano, na Escola Municipal Dr. Adonias 
Queiroz Melo.

Às 15h, será a vez da contação de his-
tória ‘Circuito de História’, com Flávio 
Joel da Silva, na Escola Municipal Pedro 
de Farias. No mesmo horário, haverá o 
‘Projeto Boiblioteca, na Escola Munici-
pal Manoel de Farias Souza.

A abertura oficial do evento em Tape-
roá acontece às 19h, seguido de um sarau 
literário e apresentação do cordel Nenhu-
ma mulher merece ter seu direito negado, com 
o Coletivo Marias da Poesia.

A partir das 20h, haverá uma série 
de lançamento de livros, que será se-
guido de mais um sarau, desta vez de 
poesia: “Parindo sementes: memórias 
poéticas de nós” é o tema que a poeta 
Taíza Nunes dos Santos Lima irá apre-
sentar ao público.

Por fim, a partir das 21h15, a Praça da 
Matriz terá um show musical com Rô-
mulo Santiago.

Até o até o dia 5 de agosto, a ‘Cara-
vana Agosto das Letras’ passará pelas 
cidades de Cabaceiras, Sumé, Teixeira 
e Coremas, sempre levando atividades 
culturais gratuitas.

Evento terá oficina, saraus, cordel, contação de história e show musical

Caravana literária chega 
ao município de Taperoá

Agosto dAs LetrAs

Da Redação
Foto: Fábio Cardoso/Divulgação

Tiago Germano fará uma oficina

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]
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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 reviravol-
ta 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, ines-
peradamente, os dois criam uma grande 
amizade na luta contra o pirata. CENTER-
PLEX MAG 1: 14h30 - 16h45 (3D); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7: 14h30 - 16h45 - 19h (3D); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h20 
- 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 14h 
(exceto 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 Pho-
ne. EUA. Dir: Scott Derrickson. Suspense. 
16 anos). Finney Shaw, um garoto de 13 
anos, é sequestrado por um sádico serial 
killer (Ethan Hawke) em um porão a prova 
de som. Na parede do porão, Finney encon-
tra um telefone antigo. Quando o aparelho 
toca, o garoto consegue ouvir a voz das víti-
mas anteriores do assassino, e elas tentam 
evitar que o Finney sofra o mesmo destino. 
Enquanto isso, a melhor amiga de Finney 
tem sonhos que indicam o lugar onde ele 
pode estar e corre contra o tempo para res-
gatar o amigo antes que seja tarde demais. 
CENTERPLEX MAG 1 (leg.): 18h30; CEN-
TERPLEX MAG 2 (leg.): 21h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 1 (dub.): 22h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8: 14h40 (dub.) - 17h (leg.) - 19h30 
(dub.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
14h30 (exceto seg e ter.) - 17h (exceto seg e 
ter.) - 19h45 (exceto seg e ter.) - 22h10 (exceto 
seg e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
16h10 - 18h20 - 20h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 16h10 - 18h20 - 20h30.

ConTInuAÇÃo

ElVIS (EUA. Dir: Baz Luhrmann. Biogra-
fia. 12 anos). Décadas da vida de Elvis Pres-
ley (Austin Butler) e sua ascensão à fama, a 
partir do relacionamento do cantor com seu 
controlador empresário “Colonel” Tom Par-
ker (Tom Hanks). A história mergulha na di-
nâmica entre o cantor e seu empresário por 
mais de 20 anos em parceria, usando a pai-
sagem dos EUA em constante evolução e a 
perda da inocência de Elvis ao longo dos 
anos como cantor. No meio de sua jornada 
e carreira, Elvis encontrará Priscilla (Olivia 
DeJonge), uma das pessoas mais importan-

tes de sua vida. CENTERPLEX MAG 3 (leg.): 
17h - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP 
(leg.): 14h45 - 18h15 - 21h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 21h45; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 20h.

umA hISTóRIA DE fAmílIA (EUA, Ja-
pão. Dir: Werner Herzog. Drama. 12 anos). 
Uma empresa que aluga substitutos huma-
nos para todas as necessidades de seus 
clientes. CINE BANGÜÊ: 18h30 (dia 27/7).

A JAngADA DE WEllES (Brasil. Dir: 
Firmino Holanda e Petrus Cariry. Docu-
mentário. Livre). Em 1942, Orson Welles 
filmava no Brasil o documentário ‘It’s All 
True’ (‘É Tudo Verdade’), sobre o Carna-
val carioca e os jangadeiros cearenses, 
que ficou sem conclusão. CINE BAN-
GÜÊ: 20h30 (dia 27/7).

mInIonS 2: A oRIgEm DE gRu (Mi-
nions: The Rise of Gru. EUA. Dir: Kyle Bal-
da. Animação. Livre). Na década de 1970, 
Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um 
grupo de supervilões conhecido como Vi-
cious 6, Gru traça um plano para se tornar 
malvado o suficiente para se juntar a eles. 
Felizmente, ele recebe apoio de seus leais 
seguidores, os Minions. 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 MAN-
GABEIRA 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 SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 14h20 (3D) - 18h - 19h50; CINE SER-
CLA PARTAGE 3 (dub.): 16h20; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (dub.): 17h30.

SEguInDo ToDoS oS PRoToCo-
loS (Brasil. Dir: Fábio Leal. Comédia. 16 
anos). Após ficar 10 meses sozinho em qua-
rentena por conta da Covid-19, Francisco 
(Fábio Leal) resolve transar, mas tem que 
encarar uma nova realidade. CINE BAN-
GÜÊ: 20h30 (dia 26/7).

ToP gun: mAVERICk (EUA. Dir: Jose-
ph Kosinski. Aventura. 12 anos). Depois de 
mais de 30 anos servindo a marinha como 
piloto de caça, Pete “Maverick” Mitchell 
(Tom Cruise) continua na ativa. Enquanto 
ele treina um grupo de pilotos em forma-
ção para uma missão especial que nenhum 
“Top Gun” jamais participou. CENTERPLEX 
MAG 1 (leg.): 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 
3 (leg.): 22h. 

ThoR: AmoR E TRoVÃo (Thor: Love 
and Thunder. EUA. Dir: Taika Waititi. Aven-
tura. 12 anos). Thor (Chris Hemsworth) bus-
ca pela paz interior, mas sua aposentadoria 
é interrompida por um assassino galáctico 
conhecido como Gorr (Christian Bale), que 
busca a extinção dos deuses. Para comba-
ter a ameaça, Thor pede a sua ex-namo-
rada, Jane Foster (Natalie Portman), que – 
para surpresa de Thor – inexplicavelmente 
empunha seu martelo mágico, Mjolnir, re-
velando-se a Poderosa Thor. CENTERPLEX 
MAG 2: 16h (leg.) - 18h45 (dub.) - 21h15 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 13h15 
- 16h - 18h45 - 21h (3D); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 7 (dub.): 21h; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 9 - Macro-XE (3D): 13h45 (dub.) - 16h30 
(dub.) - 19h15 (dub.) - 22h10 (leg.); CINÉPO-
LIS 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 SERCLA PARTA-
GE 5 (dub.): 15h - 19h30.

Foto: Divulgação

‘A Jangada de Welles’, documentário sobre filme inacabado do diretor de ‘Cidadão Kane’ no Brasil
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Inédita e gratuita, ‘O Milagre das Neves’ estreia amanhã no palco montado em frente da Catedral Metropolitana

Peça conta história da padroeira
Festa das Neves

Joel Cavalcanti 

cavalcanti.joel@gmail.com

Cenas dos ensaios da produção, que mistura história e religiosidade: apresentações acontecem de quinta a domingo, sempre às 20h

Quantas histórias exis-
tem em torno de um campo, 
um jogo de futebol e atletas 
amadores que se encontram 
para beber depois das parti-
das? Em 25 anos de funda-
ção, o Família Vira Copos 
tem muitas e várias delas 
estão descritas no que será 
lançado hoje, às 19h, no Sesi 
Clube de Rio Tinto. Escrito 
por Emerson Felipe da Silva 
e Sidnei Felipe da Silva, ir-
mãos e fundadores da agre-
miação, Vira Copo - 25 anos de 
histórias e estórias (Pembroke 
Collins, 216 páginas, R$ 70) 
narra os fatos desde a fun-
dação do grupo, os primei-
ros jogos, os títulos entre os 
peladeiros e os sonhos de se 
tornarem um clube. 

Difícil saber o que teria 
vindo primeiro: a paixão 
pelo futebol ou a vontade 
de estender a prática espor-
tiva para o bar mais próxi-
mo aos fins de semana. Mas 
foram esses os desejos que 
fundaram o Família Vira 
Copos, hoje com cerca de 
100 atletas, 70 sócios e 14 
músicos em seu plantel, a 
grande maioria formada 
por residentes do Vale do 
Mamanguape, a 60 km de 
João Pessoa. As glórias do 
time azul e amarelo são va-

Histórias da agremiação de futebol 
Família Vira Copos integram livro

LaNçameNto

Joel Cavalcanti 

cavalcanti.joel@gmail.com

O professor e coaching 
motivacional Tiago Brunet 
estará hoje, em João Pes-
soa, para a palestra Sabe-
doria para a Vida, na qual 
ele compartilha princípios 
aplicáveis para ter vida 
blindada contra as arma-
dilhas emocionais dos dias 
de hoje, com os excessos de 
informação a que somos 
expostos diariamente e os 
níveis de comparação que a 
internet nos trouxe, confun-
dindo a nossa identidade e 
nos desviando da rota do 
nosso propósito. 

O evento acontecerá a 
partir das 20h30 (com por-
tões abertos às 19h30), no 
Teatro A Pedra do Reino. A 
entrada varia entre R$ 50 e 
R$ 180 e pode ser adquirido 
via site do Ingresso Digi-
tal (www.ingressodigital.
com). A classificação indi-
cativa é livre.

Segundo o resumo da 
palestra, a sabedoria é ser 

ensinável, a capacidade de 
resolver um problema sem 
criar outro depois. Toda 
pessoa que tiver acesso a 
esse conhecimento pode 
começar a ter uma vida di-
ferente, pois o futuro está 
escondido atrás de deci-
sões diárias. Com base nos 
princípios e exemplos da 
própria vida, será nortea-
do como subir de nível nas 

áreas emocional, espiritual 
e financeira.

Professor, palestrante, 
autor best-seller e especia-
lista em decifrar princípios 
milenares, Tiago Brunet, 
possui programa diário no 
YouTube com mais de 10 
mil pessoas ao vivo.

Organizador de uma 
das maiores conferências 
de líderes da América Lati-
na, a Conferência Destino, 
ele é fundador do Instituto 
Destiny, no qual ministra 
palestras e cursos de de-
senvolvimento pessoal no 
Brasil e no mundo.

Palestra motivacional será 
apresentada em João Pessoa

‘sabedoria para a vida’

Através do QR Code, 
acesse o Ingresso Digital

lorizadas por cada um dos 
participantes. 

“Tivemos algumas con-
quistas épicas nos primei-
ros anos do clube, quando 
fomos campeões da Copa 
da Igreja Presbiteriana de 
Rio Tinto. Ganhamos tam-
bém algumas copas Sesi. 
Porém, a maior conquista 
da equipe é ter adquirido o 
carinho, o apreço e o afinco 
não só dos munícipes, mas 
de boa parte dos estados 
do país pela organização e 
todo o diferencial que ela 
apresenta”, defende Emer-
son Felipe, ex-presidente e 
professor do Projeto Paraí-
ba Paralímpica.

Se os termos são super-
lativos para expressar o 

prestígio do próprio time, 
os insucessos e decepções 
com a atuação dos pela-
deiros não merece tanto 
destaque assim. “Ao lon-
go de nossa trajetória tive-
mos algumas perdas, mas 
nada muito marcante por-
que a agremiação sempre 
deixou claro que o mais 
importante que ganhar o 
título é poder participar e 
se confraternizar. Então, 
não temos nada tão amar-
go na história da equipe”, 
garante Emerson.

Contando casos de supe-
ração pessoal, como quando 
um dos atletas foi conside-
rado revelação do campeo-
nato aos 40 anos de idade, o 
livro aborda ainda episódios 
do dia a dia descontraído 
dos atletas amadores e de 
como usam cascas de ca-
ranguejo para a formação 
de um prancheta tática para 
surpreender os adversá-
rios. Entre os torcedores, a 
maioria a ficar ao lado do 
alambrado é de familiares 
dos atletas, em especial as 
esposas, que aproveitaram 
a circunstância para for-
marem elas mesmas o Vira 
Copo Girl. O encontro mais 
tradicional ocorre no último 
domingo do ano, é o Meio-
tas Cup, e as partidas amis-
tosas acontecem no estádio 
municipal de Rio Tinto.

Professor e ‘coach’ Tiago Brunet

Obra foi escrita pelos 
fundadores, Emerson e 

Sidnei Felipe

Entre missas, shows, par-
ques de diversões e maçãs do 
amor, a Festa das Neves des-
te ano vai ter um espetáculo 
teatral inédito. O Milagre das 
Neves vai encenar os aconteci-
mentos que levaram à funda-
ção da cidade de João Pessoa 
e da biografia da padroeira 
celebrada na Paraíba. Mistu-
rando história e religiosidade, 
uma grande estrutura estará 
montada amanhã no palco 
em frente da Catedral Metro-
politana, em João Pessoa. As 
apresentações gratuitas acon-
tecem de quinta a domingo, 
sempre às 20h.

É um espetáculo grandioso 
também nos números: com 
mais de 80 pessoas em cena, 
esquema de iluminação e ce-
nários que se aproveitam da 
fachada da igreja que teve sua 
primeira construção em 1586. 
O elenco é formado por 21 
atores e atrizes de seis grupos 
de teatro de João Pessoa, que 
se somarão a 20 músicos da 
Orquestra Sinfônica Munici-
pal sob regência do maestro 
Rogério Borges, além de 24 
coralistas que foram prepara-
dos por Marcílio Onofre, e 16 
bailarinos coordenados por 
Stella Paula. A música original 
é de Eli-Eri Moura, e foi criada 
especialmente para a peça da 
Festa das Neves. 

O espetáculo conta a his-
tória da Padroeira Nossa Se-
nhora das Neves, aprovei-
tando também para narrar 
os acontecimentos que envol-
vem a conquista do território 
em disputa entre portugue-
ses e indígenas potiguaras e 
tabajaras. A encenação vai 
retratar inclusive os momen-

Com mais de 80 pessoas 
em cena, elenco principal 

tem 21 atores e atrizes 
de seis grupos de teatro 

de João Pessoa, que se 
somarão a 20 músicos 

da Orquestra Sinfônica 
Municipal e 16 bailarinos

tos de guerra e alianças que 
determinaram as fronteiras 
de domínio português sobre 
a capitania da Paraíba, e que 
culminaram no acordo entre 
o índio Piragibe e o exército 
de Martim Leitão, em 1585. 
Apesar do tratado, a coroa 
portuguesa não abre mão de 
colocar o nome da terceira 
cidade brasileira em homena-
gem à santa católica celebra-
da no dia 5 de agosto.

“O cacique Braço de Peixe, 
como era conhecido o índio 
Piragibe, quer saber quem 
é a Nossa Senhora das Ne-
ves. É quando tem início a 
segunda parte do espetáculo, 
pulando 1700 anos no tempo 
para explicar como surgiu 
o milagre que aconteceu ao 
nevar em Roma, em pleno 
verão europeu. É uma coisa 

que se encadeia com a outra”, 
explica o autor e diretor-geral 
de O Milagre das Neves, Tarcí-
sio Pereira. 

O trabalho de Pereira co-
meçou solitário para o seu 
autor ainda em 2021, quando 
a pandemia não permitiu a 
realização do evento. Com 
a perspectiva mais positiva 
este ano, desde abril Tarcí-
sio Pereira vem trabalhando 
no projeto. “Esse espetáculo 
está sendo um dos momen-
tos mais bonitos na minha 
carreira como diretor. Eu 
estou utilizando elemen-
tos que sempre quis, como 
música ao vivo, orquestra, 
coro e bailarinos”, considera 
o profissional, que já teve 
experiências com a Paixão de 
Cristo na capital.

A expectativa de Tarcísio 
Pereira é de que O Milagre 
das Neves entre para o ca-
lendário de espetáculos da 
cidade, assim como ocorre 
com a encenação durante o 
período de páscoa. “Tomara 
que isso aconteça. Se isso for 
ano que vem ou se serei eu 
novamente não se sabe, mas 
só em ser um pioneiro nesse 
projeto é um grande orgu-
lho”, garante ele.

n 

Com direção de 
Tarcísio Pereira, 
a música original 
é de Eli-Eri 
Moura, criada 
especialmente 
para a peça

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Fotos: Jaymeson Carneiro/Funjope
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O presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Edson  Fa-
chin, participa, amanhã, 
do lançamento do Comi-
tê pela Democracia e Con-
tra a Desinformação, que 
estará sendo promovido e 
organizado pela seccional 
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, na Paraíba, 
em parceria com a Asso-
ciação Paraibana de Im-
prensa, além de outras en-
tidades de cunho social. O 
evento, que terá início às 
9h e será realizado no au-
ditório da OAB-PB, conta-
rá com a participação re-
mota do magistrado. 

O presidente da OAB
-PB, Harrison Targino, 

destaca que a iniciativa 
tem o objetivo de disse-
minar informações corre-
tas e combater a distribui-
ção de dados falsos usados 

Participação do ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral no evento será de forma remota, às 9h

Fachin lança comitê da OAB-PB
Contra a desinformação

pra atentar contra os direi-
tos e garantias fundamen-
tais e a confiança nas insti-
tuições da República. 

Harrison acrescenta 
que a Ordem e demais Ins-
tituições parceiras atuarão 
ativamente para dissemi-
nar informações corretas 
sobre a eleição geral deste 
ano e, assim, coibirem atos 
que tenham objetivo de 
desacreditar nosso siste-
ma eleitoral, que é um dos 
mais seguros e modernos 
do mundo. 

“Mantemos diá lo-
go com todos os Poderes 
para poder cumprir o pa-
pel constitucional da OAB, 
que é defender a advocacia 
e o Estado de Direito. Den-

tro disso, defender o siste-
ma eleitoral ocupa espa-
ço central”, disse Targino.

Para o presidente da 
Comissão de Direito Elei-
toral da OAB-PB, Marcio 
Maranhão, afirma que a 
Ordem tem o papel funda-
mental de defender a de-
mocracia, o Estado demo-
crático de direito, proteger 
direitos fundamentais e a 
cidadania. 

“Esse movimento é 
para mostrar à socieda-
de que a OAB acredita na 
força da democracia e que 
defenderá a lisura duran-
te todo o processo eleito-
ral, em especial através do 
efetivo combate à desin-
formação”, destacou.

n 

Iniciativa tem 
o objetivo de 
disseminar 
informações 
corretas e 
combater a 
distribuição 
de dados 
falsos 

Ministro Fachin lança evento contra a desinformação da OAB-PB

O presidenciável Luiz Iná-
cio Lula da Silva mudou sua 
agenda, da próxima semana, 
aqui na Paraíba. A informa-
ção foi divulgada por Jackson 
Macêdo, presidente do dire-
toório estadual do Partido 
dos Trabalhadores, aqui na 
Paraíba, em uma rede social.

Jackson Macêdo infor-
mou que o ex-presidente 

Lula, candidato do PT à Pre-
sidência da República, não 
virá mais à cidade de João 
Pessoa no próximo dia qua-
tro de agosto, como havia 
sido anunciado pelo sena-
dor Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB), pré-candidato ao Go-
verno da Paraíba.

Na postagem, Jackson 
Macedo informou, ainda, que 

a vinda de Lula à Paraíba foi 
antecipada para a próxima 
terça-feira, dia dois de agos-
to, e se limitará apenas à cida-
de de Campina Grande e não 
mais a João Pessoa, como es-
tava previamente prevista e 
agendada.

Segundo Jackson Macê-
do, o local ainda está sendo 
avaliado. Segundo o presi-

dente do PT, o ambiente deve 
fornecer conforto e seguran-
ça para as pessoas e as auto-
ridades presentes ao evento. 

O presidente do PT pa-
raibano disse ainda que o 
evento sendo em Campina 
Grande será até melhor para 
aquelas pessoas que se des-
locarem do interior do Esta-
do para participar do evento.

Lula muda agenda e troca visita a JP por CG
Campanha

Candidato do PT, Lula visitará a Paraíba no dia 2 de agosto

Foto: Divulgação- PT

Foto: Carlos Moura/Agência Brasil
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Em sessão virtual, o 
Pleno do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba concedeu 
medida cautelar a fim de 
suspender a eficácia da 
Lei nº 599/2019, do Mu-

nicípio de Puxinanã, que 
autoriza o Poder Execu-
tivo a destinar recursos 
para atender doações às 
pessoas carentes. A deci-
são foi proferida nos au-
tos da Ação Direta de In-
constitucionalidade nº 

0811941-56.2019.8.15.0000, 
que teve a relatoria do 
desembargador Marcos 
William de Oliveira.

A ação foi proposta 
pelo prefeito do Muni-
cípio de Puxinanã, adu-
zindo que é de compe-
tência privativa do Poder 
Executivo a iniciativa de 
projetos de lei que dispo-
nha sobre gestão admi-
nistrativa. Acrescentou 
que mesmo tendo vetado 
integralmente a iniciativa 
legislativa viciada, o Po-
der Legislativo Municipal 
deliberou pela derruba-
da do veto e consequente 
promulgação da lei.

De acordo com o rela-
tor do processo, a Consti-
tuição Estadual atribuiu 
ao chefe do Executivo 
Municipal, em caráter 
privativo, a iniciativa de 
leis que disponham, além 
de outros temas, sobre a 
organização administra-
tiva, incluindo-se a gestão 
do patrimônio e dos ser-
viços públicos correlatos.

“Verifica-se o vício de 
iniciativa do Poder Le-
gislativo ao dar início ao 
processo legislativo obje-
tivando a criação de des-
pesa para a Administra-
ção Pública Municipal, 
cuja competência priva-
tiva é do chefe do Poder 
Executivo”, pontuou o re-
lator, em seu voto.

Atual vice-prefeito de Campina Grande foi anunciado, ontem, a pouco mais de uma semana do fim das convenções

Lucas Ribeiro será o vice de João
eleições

TJPB suspende lei do 
município de Puxinanã

doações

“Verifica-se 
o vício de 
iniciativa do 
Legislativo 
ao dar início 
ao processo 
objetivando 
a criação de 
despesa

Marcos William

O sistema responsável 
pela divulgação das can-
didaturas registradas em 
todo o Brasil para as Elei-
ções de 2022, já está dispo-
nível no Portal do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE). 
O DivulgaCandContas é 
uma ferramenta que apre-
senta informações detalha-
das sobre candidatos que 
pediram registro à Justi-
ça Eleitoral e sobre as con-
tas eleitorais. Os candida-
tos têm até o próximo dia 
15 de agosto para registrar 
as suas candidaturas. 

No sistema, localizado 
na página oficial do TSE, é 
possível consultar as can-
didaturas por município e 
cargo, acessar informações 
detalhadas sobre a situa-
ção das candidatas e candi-
datos que pediram registro 
de candidatura, bem como 
todos os dados e bens de-
clarados por eles à Justiça 
Eleitoral.

À medida que os can-
didatos solicitam seus re-
gistros à Justiça Eleitoral, o 
TSE divulga no sistema os 
dados por eles informados. 
Até as 10h57 desta segun-
da-feira (25), o DivulgaCan-
dContas 2022 dispunha de 
informações sobre oito pe-
didos de registro de candi-
datura, sendo um pedido 
de candidato a senador, cin-
co de deputados federais e 
dois referentes a suplentes.

Os números são cons-
tantemente atualizados 

Sistema do TSE detalha dados de candidatos
disponível na internet

pela Justiça Eleitoral, por 
estado e nacionalmente. O 
sistema DivulgaCandCon-
tas é abastecido de acordo 
com a oficialização do re-
gistro de candidaturas para 
o pleito marcado para outu-
bro deste ano. As eleições 
acontecem no próximo dia 
2 de outubro e, em eventual 
segundo turno, no próximo 
dia 30 de outubro. 

Convenções partidárias
Pelo calendário das Elei-

ções 2022, as convenções 
partidárias podem ser rea-
lizadas no período de 20 
de julho a 5 de agosto deste 
ano, no formato presencial, 
virtual ou híbrido. Após 
a escolha de candidatas e 
candidatos nas convenções, 

o prazo máximo para os 
partidos políticos, as fede-
rações e as coligações soli-
citarem o registro de candi-
daturas à Justiça Eleitoral é 
dia 15 de agosto.

Módulo contas
O DivulgaCandContas 

também é uma importante 
ferramenta de acesso às in-
formações relativas às pres-
tações de contas de candi-
datos no pleito. O usuário 
pode fazer a pesquisa das 
receitas dos concorrentes 
por doadores e fornecedo-
res, além de acessar a rela-
ção dos maiores doadores 
e fornecedores de bens, en-
tre outros dados. As infor-
mações sobre as prestações 

de contas de campanha são 
disponibilizadas à medida 
que os recursos são declara-
dos pelas candidatas e pe-
los candidatos no sistema.

Plataforma permite consultar as candidaturas por município, cargo e acessar outros dados

Foto: Reprodução

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

O governador da Paraíba e 
pré-candidato à reeleição, João 
Azevêdo (PSB) confirmou, on-
tem, o nome do atual vice-pre-
feito de Campina Grande, Lu-
cas Ribeiro (Progressistas), 
para compor sua chapa na 
condição de vice-governador. 
A pouco mais de uma sema-
na do fim do prazo para reali-
zar as convenções partidárias, 
que termina dia 5 de agosto, a 
maioria dos pré-candidatos ao 
Governo do Estado ainda não 
divulgou um nome para vice. 

A oficialização da chapa 
de João Azevêdo será feita no 
próximo sábado, dia 30, em 
evento que será realizado na 
AABB de Campina Grande, 
a partir das 16h.  “Vamos jun-
tar a juventude e o dinamis-
mo de Lucas Ribeiro com nos-
sa experiência de gestão para 
continuar fazendo as mudan-
ças que a Paraíba vem viven-
ciando nos últimos três anos 
de trabalho e seriedade à fren-
te dos destinos de nosso Esta-
do”, disse.

Além do governador, ape-
nas Adjany Simplicio (PSOL) 
e Antônio Nascimento (PSTU) 
anunciaram seus vices, que 
serão Jardel Wandson (UP) e 
Alice Maciel (PSTU), respec-
tivamente. Por outro lado, os 
principais concorrentes de João 
Azevêdo ainda não divulga-
ram seus nomes para vice. É o 
caso de Veneziano Vital (MDB), 
Pedro Cunha Lima (PSDB), 
Nilvan Ferreira (PL) e Major 
Fábio (PRTB), que permane-
cem com a chapa indefinida.

As convenções partidá-
rias tiveram início no últi-
mo dia 23 de julho, na Pa-
raíba. O primeiro partido 
a oficializar os candidatos 
paraibanos que vão dispu-
tar cargos nas Eleições 2022 
foi o PSTU, em um evento 
que aconteceu de forma re-
mota. O partido aprovou o 
nome do sindicalista Antô-
nio Nascimento para con-
correr o cargo de governa-
dor do Estado, ao lado da 
vice Alice Maciel. A legen-
da decidiu não lançar can-
didatura ao Senado e cha-
pas proporcionais.

A próxima convenção 
partidária acontece ama-
nhã (28), pelo Partido Re-
novador Trabalhista, às 
16h, na casa de shows Do-
mus Hall, em João Pessoa. 
O partido vai lançar as can-
didaturas do pré-candida-
to ao Governo do Estado, 
Major Fábio, e do pré-can-
didato ao Senado, Sérgio 
Queiroz. 

A Federação PSOL 
Rede marcou sua conven-
ção para o próximo sába-
do (30), às 15h, no Sindicato 
dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras em Educação 
do Estado da Paraíba (Sin-
tep-PB). A chapa terá Ad-
jany Simplicio como pré-
candidata ao Governo da 
Paraíba, sendo o vice da 

Unidade Popular, Jardel 
Jardel Wandson, e Alexan-
dre Soares para o Senado. 

O Partido Social Demo-
crático Brasileiro (PSDB), 
que tem como pré-candi-
dato ao governo o depu-
tado federal Pedro Cunha 
Lima, marcou sua conven-
ção para o próximo dia 31 
de julho, às 9h45, na Are-
na Medow, em Campina 
Grande. A convenção do 
partido União Brasil, vai 
ocorrer em conjunto, com 
a oficialização do nome do 
deputado federal Efraim 
Filho para o Senado. 

Já o MDB deixou para 
confirmar o nome do se-
nador Veneziano Vital do 
Rêgo para a candidatura 
ao Governo do Estado no 
último dia das convenções, 
próximo dia 5 de agosto. O 
evento vai acontecer às 13h, 
no Clube Esporte Cabo 
Branco, em João Pessoa. 
Para o Senado, o MDB di-
vulgou apoio ao ex-gover-
nador Ricardo Coutinho, 
do Partido dos Trabalha-
dores (PT). No entanto, ain-
da não há confirmação da 
Justiça Eleitoral se o políti-
co poderá participar des-
tas eleições, devido às suas 
condenações junto ao TSE, 
que o enquadra na Lei da 
Ficha Limpa. 

O Partido Socialista 

Brasileiro (PSB) vai oficia-
lizar o nome do atual go-
vernador da Paraíba, João 
Azevêdo, para a disputa da 
reeleição também no próxi-
mo dia 5 de agosto. Ele tem 
como vice Lucas Ribeiro 
(Progressistas). A conven-
ção estadual está prevista 
para acontecer na casa de 
eventos Forrock, em João 
Pessoa, a partir das 16h.

Outro partido que dei-
xou para oficializar suas 
candidaturas no último dia 
de convenções foi o Parti-
do Liberal (PL), que deve 
homologar o nome do ra-
dialista Nilvan Ferreira a 
disputa do Governo do Es-
tado. O evento será reali-
zado no Garden Hotel, em 
Campina Grande. Para o 
Senado, o PL vai lançar a 
candidatura de Bruno Ro-
berto. 

Pelo calendário das 
Eleições 2022, as conven-
ções partidárias podem ser 
realizadas no período de 
20 de julho a 5 de agosto 
deste ano, no formato pre-
sencial, virtual ou híbrido. 
Após a escolha de candi-
datas e candidatos nas con-
venções, o prazo máximo 
para os partidos políticos, 
as federações e as coliga-
ções solicitarem o registro 
de candidaturas à Justiça 
Eleitoral é dia 15 de agosto.

Partido Trabalhista Renovador 
define nomes em evento amanhã

n 

À medida que 
os candidatos 
solicitam seus 
registros, o 
TSE divulga 
no sistema as 
informações 
por eles 
apresentadas

Lucas Brito é indicação do Progressistas para vice de João Azevêdo

Adjany Simplicio, PSOL, anunciou Jardel Wandson, da UP, como vice

Alice Maciel e Antônio Nascimento compõe a chapa do PSTU

Foto:  Divulgação/PSB

Foto: Divulgação/PSTU

Foto: Reprodução/Redes sociais
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Documento já conta com três mil assinaturas e será lido durante evento, que está marcado para o dia 11 de agosto

USP lança manifesto pela democracia
defesa do sistema eleitoral 

Agência Estado

A Faculdade de Direito da 
USP divulgou oficialmente 
ontem a nova “Carta às brasi-
leiras e aos brasileiros em de-
fesa do Estado Democrático 
de Direito”. O texto, que cir-
cula desde a semana passada, 
já conta com mais de três mil 
assinaturas, entre ministros, 
juristas, docentes, banquei-
ros, personalidades e mem-
bros do Judiciário. Em tom 
duro, ele defende o sistema 
eleitoral e o respeito ao resul-
tado das eleições de outubro.

Posteriormente, o docu-
mento será lido durante um 
grande evento em defesa da 
democracia que está sen-
do organizado para o dia 11 
de agosto, no Largo de São 
Francisco. Foi disponibiliza-
do, ainda, um site oficial do 
manifesto (www.estadode-
direitosempre.com), abrindo 
a possibilidade de novas ade-
sões de assinatura.

Até o momento, o docu-

mento recebeu assinaturas 
de nomes como o ex-ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
Celso de Mello, além de Ro-
berto Setubal e Candido Bra-
cher, do Itaú Unibanco, Pedro 
Passos e Guilherme Leal, da 
Natura, Walter Schalka, da 
Suzano, o ex-ministro da Fa-
zenda do governo FHC, Pe-
dro Malan, o economista José 
Roberto Mendonça de Barros 
e o cineasta João Moreira Sal-
les. Dez ex-ministros do STF 
também assinam o texto.

“São intoleráveis as amea-
ças aos demais poderes e se-
tores da sociedade civil e a in-
citação à violência e à ruptura 
da ordem constitucional”, diz 
o texto que, sem citar nomes, 
faz uma dura crítica aos re-
centes ataques às urnas ele-
trônicas e ao sistema eleitoral.

Conforme o Estadão mos-
trou na quarta-feira passada, 
empresários e juristas têm se 
articulado para unir forças 
em torno de uma mobiliza-
ção que terá como ápice um 

ato no dia 11 de agosto, nas ar-
cadas do Largo de São Fran-
cisco, no centro de São Paulo. 
O atual manifesto é inspira-
do na Carta aos Brasileiros de 
1977 - um texto de repúdio ao 
regime militar, redigido pelo 
jurista Goffredo Silva Telles, e 
lido também na faculdade do 
Largo de São Francisco.

Em discurso de aber-
tura da 15ª Conferência de 
Ministros da Defesa das 
Américas, promovida pelo 
Governo Federal em Bra-
sília, o ministro da Defesa, 
Paulo Sérgio Nogueira, dis-
se ontem respeitar a Car-
ta Democrática Interameri-
cana. O documento diz em 
seu artigo primeiro que “os 
povos da América têm di-
reito à democracia e seus go-
vernos têm a obrigação de 
promovê-la e defendê-la”.

Paulo Sérgio é a ponte 
entre o presidente Jair Bol-
sonaro e as Forças Armadas 
nos ataques sem provas ao 
sistema eleitoral brasileiro, 
considerado um pilar do Es-
tado Democrático de Direi-
to. Os militares já propuse-
ram uma apuração paralela 
de votos, o que foi negado 
pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).

“Da parte do Brasil, ma-
nifesto respeito à Carta da 
Organização dos Estados 
Americanos, OEA, e à Car-
ta Democrática Americana 
e seus valores, princípios e 
mecanismos”, declarou Pau-
lo Sérgio no evento. “Deve-
mos sempre buscar a conso-
lidação e a preservação dos 
processos democráticos em 
nossa região, princípio basi-
lar para o desenvolvimento, 
a estabilidade e a solidarie-
dade, com garantia de segu-

ranças mútua em nosso he-
misfério”, acrescentou.

Na avaliação do minis-
tro, uma maior interação 
entre as áreas civil e militar 
vem se mostrado promisso-
ra. “Acreditamos e reconhe-
cemos que o papel de nossas 
forças de segurança é papel 
de soberania nacional, res-
peitando os respectivos pre-
ceitos constitucionais em 
convenções internacionais.”

A conferência com minis-
tros da Defesa começou on-
tem e segue até quinta-feira, 
quando todos devem assi-
nar uma carta-compromis-
so com a democracia. O mi-
nistro da Defesa dos Estados 
Unidos, país que já reafirmou 
sua confiança no processo 
eleitoral brasileiro, Lloyd 
Austin, está presente.

Batizado de “Declara-
ção de Brasília”, o texto final 
ainda está sob construção e 
deve ter a íntegra divulga-
da apenas na quinta-feira. 
Mas a minuta já está pron-
ta. A ideia é que os signatá-
rios reafirmem o compro-
misso de respeitar a Carta 
da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA) e a 
Carta Democrática Intera-
mericana.

A construção de um do-
cumento que trará compro-
misso com a democracia 
vem apenas uma semana 
após Bolsonaro reunir em-
baixadores estrangeiros no 
Palácio da Alvorada para re-
petir ataques às urnas ele-

trônicas e levantar suspeitas 
em relação à lisura das elei-
ções. Até hoje, nunca apre-
sentou provas para emba-
sar sua tese.

Opositores acusam o 
presidente de preparar o 
terreno para tentar melar as 
eleições, caso derrotado. Na 
semana passada, questiona-
do por jornalistas se entre-
garia a faixa presidencial a 
outro político consagrado 
nas urnas, Bolsonaro des-
conversou e defendeu que 
as apurações sejam seme-
lhantes à da Mega Sena.

Ministro Paulo Sérgio diz respeitar 
Carta Democrática Interamericana

distrito federal

Paulo Sérgio Nogueira abriu a 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas

Eduardo Gayer 

Agência Estado
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Paulo Sérgio é 
a ponte entre 
o presidente 
Jair Bolsonaro 
e as Forças 
Armadas 
nos ataques 
sem provas 
ao sistema 
eleitoral 
brasileiro, 
considerado 
um pilar 
do Estado 
Democrático 
de Direito

Assinam
Carta recebeu 

assinaturas de grandes 
nomes da Justiça, 

como o ex-ministro 
do Supremo Celso de 

Mello, e de empresários 
como Roberto Setubal e 

Walter Schalka

A diretoria da Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) deu aval 
para que a entidade partici-
pe do movimento em defe-
sa da democracia e da Justiça 
Eleitoral que está sendo orga-
nizado na Faculdade de Di-
reito da Universidade de São 
Paulo. Segundo fontes que 
acompanham a articulação, 
o tema foi levado a dirigen-
tes da entidade pelo presiden-
te da Fiesp, Josué Gomes da 
Silva, em reunião na noite de 
segunda-feira, 25. De acordo 
com relatos dos participantes, 
o empresário foi aplaudido 
pelos presentes ao anunciar 
que participaria, inclusive, 
da divulgação do ato que será 
realizado no dia 11 de agosto, 

pela defesa do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) e do resul-
tado das eleições deste ano.

A reunião teve caráter de 
consulta à diretoria, embo-
ra o presidente da federação 
empresarial não precise de 
uma aprovação formal para 
a iniciativa.

O texto que a Fiesp pre-
tende assinar não é a mesma 
carta aos brasileiros divul-
gada ontem pela USP. Como 
o Estadão informou no últi-
mo dia 20, há dois manifes-
tos em preparação. Além da 
carta já divulgada, elaborada 
por ex-alunos da USP como 
o ex-ministro Miguel Reale 
Júnior, um documento curto, 
de cerca de cinco parágrafos, 
será endossado por entidades 
empresariais e da sociedade 
civil. É este que contará com 
apoio da Fiesp, embora haja 

expectativa de que Josué as-
sine também a carta aos bra-
sileiros, como pessoa física.

O texto será intitulado 
“em defesa da democracia” e 
deve ser publicado nos princi-
pais jornais do país, com assi-
natura de entidades da socie-
dade civil, como a Comissão 
Arns, e do empresariado, 
como a Fiesp. Há expectativa 
de que a Associação Brasilei-
ra da Infraestrutura e Indús-
tria de Base (Abdib) também 
assine o texto. O conteúdo é 
semelhante ao da nova carta 
aos brasileiros, mas em tom 
mais contido.

Ao saber que a USP orga-
nizava um evento para defen-
der os tribunais superiores e 
a Justiça Eleitoral, o presiden-
te da Fiesp entrou em conta-
to com articuladores do mo-
vimento.

Fiesp participará de movimento em
defesa da Justiça Eleitoral no país
Beatriz Bulla 

Agência Estado

A Academia Paulista de Le-
tras (APL) divulgou ontem um 
manifesto em defesa do estado 
democrático de direito, das ins-
tituições, da segurança do sis-
tema eleitoral e do respeito ao 
resultado das urnas. Em nota, 
a APL afirma que o Brasil está 
sob ameaça de repetir as cenas 
vistas nos Estados Unidos du-
rante a invasão do Capitólio, no 
início de 2021, um dos mais ra-
dicais ataques às instituições já 
vistos no país.

Às vésperas do que consi-
dera uma das eleições “mais 
importantes” de sua história, 
a APL afirma que o momen-
to político no Brasil apresenta 
ameaças à democracia, às ins-
tituições e ao sistema eleitoral 
vigente.

“O Brasil enfrenta uma si-

tuação de extrema gravidade 
sem uma liderança política e 
empresarial, que expresse os 
anseios de todos por uma eco-
nomia estável, um regime po-
lítico funcional, que represente 
a maioria da população, aberto 
democraticamente às pondera-
ções da voz minoritária, e uma 
sociedade efetivamente jus-
ta”, afirma o manifesto. A APL 
reúne 40 acadêmicos, escrito-
res, juristas e personalidades 
que se destacaram na política e 
nas artes, como o ex-presiden-
te Michel Temer, o ator Juca de 
Oliveira, o maestro Júlio Meda-
glia, os juristas José Renato Na-
lini e Miguel Reale Júnior e os 
ex-embaixadores Rubens Bar-
bosa e Celso Lafer, além dos 
escritores Ruth Rocha, Ignácio 
de Loyola Brandão e a filósofa 
Djamila Ribeiro.

A entidade ainda apontou 
uma “ausência de liderança 

efetiva” no Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário, o que estaria 
colocando em risco o futuro 
do país. “A sociedade, aneste-
siada pela crise em todos os ní-
veis, tem de despertar e exer-
cer seus direitos de cidadania”, 
diz o texto.

“Nesse quadro de incer-
tezas e grandes riscos, a Aca-
demia Paulista de Letras con-
clama a sociedade civil a 
manter-se atenta na defesa 
do Estado Democrático de Di-
reito, das Instituições, da se-
gurança do sistema eleitoral 
e do respeito ao resultado da 
manifestação dos eleitores”, 
conclui o manifesto.

O posicionamento é mais 
uma manifestação pública rea-
lizada por lideranças de diver-
sos setores, incluindo o meio 
empresarial, político, jurídico e 
artístico em reação aos ataques 
contra as urnas eletrônicas.

Academia de Letras divulga nota
em prol do estado democrático
Manoela Bonaldo 

Agência Estado

Foto:  Antonio Cruz/Agência Brasil
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Organização emitiu nota, através de seu porta-voz, condenando as execuções de quatro ativistas pró-democracia

ONU pede libertação de Nobel da Paz
presa em mianmar

ONU News

As Nações Unidas pedi-
ram a libertação imediata da 
ganhadora do Prêmio Nobel 
da Paz, Aung San Suu Kyi, 
em Mianmar, a antiga Birmâ-
nia, assim como do presiden-
te do país, Win Myint, que foi 
tirado do poder, em 2021, pela 
junta militar que o mantém 
na prisão.

O secretário-geral da 
ONU, António Guterres, pe-
diu que todos os presos polí-
ticos sejam libertados. Ele emi-
tiu uma nota, através de seu 
porta-voz, condenando as exe-
cuções de quatro ativistas pró-
democracia no fim de semana. 
As vítimas foram o deputado 
Phyo Zeya Thaw, Kyaw Min 
Yu, Hla Myo Aung e Aung 
Thura Zaw. 

Na mesma nota, Guterres 
criticou a imposição da pena 
de morte em todas as circuns-
tâncias. Para ele, as execuções, 
as primeiras a ocorrerem em 
Mianmar desde 1998, sinali-
zam a deterioração de um am-
biente de direitos humanos 
que é já é precário.

n 

Segundo 
agências 
de notícias, 
os quatro 
ativistas foram 
acusados pela 
junta militar 
de “atos 
terroristas”

 Aung San Suu Kyi foi presa em 2021, após os militares tomarem o poder de novo no país do sudeste asiático

Segundo agências de notí-
cias, os quatro ativistas foram 
acusados pela junta militar de 
“atos terroristas”. O chama-
do julgamento foi realizado a 
portas fechadas.

Um dos homens executa-
dos, o deputado Phyo Zeya 
Thaw era um dos colabora-
dores mais próximos da líder 
do partido Liga Nacional pela 
Democracia, e ganhadora do 
Prêmio Nobel da Paz, Aung 
San Suu Kyi. Ela foi presa em 
2021 após os militares toma-
rem o poder de novo na nação 
do sudeste asiático.

Críticas
Em nota, António 

Guterres criticou a 
imposição da pena 
de morte em todas 
as circunstâncias

 em Mianmar

Os países da União Eu-
ropeia (UE) aprovaram on-
tem, em Bruxelas, um plano 
de emergência para conter sua 
demanda de gás, com compro-
missos mais fracos em relação 
aos inicialmente propostos, en-
quanto se preparam para novas 
reduções na oferta russa.

A Europa enfrenta um au-
mento da restrição de gás a par-
tir desta quarta-feira, quando a 
empresa russa Gazprom dis-
se que reduziria os fluxos atra-
vés do gasoduto Nord Stream 
1 para a Alemanha para um 
quinto da capacidade.

Com uma dúzia de países 
da União Europeia já enfren-
tando redução de suprimen-

tos russos, Bruxelas está pe-
dindo aos estados-membros 
que se preparem economizan-
do gás e armazenando-o para 
o inverno, temendo que a Rús-
sia corte completamente os flu-
xos em retaliação às sanções 
ocidentais por sua guerra com 
a Ucrânia.

Os ministros da Energia 
aprovaram uma proposta para 
que todos os países da UE redu-
zam voluntariamente o uso de 
gás em 15% de agosto a março.

Os cortes poderiam se tor-
nar obrigatórios em uma emer-
gência de fornecimento, mas 
houve acordo para isentar vá-
rios países e indústrias, depois 
que alguns governos resisti-
ram à proposta original da UE 
de impor um corte obrigatório 
de 15% a todos os países.

Europa aprova metas de 
cortes de demanda de gás

saída para a crise

O governo japonês execu-
tou ontem um homem con-
denado por esfaquear e ma-
tar sete pessoas, há 14 anos, 
na movimentada região co-
mercial de Akihabara, em 
Tóquio.

Kato Tomohiro foi acu-
sado, em junho de 2008, de 
avançar com um caminhão 
contra uma multidão e, em 
seguida, esfaquear indiscri-
minadamente transeuntes. 
Sete pessoas morreram e dez 
ficaram feridas.

Kato foi executado na ma-
nhã de ontem, na Casa de 
Detenção de Tóquio, onde es-
tava preso.

Em 2015, a Suprema Cor-
te rejeitou o apelo de Kato To-
mohiro e finalizou a pena de 
morte decidida em instâncias 
inferiores. O juiz que presidiu 
o caso declarou que a gravi-
dade do crime não deixou 
margem para a clemência. 
Esta é a segunda vez que a 
pena de morte é aplicada sob 
o atual governo do primeiro-
ministro Kishida Fumio. A 
primeira execução ocorreu 
em dezembro de 2021.

Homem que matou sete 
é executado no Japão

após 14 anos

A Rússia anunciou ontem 
que deixará de operar na Es-
tação Espacial Internacional 
(ISS) após o fim de seu com-
promisso no final de 2024 e se 
concentrará na construção de 
seu próprio posto em órbita. 
O pronunciamento foi feito 
durante uma reunião entre 
o chefe da agência espacial 
russa Roscosmos, Yuri Bo-
rissov e o presidente russo, 
Vladimir Putin. A Nasa dis-
se que não recebeu uma no-
tificação formal sobre a saída. 
A medida pode levar ao fim 
duas décadas de cooperação 
no espaço entre Estados Uni-
dos e Rússia.

“Nós certamente cum-

priremos todas as nossas 
obrigações para com nossos 
parceiros” da ISS, declarou 
Borissov, durante a reunião 
televisionada com Putin. 
“Mas foi tomada a decisão 
de deixar esta estação depois 
de 2024”, disse ele.

“Acredito que então co-
meçaremos a criar a esta-
ção orbital russa, que será 
a principal prioridade do 
programa espacial nacio-
nal”, continuou. “O futuro 
dos voos tripulados russos 
deve se basear, sobretudo, 
num programa científico 
sistêmico e equilibrado para 
que cada voo nos enriqueça 
com conhecimentos na área 
espacial”.

A declaração de Borisov 
reafirmou falas anteriores de 

Governo russo anuncia que vai deixar a 
Estação Espacial Internacional em 2024

astronomia

 
Ministros da Agricultu-

ra da América Latina e da 
África vão participar, a par-
tir desta quarta-feira até sex-
ta (29), da primeira Cúpula 
da África e das Américas so-
bre Sistemas Agroalimenta-
res, fórum organizado pelo 
Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricul-
tura (IICA), pela Agência de 
Desenvolvimento da União 
Africana-Nova Aliança para 
o Desenvolvimento da Áfri-
ca (Auda-Nepad) e a Aliança 
para uma Revolução Verde 
na África (Agra). A reunião 
ocorrerá na sede do IICA, em 
São José, na Costa Rica.

Segundo nota do IICA, 
todas essas entidades con-
cordam que “ambos os con-
tinentes enfrentam desa-
fios comuns para avançar 
no sentido da transforma-

ção de seus sistemas agro-
alimentares e que se benefi-
ciarão do aprofundamento 
de um processo de debates 
e troca de experiências para 
promover a colaboração mú-
tua no âmbito da Coopera-
ção Sul-Sul”.

Além dos ministros da 
Agricultura de América Lati-
na e África, está prevista tam-
bém a participação de funcio-
nários governamentais das 
áreas de meio ambiente e de 
ciência e tecnologia, além de 
chefes de organismos inter-
nacionais e representantes 
do setor privado.

Conforme o IICA, a cú-
pula vai ocorrer em “um mo-
mento no qual uma parceria 
entre a África e a América 
se mostra mais importante 
do que nunca”, com a guer-
ra na Ucrânia, que desequi-
libra mercados mundiais de 
produtos básicos e os flu-
xos comerciais no planeta, 

Cúpula com ministros da América do Sul 
e África vai discutir segurança alimentar

na costa rica

Agência Estado

autoridades espaciais russas 
sobre a intenção de Moscou 
de deixar a estação espacial 
após 2024, quando os atuais 
acordos internacionais para 

sua operação terminarem. 
Autoridades russas discutem 
deixar o projeto desde pelo 
menos 2021, citando equipa-
mentos antigos e crescentes 
riscos de segurança.

A Nasa e outros parcei-
ros internacionais esperam 
manter a estação espacial 
funcionando até 2030, quan-
do devem aposentá-la, mas 
os russos relutam em assu-
mir compromissos além de 
2024. Procurada, a agência 
especial americana disse que 
não recebeu uma notificação 
oficial dos russos.

Robyn Gatens, diretora da 
Nasa responsável pela esta-
ção, disse que a ideia é man-
ter a ISS até 2030 e depois e 
passar trabalhar com esta-
ções espaciais comerciais. 

Agência Estado

Presença
Além dos ministros 
da Agricultura, está 

prevista também 
a participação de 

funcionários das áreas 
de meio ambiente e de 

ciência e tecnologia

“o que levou ao aumento de 
preços dos alimentos e dos 
insumos no âmbito global”. 
Essa situação, além da pan-
demia de Covid-19, que per-
siste, faz com que a seguran-
ça alimentar seja colocada 
em risco em alguns países, 
“com perspectiva de dete-
rioração contínua”.

Assim, serão discutidos 
temas em cinco eixos prin-

cipais, descreve o IICA: ci-
ência, tecnologia e inovação; 
agricultura digital; inova-
ções institucionais e políti-
cas para a inclusão social; 
redes de segurança, saúde 
e nutrição para a recupera-
ção dos recursos naturais 
e degradados; e, finalmen-
te, a promoção de um siste-
ma de comércio internacio-
nal de alimentos mais justo 
e transparente.

Ainda de acordo com o 
instituto, a reunião presen-
cial em São José da Costa 
Rica será o acontecimento de 
“maior importância no âm-
bito dos esforços conjuntos 
que líderes da África e das 
Américas vêm realizando 
para alinhar suas priorida-
des de acordo com as seme-
lhanças produtivas, ambien-
tais, culturais e históricas 
e com os desafios comuns 
relacionados aos sistemas 
agroalimentares”.

“Acredito que 
começaremos a 
criar a estação 
orbital russa, que 
será a principal 
prioridade do 
programa espacial 
nacional

Yuri Borissov

Foto: Violaine Martin/ONU

Agência Brasil/Reuters

Agência Brasil/NHK
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O consumidor deve estar 
mais atento com a compra de 
alimentos. A partir da por-
taria n° 458 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), os produ-
tores não são mais obrigados 
a informar o prazo de vali-
dade de frutas e vegetais em-
balados. Os estabelecimentos 
apenas devem comercializar 
hortifrutis que atendam aos 
requisitos mínimos de identi-
dade e qualidade baseados na 
aparência, conforme o Mapa.

O presidente da Associa-
ção dos Supermercados da 
Paraíba (ASPB), Cícero Ber-
nardo, comenta que a porta-
ria não vai mudar a dinâmica 
dos estabelecimentos, consi-
derando que a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) já previa a dispensa, 
em resolução do ano de 2002.

“Os alimentos são bastan-
te perecíveis. Então, mesmo 
que os supermercados não 
recebam as indicações de va-
lidade dos comerciantes, as 
lojas vão definir um prazo 
adequado conforme a aparên-
cia dos alimentos. Por exem-
plo, se fatiamos uma melancia 
para venda embalada, coloca-
se um ou dois dias de valida-
de, se o acondicionamento é 
refrigerado”, conta o presi-
dente da ASPB.

Conforme nota do Minis-
tério de Defesa Agropecuária, 
o secretário José Guilherme 
Leal afirmou que a medida 
vai evitar o desperdício de ali-
mentos, em especial as frutas, 
que não podiam ser vendidas 
após o vencimento do prazo 
de validade. “O próprio con-
sumidor é capaz de observar 
se um produto hortícola está 
apto ou não ao consumo ape-

Orgãos de defesa do consumidor recomendam mais atenção na hora da compra

Prazo de validade não é mais 
obrigatório na embalagem

frutas e vegetais

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,38%

R$ 5,349
-0,5%

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

-1,4%

R$ 5,415

Libra  Esterlina

-0,88%

R$ 6,435

Ibovespa

99.771,69 pts

Selic

Fixado em 15 de 
junho de 2022

13,25%

Como seus funcionários se sentem 
trabalhando em sua empresa? Você já se 
fez essa pergunta? Ou melhor, já perguntou 

isso a eles? Construir um bom relacionamento 
com os colaboradores é fundamental para o 
desenvolvimento da organização. E é justamente 
nisso que o endomarketing irá ajudar sua 
empresa. Quem nunca ouviu falar que antes de 
tentar vender um produto para o público, primeiro 
é preciso convencer seus funcionários a comprá-lo? 
O endomarketing é um grande aliado estratégico 
das empresas para evitar a insatisfação dos 
funcionários, reduzindo o turnover e atraindo 
profissionais talentosos.

Hoje trouxe para vocês como funciona 
essa ferramenta tão pouco usada dentro das 
empresas. Abaixo segue um top 5 dos objetivos do 
endomarketing:

COMUNICAR COM EFETIVIDADE: É 
transformar as informações estratégicas da 
empresa em algo que os colaboradores queiram 
consumir. Informações que aprimoram a Cultura 
Organizacional moldam o comportamento, geram 
engajamento, fornecem uma visão holística do 
negócio, enfim, todo conhecimento que precisa 
ser internalizado pelo colaborador para fazê-lo 
sentir orgulho e vestir a camisa da empresa. Essas 
informações, além de atrativas, precisam estar 
acessíveis aos colaboradores, à vista de todos 
continuamente, e não escondidas em uma pasta 
qualquer na intranet da empresa, esperando para 
ser encontrada, ou em um e-mail, esperando para 
ser aberto.

ALINHAR OS COLABORADORES: Toda 
empresa tem um planejamento estratégico que 
guia os esforços de todos os seus funcionários. As 
empresas com os melhores resultados são aquelas 
que canalizam os esforços de seus colaboradores 
alinhados ao que foi planejado e com um alto nível 
de engajamento, maximizando a execução do 
planejamento estratégico. De nada serve possuir 
o melhor planejamento estratégico possível se ele 
não for devidamente divulgado e vivenciado no dia 
a dia da empresa. O mesmo se aplica aos objetivos 
e metas da organização, as novidades relevantes 
para a empresa, aos indicadores do negócio ou 
qualquer outra informação que seja relevante para 
os funcionários.

IMPLEMENTAR UMA CULTURA DE 
TRANSPARÊNCIA: A troca de informações permite 
alinhar objetivos, valores e ações a serem tomadas 
estrategicamente por uma empresa. No ambiente 
de trabalho tudo gira em torno de uma boa 
comunicação. Integrar Todos. Você sabia que um 
dos grandes problemas da sociedade atual é o 
isolamento das pessoas, a falta de comunicação e 
a falta de relacionamento interpessoal – dentro e 
fora das empresas?!

INTEGRAR TODOS: Dentro de uma empresa é 
fundamental que as pessoas estejam cientes de 
suas funções e gostem de fazê-las, mas nenhum 
trabalho vai ser eficiente se não houver uma 
sinergia entre todo o time.

RECONHECER O FUNCIONÁRIO: Exibir os 
bons trabalhos individuais, ou das equipes, nos 
canais de Comunicação Interna da empresa é 
muito mais do que uma simples homenagem. Essa 
é também uma forma positiva de influenciar o 
comportamento dos outros funcionários através de 
bons exemplos.  

Depois de toda esta leitura você pode ter ficado 
um pouco confuso de como o Endomarketing 
se relaciona com o RH? Farei aqui uma breve 
explicação. A área de Recursos Humanos da 
empresa fornece elementos para a composição de 
políticas e planos de endomarketing, a partir da 
análise detalhada da formação, comportamento 
e nível de comprometimento das pessoas que 
compõem seus públicos internos.

Depois de entender um pouco mais sobre como 
funciona o Endomarketing e como ele pode ser 
implementado de forma eficiente na sua empresa, 
chegou a hora da execução. Que tal começar 
agora?

Quer ter funcionários 
mais engajados? 
Aposte no Endomarketing!

Mundo 
  E Marketing

Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

“Precisamos 
saber o quanto 
foi diminuído 
o valor final 
do etanol, 
através de um 
demonstrativo 
objetivo

Helton Renê

nas pelo aspecto visual”, afir-
ma Leal, em nota.

Já Cícero Bernardo afirma 
que a média de perda dos ali-
mentos incluídos na portaria 
é em torno de 5%. Nos casos 
de batata, tomate e cenoura, 
que são mais perecíveis, o ín-
dice é maior.

Contra o CDC
A superintendente do 

Procon Estadual, Késsia Be-
zerra, destaca que o Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC) determina que todos 
os produtos colocados à dis-
posição do consumidor de-

vem contar prazo de validade, 
data de fabricação e período 
de acondicionamento. 

“Isto é fundamental para 
que o consumidor tenha co-
nhecimento sobre desde quan-
do o produto está circulando 
no mercado. São informações 
mínimas e necessárias para 
que o consumidor entenda se é 
um produto fresco e apropria-
do ao consumo”, afirma Kés-
sia Bezerra, ao citar o disposto 
nos arts. 6º, III e 30 e 31 do CDC.

O secretário do Procon de 
João Pessoa, Rougger Guerra, 
recomenda ao consumidor 
mais atenção na compra de 

alimentos e afirma que vai in-
tensificar as fiscalizações aos 
supermercados. “Por se tra-
tar de alimentos perecíveis, o 
consumidor deve redobrar os 
cuidados na hora de comprar. 
Se desconfiar que os produtos 
não estão com bom aspecto, 
deve acionar o Procon”.

De acordo com o dirigen-
te, as fiscalizações aos su-
permercados são diárias. O 
segmento é um dos mais fis-
calizados pelo Procon justa-
mente pela questão do prazo 
de validade dos alimentos, a 
fim de evitar problemas de 
saúde aos consumidores.

Código do Consumidor determina que todos os produtos colocados à venda devem ter prazo de validade
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O Procon de Santa Rita co-
meçou na última segunda-fei-
ra a notificar as usinas da re-
gião sobre o repasse total do 
valor de redução nos impos-
tos federais e ICMS no preço 
do etanol aos empresários do-
nos de postos de combustível. 
A fiscalização do órgão tem 
como objetivo garantir que o 
preço estabelecido por lei che-
gue diretamente ao consumi-
dor final nas bombas.

No último dia 22 de julho, 
um decreto estadual reduziu 
de 18% para 15,33% a alíquo-
ta do etanol em toda a Paraí-
ba. De acordo com o supe-
rintendente, Helton Renê, as 
empresas deverão informar 
quais foram os preços finais 

praticados entre período de 
20 de junho a 25 de julho – e 
encaminhar as notas fiscais 
de venda do combustível.

“Precisamos saber o 
quanto foi diminuído o va-
lor final do etanol, através 
de um demonstrativo objeti-
vo, para que os repasses se-
jam efetivamente comprova-
dos pelo setor. Sabendo que 
o valor do etanol impacta di-
retamente no preço da gaso-
lina, essas informações são 
preponderantes”, ressaltou 
o superintendente.

Helton explicou ainda 
que as informações deverão 
ser prestadas de forma deta-
lhada, por meio de planilha, 
apontando a cada dia os pre-

ços de venda e qual o valor 
em reais da redução aplicada. 

Os esclarecimentos deve-
rão ser prestados até o dia 2 
de agosto. “Os questionamen-
tos têm como base a pesquisa 
sobre a redução dos impostos 
nos preços dos combustíveis 
e os reflexos no preço final ao 
consumidor que aponta que 
não houve repasse integral 
da redução dos impostos pe-
las distribuidoras aos postos 
de combustíveis”, finalizou o 
superintendente.  

Atendimento 
O Procon de Santa Rita 

atende das 8h às 13h. Dúvi-
das podem ser esclarecidas 
pelo telefone: (83) 98654-7512.

Procon notifica usinas para que detalhem 
valores do etanol após redução de impostos

em santa rita
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa é a menor taxa mensal do IPCA-15 desde junho de 2020 

Prévia da inflação cai para 0,13%
em julho

Vitor Abdala 

Agência Brasil

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
15 (IPCA-15), a prévia da in-
flação oficial, ficou em 0,13% 
em julho. A taxa é menor que 
as de junho deste ano (0,69%) 
e de julho de 2021 (0,72%).

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
informou ontem, no Rio de Ja-
neiro, que essa é a menor taxa 
mensal do IPCA-15 desde ju-
nho de 2020 (0,02%). O indi-

cador acumula inflação de 
5,79% no ano e de 11,39% em 
12 meses.

O maior impacto da pré-
via da inflação em julho veio 
do grupo alimentação e be-
bidas, com alta de preços de 
1,16% no período, acima do 
0,25% da prévia de junho.

Entre os alimentos que 
mais colaboraram com a alta 
de preços está o leite longa 
vida, que subiu 22,27% no 
período. Derivados do lei-
te também tiveram infla-
ção: requeijão (4,74%), man-

teiga (4,25%) e queijo (3,22%). 
Outros produtos com desta-
que foram as frutas (4,03%), 
feijão-carioca (4,25%) e pão 
francês (1,47%).

Deflação
Os transportes foram os 

gastos que mais contribuí-
ram para conter a prévia da 
inflação em julho. Eles regis-
traram deflação (queda de 
preços) de 1,08% no período. 
Na prévia de junho, o gru-
po havia registrado inflação 
de 0,84%.

O resultado em julho foi 
influenciado pelas quedas 
de preços dos combustíveis 
(-4,88%), em especial a gasoli-
na (-5,01%) e o etanol (-8,16%). 
Ao mesmo tempo, as passa-
gens aéreas subiram 8,13%.

Os demais grupos de des-
pesas tiveram as seguintes 
variações de preços: vestuá-
rio (1,39%), despesas pessoais 
(0,79%), saúde e cuidados pes-
soais (0,71%), artigos de re-
sidência (0,39%), educação 
(0,07%), comunicação (-0,05%) 
e habitação (-0,78%).

Luciano Nascimento 

Agência Brasil

n 

Os transportes 
foram os 
gastos 
que mais 
contribuíram 
para conter 
a prévia 
da inflação 
em julho

No mês de junho, as 
vendas de títulos do Te-
souro Direto superaram 
os resgates em R$ 1,53 
bilhão, segundo balan-
ço divulgado ontem pelo 
Tesouro Nacional.

Os investimentos 
no programa atingi-
ram R$ 3,67 bilhões no 
período, já os resgates 
totalizaram R$ 2,13 bi-
lhões. As aplicações de 
até R$ 1 mil representa-
ram 60,48% das opera-
ções de investimento no 
mês. O valor médio por 
operação foi de R$ 6.195.

Os títulos mais pro-
curados pelos investido-
res foram aqueles corri-
gidos pela taxa básica 
de juros, a Selic (Tesou-
ro Selic), que correspon-
deram a 55,31% do total. 
Em junho, esses títu-
los somaram R$ 2,03 bi-
lhões em vendas.

Os títulos vincula-
dos à inflação, medida 
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), corres-
ponderam a 31,76% das 
vendas, somando R$ 
1,16 bilhão.

Já os títulos prefixa-
dos, com juros definidos 
no momento da emis-
são, tiveram participa-
ção de 12,92%, totalizan-
do R$ 473,99 milhões em 
vendas.

Os título indexados 
à Selic também lidera-
ram nos resgates ante-
cipados, somando R$ 
1,19 bilhão, o que repre-
senta 55,57% do total de 
recompras.

Os títulos remunera-
dos pelo IPCA (Tesouro 
IPCA+, Tesouro IPCA+ 
com Juros Semestrais e 
Tesouro IGPM+ com Ju-
ros Semestrais) totaliza-
ram R$ 613,03 milhões, 
ficando com 28,72% dos 
títulos.

Já os os prefixados 
fecharam junho com R$ 
335,32 milhões, corres-
pondendo a 15,71% das 
recompras.

Quanto ao prazo, a 
maior parcela de vendas 
se concentrou nos títu-
los com vencimento en-
tre um e cinco anos, que 
alcançaram 76,48% do 
total. As aplicações em 
títulos com vencimen-
to acima de dez anos re-
presentaram 19,84%, en-
quanto os títulos com 
vencimento de cinco a 
10 anos corresponderam 
3,68% do total.

De acordo com o Te-
souro em junho de 2022, 
o estoque do Tesouro 
Direto fechou em R$ 
94,07 bilhões, um au-
mento de 2,6% em re-
lação ao mês anterior, 
quando ficou em R$ 
91,69 bilhões.

Vendas 
superam 
resgates em 
R$ 1,53 bi

tesouro direto

O Banco Central lançou, 
ontem, duas moedas come-
morativas, uma em prata e 
outra em cuproníquel, alusi-
vas aos 200 anos da Indepen-
dência do Brasil. A cerimô-
nia on-line foi transmitida 
ao vivo, às 15h, no canal do 
BC no YouTube, onde está 
disponível. 

O lançamento das moe-
das marca a contribuição do 
BC para a celebração e regis-
tro do momento histórico que 
instituiu o Brasil como nação. 

As moedas retratam, no 
anverso, dois momentos his-
tóricos ligados à Indepen-
dência do Brasil: a de prata 
apresenta a sessão do Con-
selho de Estado, presidida 
pela princesa D. Leopoldina 
e com a participação de José 
Bonifácio, na qual foi toma-
da a decisão de enviar cartas 
a D. Pedro aconselhando-o 
a romper com a Coroa por-
tuguesa; a de cuproníquel 
mostra o Grito da Indepen-
dência, em que D. Pedro, ao 
receber as cartas da prince-
sa e do ministro José Bonifá-
cio, proclama a Independên-
cia do Brasil, às margens do 
Rio Ipiranga.

No reverso, a primeira es-
trofe do Hino da Indepen-
dência, escrito por Evaristo 
da Veiga e com música com-
posta pelo próprio D. Pedro 

BC lança duas moedas comemorativas dos 200 anos 
da Independência do Brasil, que ocorrerá em setembro

momento histórico

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) elevou de for-
ma expressiva a estimativa 
para o crescimento da ativida-
de brasileira, neste ano, apesar 
das dificuldades enfrentadas 
pela economia global. Entre-
tanto, passou a ver desempe-
nho mais fraco em 2023.

Na revisão das estimati-
vas em seu relatório Perspec-
tiva Econômica Global, divul-
gado ontem, o FMI passou a 
estimar o crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil neste ano em 1,7%, bem 
acima da taxa de 0,8% calcu-
lada em abril.

Para 2023, o relatório do 
FMI indica que a expansão 
da atividade será de 1,1%, 0,3 
ponto percentual a menos do 

que o previsto em abril.
A estimativa do FMI, no 

entanto, ainda está um pou-
co abaixo da do governo, 
que calcula que o PIB brasi-
leiro deve crescer 2%, neste 
ano. A previsão do Ministé-
rio da Economia para 2023 é 
de 2,5%.

A melhora do cenário para 
o Brasil ajudou a impulsionar 
a projeção para o crescimen-
to da América Latina e Cari-
be, com o FMI vendo agora 
aumento do PIB da região de 
3% este ano, 0,5 ponto a mais 
do que no relatório anterior.

Mas da mesma forma, a es-
timativa para a América Lati-
na e Caribe no ano que vem 
piorou em 0,5 ponto, para 2%.

Economia mundial
De acordo com as previ-

sões do FMI, o crescimento do 
PIB global desacelerará para 
3,2% em 2022, ante uma pre-
visão de 3,6%, divulgada em 
abril. O crescimento mundial 
se recuperou em 2021 para 
6,1% depois que a pandemia 
da Covid-19 esmagou a pro-
dução global em 2020 com 
contração de 3,1%.

“A perspectiva piorou sig-
nificativamente desde abril. 
O mundo poderá em breve 
estar à beira de uma recessão 
global, apenas dois anos após 
a última”, disse o economista-
chefe do FMI, Pierre-Olivier 
Gourinchas, em comunicado.

Entre os motivos que le-
varam o FMI a reduzir a pro-
jeção para o PIB mundial em 
2022 em 0,4 ponto estão a in-
flação mais elevada em todo 
o mundo, desaceleração mais 

forte do que o esperado na 
China devido a novos sur-
tos de Covid-19 e repercus-
sões negativas da guerra na 
Ucrânia.

Para a China, o fundo cor-
tou as perspectivas de cres-
cimento em 1,1 ponto para 
2022 e em 0,5 ponto para 
2023, indo respectivamente 
a 3,3% e 4,6%.

“Os riscos para o cenário 
são predominantemente ne-
gativos. A guerra na Ucrânia 
pode levar a uma interrup-
ção repentina das importa-
ções de gás da Rússia pela 
Europa; pode ser mais difí-
cil reduzir a inflação do que 
o esperado se os mercados 
de trabalhos estiverem mais 
apertados ou se as expecta-
tivas de inflação desancora-
rem”, destacou o FMI.

Fundo Monetário Internacional eleva projeção 
para o crescimento do PIB brasileiro em 2022

relatório

Agência Brasil

Cenário
A estimativa do FMI, 
no entanto, ainda está 

um pouco abaixo da do 
governo, que calcula 

que o PIB brasileiro deve 
crescer 2%, neste ano. A 
previsão do Ministério 

da Economia para 
2023 é de 2,5%

I, aparece como elemento co-
mum às duas moedas. Na 
moeda de prata, aparece tam-
bém a Bandeira Nacional. Já o 
reverso da moeda de cuproní-
quel traz uma novidade: pela 
primeira vez em uma moeda 
brasileira será usado o recur-
so da cor. Nesse caso, as co-

res verde e amarela, escolhi-
das por D. Pedro I logo após 
a Independência, aparecem 
em uma faixa em movimen-
to. Essas cores são provenien-
tes das casas de Bragança e 
Habsburgo e foram usadas 
na Bandeira do Brasil desde 
o Primeiro Império, tornan-

do-se um símbolo nacional.
Inicialmente serão cunha-

das 5 mil moedas de prata e 
10 mil de cuproníquel, poden-
do-se atingir as tiragens má-
ximas de 20 mil unidades de 
prata e 40 mil de cuproníquel. 

O valor de face é de R$ 2 e 
o preço de venda será de R$ 

34. Já a moeda de prata tem 
valor de face de R$ 5 e preço 
de venda de R$ 420. Após o 
lançamento, as moedas pode-
rão ser adquiridas no sítio do 
Clube da Medalha da Casa 
da Moeda do Brasil: https://
www.clubedamedalha.com.
br/catalogo-de-produtos.

A moeda de prata tem valor de face de R$ 5 e preço de venda de R$ 420; já a moeda com valor de face de R$ 2 será vendida a R$ 34
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Iniciativa voltada a professores e estudantes prevê a publicação de antologias com poemas, crônicas e ilustrações infantis

Editais de concursos são publicados
3ª Festa Literária da rede estaduaL

O Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia (SEECT
-PB), publicou ontem, no Diário 
Oficial do Estado (DOE), os três 
editais dos concursos literários 
da 3ª Festa Literária da Rede Es-
tadual (Flirede). Os editais são 
voltados para professores e es-
tudantes da Rede, de todas as 
modalidades de ensino, e pre-
veem a publicação de três an-
tologias de poemas, crônicas e 
ilustrações infantis, em home-
nagem ao poeta paraibano Au-
gusto dos Anjos.

A 3ª Flirede conta com a rea-
lização de oficinas sobre leitura 
e escrita literária para professo-
res e estudantes; concursos li-
terários, com a publicação de 
livros com as produções literá-
rias vencedoras de professores 
e alunos; eventos literários nas 
escolas e ações formativas nas 
bibliotecas.

Um dos editais é voltado 
para professores ativos da rede 
estadual, e outro para estudan-
tes matriculados nos anos fi-
nais do Ensino Fundamental 
(5º ao 9º ano), Ensino Médio 
e Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA), ambos voltados para 
a publicação de livros com 80 
poemas e crônicas vencedoras, 
tendo como tema “Augusto dos 
Anjos: da poesia do Eu à Paraí-
ba em nós”.

O terceiro edital, da Fliredi-
nha, é destinado a estudantes 
dos anos iniciais do Ensino Fun-
damental (1º ao 4º ano), voltado 
para produção de poesia e ilus-
trações infantis, e resultará na 
publicação, em livro, de 80 pro-
duções, tendo como tema “Au-
gusto dos Anjos: A poesia, o Eu 
e a Paraíba”.

Os concursos literários têm 
três etapas: escolar, regional e 
estadual, nas quais haverá ban-
cas avaliadoras para os textos 
inscritos. 

As inscrições começam em 
outubro e oficinas serão minis-
tradas em agosto de modo a ca-
pacitar todos os professores da 
Rede para desenvolverem ati-
vidades em sala de aula e pre-
pararem os estudantes para os 
concursos e para os eventos li-
terários que serão realizados 
em dezembro, em todas as es-
colas.

Para o secretário de Esta-

n 

Concursos 
literários têm 
três etapas: 
escolar, regional 
e estadual, 
nas quais 
haverá bancas 
avaliadoras 
para os textos 
inscritos

do da Educação, Cláudio Fur-
tado, “ano passado investimos 
na publicação do livro e o resul-
tado foi impressionante, poe-
mas e crônicas belíssimos de 
estudantes, desde crianças até 
a EJA. 

A ação foi tão bem-sucedida 
que este ano ampliamos para 
professores e também faremos 
um livro voltado especialmente 
para as crianças, a Fliredinha. 
Investir em leitura, em produ-
ção literária e nas nossas biblio-
tecas tem sido uma priorida-
de e tem gerado um resultado 
surpreendente e emocionante”.

Os editais estão disponíveis 
no DOE https://auniao.pb.gov.
br/servicos/doe/2022/julho/
diario-oficial-26-07-2022.pdf e 
no site da programa https://pa-
raiba.pb.gov.br/diretas/secreta-
ria-da-educacao-e-da-ciencia-e-
tecnologia/programas/flirede.

A Flirede
Foi instituída por meio do 

Decreto nº 40.002/2020, com o 
objetivo de incentivar a leitu-
ra nas escolas pertencentes à 
Rede Estadual de Ensino, for-
talecendo os vínculos culturais 
e afetivos com a produção lite-
rária local. 

Uma atividade de incenti-
vo ao protagonismo dos estu-
dantes através da produção li-
terária, conforme os critérios de 
competência da política educa-
cional para o século 21. 

A Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) tem 13 cursos 
de pós-graduação com 215 va-
gas abertas e inscrições a par-
tir de agosto. As inscrições de-
vem ser realizadas por meio 
do Sistema Integrado de Ges-
tão de Atividades Acadêmi-
cas (Sigaa) da Universidade.

Há vagas para mestrado 
e/ou doutorado em Fisiotera-
pia, Desenvolvimento e Meio 
Ambiente, Economia, Ciên-
cias Agrárias (Agroecologia), 
Produtos Naturais e Sintéti-
cos Bioativos, Neurociência 
Cognitiva e Comportamen-
to, Engenharia de Produção 
e Sistemas, Ciência Política e 
Relações Internacionais, Ad-
ministração e Engenharia 
Mecânica.

Os candidatos precisam 
ficar atentos ao período esta-
belecido por cada edital para 
solicitar isenção da taxa de 
inscrição, quando houver. 
Geralmente, há isenção para 
quem é inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais 

UFPB tem 13 cursos de pós-graduação 
com 215 vagas abertas a partir de agosto

sistema integrado de gestão

Nos editais, é possível conferir, detalhadamente, a quantidade de vagas para cada curso 

Foto: Oriel Farias

O prazo de inscrições para 
a 6ª edição do “Prêmio Afrafep 
de Educação Fiscal 2022” termi-
na no próximo domingo (31). 
Professores de escolas da edu-
cação básica, de instituições de 
ensino superior/ONGs; de área 
de tecnologia e profissionais de 
imprensa podem se inscrever 
com projetos e reportagens.

A comissão organizado-
ra da Associação dos Audito-
res Fiscais do Estado da Pa-
raíba explica que por meio do 
link https://afrafep.com.br/
premioeducacaofiscal/ o autor 
do projeto ou da reportagem 
precisa fazer apenas o preen-
chimento básico de informa-
ções do projeto, de forma on-li-
ne, até o dia 31 de julho. Já no 
período de 1º a 17 de agosto, 
quem trabalha com projetos, 
pode fazer ainda postagens 
nas suas redes sociais nesse 
intervalo, mas a data limite 

Prêmio Afrafep de Educação Fiscal 2022 inscreve até domingo 
Projetos e rePortagens 

Confira, abaixo, os cursos de pós-graduação:

Programa de Pós-Graduação 
em Fisioterapia
Curso: mestrado
Número de vagas: 11
Período de inscrições: 1 a 5/08

Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente
Curso: mestrado
Número de vagas: 24
Período de inscrições: 6 a 8/08

Programa de Pós-Graduação 
em Economia
Curso: doutorado
Número de vagas: 5
Período de inscrições: 10 a 14/08

Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Agrárias
Curso: mestrado

Número de vagas: 12
Período de inscrições: 10 a 16/08

Programa de Pós-Graduação em 
Produtos Naturais e Sintéticos 
Bioativos
Cursos: mestrado e doutorado
Número de vagas: 30
Período de inscrições: 15 a 19/08

Programa de Pós-Graduação 
em Neurociência Cognitiva e 
Comportamento
Curso: doutorado
Número de vagas: 19
Período de inscrições: 16 a 28/08

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção e Sistemas
Curso: mestrado
Número de vagas: 22
Período de inscrições: 25/08 a 24/09

Programa de Pós-Graduação 
em Ciência Política e Relações 
Internacionais
Curso: mestrado
Número de vagas: 16
Período de inscrições: 1/09 a 9/10

Programa de Pós-Graduação 
em Administração
Cursos: mestrado e doutorado
Número de vagas: 39
Período de inscrições: 26/09 a 10/10

Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Mecânica
Cursos: mestrado e doutorado
Número de vagas: 37
Período de inscrições: até 30/09

(CadÚnico), tem parecer emi-
tido por assistente social da 
Pró-Reitoria de Assistência e 
Promoção ao Estudante (Pra-
pe) da UFPB ou é servidor do-
cente ou técnico-administrati-
vo da UFPB. 

O pagamento, quando ne-
cessário, é realizado por meio 

de Guia de Recolhimento da 
União (GRU), gerada automa-
ticamente ao final da inscri-
ção. Já a solicitação de atendi-
mento especial para pessoas 
com deficiência ou limitação 
é comumente feita no ato da 
inscrição. 

Os editais de seleção para 

cursos de pós-graduação da 
UFPB também dispõem nor-
malmente de reserva de 20% 
das vagas ofertadas para can-
didatos autodeclarados ne-
gros, indígenas, pessoas com 
deficiência ou pertencentes a 
povos e comunidades tradi-
cionais.

Mais
De 1º a 17 de agosto, 
quem trabalha com 
projetos pode fazer 
postagens nas suas 
redes sociais, mas a 

data limite de envio do 
projeto físico vai até 

17 de agosto

de envio do projeto físico, via 
Correios, para a sede da Afra-
fep ou entrega, de forma pes-
soal, à instituição vai até o dia 
17 de agosto.  As dúvidas sobre 
o concurso também podem ser 
esclarecidas pelo telefone (83) 
3533-5340. A divulgação do re-
sultado com os vencedores está 
prevista até o dia 10 de outubro 
deste ano.

Premiação
Para a edição deste ano, hou-

ve elevação do valor total das 
premiações para R$ 40 mil e 
também no número de proje-
tos vencedores para um total de 
oito. O concurso vai premiar em 
dinheiro os melhores projetos 
de educação fiscal em quatro ca-
tegorias: professores de escolas 
de educação básica; professo-
res ou profissionais de institui-
ções de ensino superior/ongs; 
da área de tecnologia e dos pro-

fissionais de imprensa. Os oito 
melhores projetos serão agracia-
dos com um Certificado de Re-
conhecimento e uma premia-
ção financeira de R$ 5.000,00. 
Serão três prêmios para a cate-
goria Escola (Educação Básica); 
dois prêmios para a categoria 
Instituições; dois prêmios para 
a categoria Profissional da Im-
prensa e um prêmio para a ca-
tegoria Tecnologia, totalizando 
R$ 40 mil aos oito vencedores.

O concurso vai premiar os 
melhores projetos de educa-
ção fiscal em quatro catego-
rias: professores de escolas de 
educação básica; professores 
ou profissionais de institui-
ções de ensino superior/ongs; 
da área de tecnologia e dos 
profissionais de imprensa. Os 
oito melhores projetos serão 
agraciados com um certifica-
do de reconhecimento e uma 
premiação financeira de R$ 

Cronograma

Prazo final de inscrição: 31 de julho de 2022

Prazo limite de postagens: 17 de agosto de 2022

Divulgação do resultado: 10 de outubro de 2022

Solenidade de entrega: 31 de outubro de 2022

5.000,00. Serão três prêmios 
para a categoria Escola (Edu-
cação Básica); dois prêmios 
para a categoria Instituições; 
dois prêmios para a catego-
ria Profissional da Imprensa 
e um prêmio para a categoria 
Tecnologia.

Quem realiza
O prêmio é uma realização 

da Associação dos Auditores 
Fiscais do Estado da Paraíba 
(Afrafep) em parceria com o 
Sindifisco-PB e a Loteria do 
Estado da Paraíba (Lotep), 

tendo apoio da Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz-PB), 
por meio da Escola de Admi-
nistração Tributária (ESAT).

Quem pode participar – 
Poderão participar do ‘Prêmio 
Afrafep de Educação Fiscal’ os 
professores de escolas (ensino 
infantil, ensino fundamental, 
ensino médio e inclusive, pro-
fissionalizante), instituições 
(organizações não governa-
mentais, universidades, pre-
feituras e secretarias munici-
pais e demais instituições da 
iniciativa privada).
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Centro João Balula encerra série de atividades, que contou com ações contra o racismo em escolas e comunidades

Pelo protagonismo da mulher negra
luta e resistência

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Terminam hoje as ativi-
dades promovidas pelo Cen-
tro Estadual de Referência 
da Igualdade Racial-João Ba-
lula, na Comunidade qui-
lombola de Paratibe, no bair-
ro Valentina Figueiredo, em  
João Pessoa, que incluíram 
ações de enfrentamento ao 
racismo e contra a desigual-
dade em escolas públicas, 
comunidades quilombolas, 
terreiros e aldeia indígena. 
A série de eventos teve iní-
cio no último dia 18 e marca 
o Dia Internacional de Luta 
e Resistência das Mulheres 
Negras, Latino-Americanas 
e Caribenhas - comemorado 
na segunda-feira, 25 de julho.

Ontem na sede do Cen-
tro João Balula, no Centro 
da Capital, foi realizada 
uma oficina de escrita cria-
tiva com o poeta Jairo Cézar, 
além de uma apresentação 
musical com Jessica Cardoso 
e Samara Azevedo. O even-
to teve início às 9h e contou 
com a performance artística 
para mulheres negras e de 
comunidades tradicionais e 
povos originários em parce-
ria com o Centro Estadual de 
Arte (Cearte).

De acordo com o coorde-
nador do Centro de Igual-
dade Racial João Balula, An-
tônio Marcos, o evento é a 
oportunidade de visibilizar 
o movimento das mulheres 
negras, latino-americanas e 
caribenhas, pois o dia 25 de 
julho é destinado a reflexões 
sobre o protagonismo deste 

Jessica Cardoso, na apresentação musical, durante performance artística para as mulheres negras e de comunidades; Antônio Marcos, coordenador do Centro

público na sociedade e as lu-
tas antirracistas. 

Ele aponta ainda que a 
programação também foi fei-
ta em escolas e comunidades 
quilombolas visando levar o 
Centro da Igualdade Racial 
aos locais mais necessitados. 
“É um momento importante 
para o repensar das mulheres 
e de partilha do feminismo 
negro – existe um movimen-
to dentro do próprio feminis-
mo que é o feminismo negro. 
Esse é um evento destinado ao 
protagonismo feminino das 
mulheres negras, latino-ame-
ricanas e caribenhas”, afirma.

O poeta, escritor e rotei-
rista de quadrinhos Jairo 
Cézar foi responsável pela 

oficina de escrita criativa e 
ressalta que todos os mo-
mentos onde é garantido o 
acesso das pessoas à arte são 
sempre muito importantes e 
motivos de celebração, inde-
pendente do contexto. “Mas, 
estar em um espaço que pre-
ga o combate ao racismo, o 
combate à desigualdade so-
cial, amplia essa importân-
cia porque você tem acesso a 
arte e ainda por cima reflete 
sobre pautas tão importan-
tes para a sociedade”. 

A oficina teve aproxima-
damente duas horas de du-
ração e iniciou com uma base 
teórica e em seguida traba-
lhou um poema da escritora 
Conceição Evaristo que trata 

da arte como espaço de me-
mória e de resistência. “É um 
privilégio estar em um espa-
ço como esse, que é um espa-
ço necessário. Em um contex-
to social complicado é preciso 
ter uma postura antirracista. 
Então, na oficina, falamos da 
arte, especialmente da lite-
ratura, como esse espaço de 
pensamento, reflexão e re-
sistência”, aponta Jairo Cézar.

Segundo o coordenador 
do Centro de Igualdade Ra-
cial, foi programada para 
todo o mês de julho, uma 
agenda com comunidades 
tradicionais, promovendo 
momentos de autocuidado 
em saúde mental das mu-
lheres. E nesta terça-feira, o 

Centro João Balula recebeu 
uma apresentação musical 
ao vivo das duas cantoras 
em alusão ao Dia da Mulher 
Negra, Latino-Americana e 
Caribenha.

O gestor destaca que em 
2022, o foco da programa-
ção é na questão da saúde 
mental, descontração, além 
de trabalhar o relaxamen-
to das mulheres. Dessa for-
ma, afirma que o objetivo 
foi proporcionar as partici-
pantes um tempo de con-
forto. “A melhor forma de 
cuidar dessas mulheres foi 
promovendo essa atividade, 
porque a maioria das vezes 
a mulher está tão dentro no 
contexto social dela que não 

tem nem um tempinho para 
se cuidar”, comentou Antô-
nio Marcos. 

Esse é o segundo ano em 
que o espaço realiza ativida-
des em alusão a data. Hoje 
está previsto o encerramen-
to das comemorações com 
uma atividade na Comuni-
dade quilombola Paratibe, 
no bairro do Valentina, em 
João Pessoa. A ação ocor-
re em parceria com o Pro-
grama Integrado Patrulha 
Maria da Penha e terá como 
temas o empoderamento fe-
minino e bem viver. Para o 
coordenador do Centro, esta 
será a oportunidade de dia-
logar sobre raça e a violência 
doméstica.

A coordenadora de saú-
de da população negra da 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-PB), Adélia Go-
mes, participou da progra-
mação no Centro e observa 
que as populações tradicio-
nais da Paraíba (negra, qui-
lombola, indígena e cigana) 
somam a maior parte dos 
cidadãos do Estado. Porém, 
ainda é um público invisí-
vel porque ainda são pou-
cas ações nos municípios 
com relação a esse grupo. 

A coordenação de saú-
de da população negra, faz 
parte da Coordenação de 
Atenção Básica da SES-PB 
e trabalha com as popula-
ções tradicionais da Paraí-
ba. “Ao somar a população 
negra, quilombola, indíge-
na e cigana, temos quase 
80% da população paraiba-
na. E a saúde é uma porta 
de entrada para esses usuá-
rios porque eles vão para o 
Centro ou muitos usuários 
entram no Centro e são en-
caminhados para saúde”, 
explica. 

Com isso, destaca a par-
ceria entre a sua coordena-
ção e o Centro João Balula 
e que os eventos em alu-
são ao Dia Internacional 
de Luta e Resistência das 
Mulheres Negras, Latino
-Americanas e Caribenhas 
ajudam a fortalecer os vín-
culos. “As atividades ser-
vem para unificar as forças 
de atendimento. A ofici-
na, por exemplo, colabo-

rou com a questão da saú-
de mental e no relaxamento 
do dia a dia dessas mulhe-
res”, elogia Adélia Gomes. 

Centro de Igualdade
O Centro Estadual de 

Referência da Igualda-
de Racial – João Balula foi 
inaugurado em novembro 
de 2020 e é um espaço de 
acolhimento e atendimento 
da população afetada pelo 
racismo, intolerância reli-
giosa e xenofobia.

 “Os terreiros também 
estão inclusos porque tra-
balhamos com racismo, 
intolerância religiosa e 
acompanhamos também 
as populações imigrantes 
porque atendemos os ca-
sos de xenofobia (inclusive 
temos um contingente de 

usuários da África). A gen-
te compreende todo esse ar-
cabouço de proteção a esses 
povos”, detalhou o coorde-
nador Antônio Marcos.

O trabalho do Centro 
da Igualdade Racial é vol-
tado as comunidades tra-
dicionais (negras, indíge-
nas, quilombolas e ciganas) 
do Estado e é especializa-
do em acompanhar casos 
que violam os direitos hu-
manos, além de orientação 
jurídica, psico e socioassis-
tencial. Ele está localizado 
na Rua Rodrigues de Aqui-
no, número 220, Centro. O 
telefone para contato é o 
(83) 3221-6328.

O Dia Internacional da 
Mulher Negra Latino-A-
mericana e Caribenha é co-
memorado no dia 25 de ju-
lho em homenagem a luta 
e dessa população. 

A data foi instituída pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) e surgiu du-
rante o 1º Encontro de Mu-
lheres Afro-Latino-Ameri-
canas e Afro-Caribenhas, 
realizado em Santo Domin-
go, na República Dominica-
na, em 1992. 

A data internacional 
possui a hastag #25J, em 
alusão a luta da Rede de 
Mulheres Afro-latino-ame-
ricanas e Afro-Caribenhas 
na ONU no enfrentamento 
do racismo, violência e de-
sigualdade sofridas pelas 
mulheres negras ao longo 
dos séculos.

Populações tradicionais são 
maioria, mas vivem “invisíveis”

Ações
Trabalho do Centro 

da Igualdade 
Racial é voltado 
às comunidades 

tradicionais 
negras, indígenas, 

quilombolas e ciganas 
da Paraíba 

Em 75 dias - no dia 9 de 
outubro de 2022 - entram 
em vigor as novas regras 
para rotulagem de alimen-
tos. A novidade do novo 
modelo é a rotulagem nu-
tricional frontal, um sím-
bolo informativo que deve 
constar no painel da frente 
da embalagem. Segundo a 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), o 
objetivo é esclarecer o con-
sumidor, de forma clara e 
simples, sobre o alto conteú-
do de nutrientes que têm re-
levância para a saúde.

No novo design haverá 
uma lupa para identificar o 
alto teor de três nutrientes: 
açúcares adicionados, gordu-
ras saturadas e sódio. O sím-
bolo deverá ser aplicado na 
face frontal da embalagem, 
na parte superior, por ser 
uma área facilmente captu-
rada pelo nosso olhar. É obri-
gatória a veiculação do sím-
bolo de lupa com indicação de 
um ou mais nutrientes, con-
forme o caso.

Alto conteúdo de açúcar 
adicionado: em alimentos só-
lidos e semissólidos o alerta 
virá quando eles tiverem 15 g 
ou mais por 100 g do produto.

A quantidade de alerta em 

alimentos líquidos virá sem-
pre que o mesmo tiver 7,5 g ou 
mais por 100 ml de alimento. 

O excesso de gordura sa-
turada  em alimentos sólidos 
e semissólidos será indicada 
quando for de 6 g ou mais em 
cada 100 g.

Em alimentos líquidos, o 
alerta virá para produtos com 
3 g ou mais por 100 ml de ali-
mento.

O sódio virá em destaque 
em alimentos sólidos e semis-
sólidos quando a quantida-
de no produto for de 600 mg 
ou mais em cada 100 g. Nos 
alimentos líquidos quando 
constar no produto, 300 mg 
ou mais por 100 ml.

Informações sobre nutrientes vão 
ficar na parte frontal dos produtos

nova rotulagem

Karine Melo  
Agência Brasil

O Ministério da Agricultu-
ra está com uma consulta pú-
blica aberta, até sexta-feira (29), 
sobre as concessões das flores-
tas nacionais do Jatuarana, de 
Pau Rosa e da Gleba Casta-
nho. Coordenada pelo Servi-
ço Florestal Brasileiro (SFB), 
a consulta está aberta desde o 
início de junho e tem o objeti-
vo de coletar as informações, 
contribuições e sugestões da 

população quanto às conces-
sões florestais. 

A concessão florestal per-
mite que a empresa vencedora 
realize o manejo sustentável de 
florestas públicas. O manejo flo-
restal consiste em mecanismo 
e práticas de exploração de im-
pacto reduzido, para captar re-
cursos naturais sem prejudicar 
a floresta. Com a execução do 
manejo, somente quatro a seis 
árvores são retiradas por hec-
tare, e a retomada da área pode 

ocorrer após 25 anos a 35 anos, 
respeitando a regeneração natu-
ral da floresta manejada.

Para concorrer às licitações, 
os interessados poderão con-
sultar os documentos e enca-
minhar contribuições e dúvi-
das para os e-mails indicados 
em cada edital. 

Os concorrentes disputa-
rão cada uma das Unidades de 
Manejo Florestal (UMFs), apre-
sentando propostas técnica e 
de preço.

Consulta pública sobre concessões 
de três florestas segue até sexta-feira

serviço florestal brasileiro

Agência Brasil

Fotos: Roberto Guedes
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Paraibana de 13 anos é a primeira 
nordestina a vencer o Pan-Americano, 

disputado na cidade de Orlando

brilha nos EUA

pan kids de jiu-jitsu

A paraibana Rayra Mendes, de 
João Pessoa, tornou-se a primeira mu-
lher nordestina a vencer o Pan-Ame-
ricano de Jiu-Jitsu. Ela conquistou o 
título da competição no último final 
de semana, na cidade de Orlando, na 
Flórida, na categoria até 13 anos, faixa 
amarela, com peso até 65 quilos, após 
vencer duas atletas norte-americanas. 

Este foi o segundo título internacional 
de Rayra, que já tinha sido campeã mun-

dial em Abu Dhabi, nos Emirados Ára-
bes, em 2021. 

Esta foi a primeira vez que Rayra Men-
des, de 13 anos, participou do Pan Kids, or-

ganizado pela maior federação de jiu-jitsu do 
mundo. Ela já chegou como favorita, porque já 

tinha conquistado o Mundial no ano passado e 
é atualmente tricampeã brasileira, além de hep-

tacampeã paraibana. Na primeira luta, ela derro-
tou a norte-americana Abigale Grace Gerisch, e na 

final ela venceu a também norte-americana, Destiny 
Hope Leigh Beer.

“Fiquei muito feliz com esse título. Foi muito emocio-
nante para a história do jiu-jitsu feminino do Brasil e para 

a minha carreira. Estava ansiosa para esta competição, mas 
não me deixei ficar nervosa, para não influir no meu rendi-

mento. Valeu a pena todo o esforço na preparação. Agora é re-
tornar ao Brasil e dar sequência aos treinos para novas competi-

ções”, disse a atleta, direto de Orlando.
Além de Rayra, outro paraibano que foi destaque na competição 

foi Arthur Piloto. Ele foi vice-campeão na categoria 12 anos, faixa 
amarela até 60,5 quilos. Ele entrou nas disputas como o atual bi-
campeão da competição, bicampeão brasileiro e campeão mundial 
em Abu Dhabi, no ano passado. Na sua primeira luta, ele conseguiu 
vencer o norte-americano Tuvia Antônio Easley e na final foi der-
rotado por outro norte-americano, Gabriel Ferreira Silva, que é fi-
lho de brasileiro. Para o técnico e pai de Rayra, Waldênio Mendes, 
as previsões se confirmaram e a performance dos paraibanos sur-
preendeu as expectativas do público presente ao local do evento.

“Ambos treinaram muito e chegaram aqui como favoritos, pre-
parados fisicamente e tecnicamente. A Rayra entrou muito focada 
e não deu chances às adversárias. Já Arthur fez uma grande luta 
contra Tuvia, mas na decisão, cometeu uma falha que foi decisiva 
para a sua derrota. A luta sempre é imprevisível em certos aspec-
tos. Mas estou muito feliz com as conquistas deles e agora volta-
mos para o Brasil com mais duas conquistas internacionais para 
os atletas e nossa academia”, disse o professor.

Arthur Piloto já retornou a João Pessoa e Rayra só retornará com 
o pai na próxima sexta-feira. Ambos os atletas vão começar agora 
a se preparar para o Sul-Americano Kids, que será disputado nos 
dias 21 e 22 de agosto, no Rio de Janeiro. Em novembro, eles vão 
defender seus títulos no Mundial de Abu-Dhabi.

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Rayra Mendes

Rayra volta a se 
consagrar nos Estados 
Unidos com mais um 

título no Pan-Americano 
Kids de Jiu-Jitsu

O atleta paraibano Júlio Ferrei-
ra, 16 anos, foi destaque no Tro-
féu Norte-Nordeste Sub-18 reali-
zado, em Natal-RN, no último fim 
de semana, com as conquistas de 
duas medalhas de ouro que garan-
tiram a seleção paraibana de atle-
tismo na quarta posição geral da 
competição.

O evento organizado pela Con-
federação Brasileira de Atletismo 
(CBAt) reuniu 268 atletas de 12 
federações estaduais das regiões 
Norte e Nordeste, teve como des-
taques individuais a pernambu-
cana Pamela Nievilly Santana e o 
paraibano Júlio César Sousa Fer-
reira, escolhidos por um júri for-
mado no Congresso Técnico da 
competição.  Pamela conquistou 
o ouro nos 100m com barreiras 
(14.08) e nos 400m com barreiras 
(1:07.56), Júlio venceu os 2.000m 

Paraibano é um dos destaques no Troféu Norte-Nordeste Sub-18
atletismo

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Matheus Melo venceu no salto em altura Júlio Ferreira conquistou duas medalhas de ouro em Natal

com obstáculos (6:34.03) e os 800m (1:58.71).
“O desempenho dos atletas foi além da-

quilo que esperávamos. Sabíamos da qua-
lidade técnica da competição, mas ao mes-
mo tempo confiávamos na potencialidade 
e na possibilidade de alguns deles conquis-
tarem medalhas. Ao todo, 37 atletas repre-
sentaram bem o nosso estado e consegui-
ram resultados expressivos”, comentou José 
Florentino Neto, presidente da Federação 
Paraibana de Atletismo.

Além de Júlio Ferreira, outros nomes 
também se destacaram representando a 
Paraíba na competição. Matheus Melo con-
quistou o 1o lugar no salto em altura; Gabriel 
Belarmino ficou com o 2o lugar nos 400m ra-
sos e 3o lugar nos 800m rasos e Natally Gal-
dino terminou com o 3o lugar nos 1.500m  e 
a 3a colocação nos 2.000m com obstáculos. A 
performance dos atletas garantiu o 4o lugar 
geral na classificação por federações. Passa-
da a competição, os atletas já voltam a com-
petir novamente neste sábado (30), na pis-
ta de atletismo da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), onde será realizado o Cam-
peonato Paraibano de Atletismo Sub-16.

Foto: Divulgação/FPBA Foto: Divulgação/FPBA
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Poucos clubes nordestinos seguem sonhando, 
a essa altura das competições, com o acesso 
a uma divisão do Campeonato Brasileiro e 

apenas três estão em situação confortável: Bahia, 
na Série B; ABC-RN e Botafogo-PB na Série C. 
Basta você ter o cuidado de olhar as tabelas 
de classificação das três principais Séries do 
Brasileiro, onde são dominadas por clubes do Sul 
e Sudeste, para ter uma melhor noção da situação. 
Subir de série em nosso futebol é uma tarefa muito 
árdua para os nordestinos diante das melhores 
condições socioeconômicas dos adversários das 
regiões mais abastadas.

Para se ter uma ideia, falando de Paraíba, 
nos últimos 14 anos, dentro das quatro linhas, 
tivemos apenas quatro acessos:  Campinense, em 
2008, para a Série B; Botafogo, em 2013, para a 
Série C; Treze, em 2018, para a Série C e, no ano 
passado, novamente o Campinense, para a Série 
C. Vejam que seguimos distantes da Série B, mas 
podemos ter a felicidade de comemorar esse ano, 
caso o Botafogo, que faz excelente campanha,  
consiga a façanha.

O Belo vem perseguindo esse acesso desde 
2014 e já bateu na trave em duas ocasiões. Tudo 
indica, pelo futebol apresentado, que 2022 será 
o ano da glória. A torcida está empolgada e a 
posição na tabela é excelente, já que se classi-
ficam para a segunda fase os oito melhores e a 
equipe paraibana está na quinta posição com 
83,9% de possibilidade de garantir vaga, segun-
do o site chance de gol. Faltam três rodadas para 
a conclusão da primeira fase, mas o Botafogo tem 
um jogo a menos que os adversários, justamente 
diante do líder, o Mirassol, marcado para o dia 3 
de agosto, uma quarta-feira. O outro nordestino 
bem na Série C é o ABC, de Natal, que tem 89,5% 
de passar para a etapa seguinte que vai definir 
os quatro clubes que irão figurar na Série B de 
2023.

Na Série B, apenas o Bahia segue bem e com 
boas chances de voltar à elite do futebol brasilei-
ro, aparecendo com 80%, mas estamos no início 
do returno e faltam ainda 18 jogos. Na Série A, 
infelizmente o futebol nordestino vai muito mal, 
não só em representação com apenas dois clubes 
como também em posição de tabela. O Ceará 
aparece em 12o lugar, faltando 19 jogos e o Forta-
leza é o último com 55,7% de chance de ser rebai-
xado. Como se vê, muito ruim para o Nordeste.

Voltando para a Série B, tem dois clubes 
nordestinos no sufoco: CSA-AL e Náutico-PE. O 
time pernambucano está em situação bem mais 
complicada no início do returno e tem, hoje, 77,7% 
de chance de cair para a Série C contra apenas 
17,7% do clube alagoano.

Seguindo o raciocínio de possibilidade de 
rebaixamento tem um paraibano na “UTI”, o 
Campinense. Depois de quase 10 anos para sair 
da Série D, a Raposa chegou à Série C esperan-
çosa, principalmente depois de ter conquistado o 
bi estadual de forma invicta, mas vem sofrendo 
bastante e tem 61,9% de chance de voltar à Série 
D. Uma campanha horrível com apenas quatro 
vitórias em 16 jogos e três empates, mas com nove 
derrotas. E tem mais dois nordestinos propen-
sos a seguir o mesmo caminho e são do futebol 
cearense: Floresta e Atlético. Portanto, a preço de 
hoje caíriam três clubes do Nordeste para a Série 
D. É bom registrar que o Ferroviário, do Ceará, 
mesmo não estando na zona de rebaixamento, 
tem um aproveitamento muito ruim e grande 
possibilidade de cair, aparecendo com 72,7%. O 
Vitória, outro clube nordestino na Série C e que já 
esteve na Série A, vive situação difícil em relação 
ao acesso e tem apenas 22,7% de chance.

E agora falando da Série D, o nosso único 
representante, hoje, na disputa, o Sousa, está na 
eminência de seguir na quarta divisão depois 
de estrear mal na fase de mata-mata, quando 
perdeu em casa por 1 a 0 para o Lagarto-SE e vai 
em busca de reverter o resultado no próximo final 
de semana. O São Paulo Crystal, o outro parai-
bano na disputa, ficou na primeira fase. Agora 
temos  mais oito clubes na briga pelo acesso à 
Série C que representam a região Nordeste dos 
32 envolvidos na segunda fase: Santa, Retrô e 
Afogados, de Pernambuco; ASA, de Alagoas; 
Jacuipense e Bahia de Feira, da Bahia; América, 
do Rio Grande do Norte; e Pacajus, do CE.  Os 
números, infelizmente, mostram como o futebol 
nordestino está mal no cenário nacional. É pouco 
para uma região que já revelou tantos craques 
para o futebol brasileiro.

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Futebol do NE
vive situação
difícil em 2022

Botafogo cai para o 5o lugar, mas com 83,9% de se garantir na segunda fase

Belo se mantém com boas
chances de classificação

brasileiro da série c

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Após o empate com o Remo, 
o Botafogo acabou sendo ultra-
passado pelo Volta Redonda, que 
venceu na segunda-feira o Ypi-
ranga por 2 a 1. Mas o clube não 
tem muito o que lamentar, já que 
está na quinta colocação, com 26 
pontos e tem uma probabilidade 
de classificação à próxima fase 
da Série C de 83,9%, segundo o 
site chance de gol. Na reta final, 
faltando três jogos para 18 equi-
pes e quatro para Botafogo e Mi-
rassol, por conta de um jogo adia-
do entre as duas equipes, o único 
time garantido matematicamen-
te nas quartas de final é o Miras-
sol, que atingiu 32 pontos, após a 
vitória sobre o Confiança por 3 a 
1, na última segunda-feira.

O resultado do jogo do últi-
mo domingo no Almeidão foi 
bem pior para o Remo. O clube 
paraense está fora do G8, na dé-
cima colocação, com 22 pontos e 
com apenas 36,3% de chances de 
classificação, segundo os mate-
máticos do site chancedegol. Na 
próxima rodada, o time de Ger-
son Gusmão terá pela frente o 
Ferroviário, em Belém.

O Botafogo já retornou ao tra-
balho e agora está se preparan-
do para encarar o Manaus, que 
está na 13a posição, com 21 pon-
tos. Após a derrota para o Atlé-
tico Cearense, na última rodada, 
o time do Amazonas agora tem 
remotas chances de classificação, 
apenas 5,3% de probabilidade. 
Isto obriga o adversário do Belo 
a partir para vencer os três últi-
mos jogos que lhe restam.

Além do Manaus, no pró-
ximo sábado, às 17h, na Arena 
Amazonas, o Botafogo vai en-
carar o Mirassol, líder isolado 
da competição e já classificado, e 
depois o Figueirense, ambos em 
casa. Este último tem a mesma 
quantidade de pontos do Belo, 
26, e com uma probabilidade de 
83,4% de classificação, ou seja, 
um adversário direto na briga 
pela classificação. Na rodada fi-
nal, o Botafogo vai até Apareci-
da do Norte encarar outro adver-
sário direto, a Aparecidense, que 
hoje tem 25 pontos, na sétima po-
sição, mas por causa dos adversá-
rios restantes, tem uma probabi-
lidade de classificação até maior 
do que o próprio Botafogo, 90,3%.

Campinense
Para muita gente, o Campi-

nense já está rebaixado, mas para 
aqueles torcedores com mais fé, 
os jogadores e o técnico Flávio 
Araújo, a esperança é a última 
que morre e o clube vai conse-
guir vencer os próximos adver-
sários, começando pelo Pay-
sandu, no próximo sábado, em 
Campina Grande. O time pa-
raense vai tentar garantir a clas-
sificação antecipada para a pró-
xima fase. Hoje o clube tem 27 
pontos, e ocupa a segunda colo-
cação, com 27 pontos. De acordo 
com o site chance de gol, apesar 
da derrota para o Altos e a pe-
núltima colocação, com apenas 
15 pontos, o Campinense tem 
uma probabilidade de rebaixa-
mento de 61,9 %. Tem outros qua-
tro clubes com chances maiores 
do que a Raposa para o rebaixa-
mento. O maior deles é o Atléti-
co, com 91,3%, seguido do Fer-
roviário com 72,7% e o Floresta 
com 62,5%. Depois do Paysan-
du, a Raposa pega o Floresta, 
fora de casa e encerra a partici-
pação diante do Volta Redonda, 
em jogo no Amigão.

O Botafogo segue muito vivo na competição e com chances de classificação antecipada

CLUBES  PG J V E D GP GC SG
1o  Mirassol-SP  32 15 10 2 3 28 13 15 
2o  Paysandu-PA  27 16 7 6 3 25 15 10 
3o  ABC-RN  27 16 7 6 3 16 10 6 
4o  Volta Redonda-RJ 26 16 8 2 6 25 19 6 
5o  Botafogo-PB  26 15 7 5 3 15 10 5 
6o  Figueirense-SC  26 16 6 8 2 21 14 7 
7o  Aparecidense-GO 25 16 7 4 5 21 15 6 
8o  Botafogo-SP  23 16 7 2 7 20 20 0 
9o  São José-RS  23 16 6 5 5 25 20 5 
10o  Remo-PA  22 16 6 4 6 22 19 3 
11o  Vitória-BA  22 16 6 4 6 14 11 3 
12o  Altos-PI  21 16 6 3 7 20 23 -3 
13o  Manaus-AM  21 16 5 6 5 14 15 -1 
14o  Ypiranga-RS  19 16 4 7 5 16 18 -2 
15o  Confiança-SE  17 16 4 5 7 10 16 -6 
16o  Ferroviário-CE  16 16 5 1 10 12 21 -9 
17o  Floresta-CE  16 16 4 4 8 13 23 -10 
18o  Atlético-CE  16 16 4 4 8 14 31 -17 
19o  Campinense-PB 15 16 4 3 9 13 23 -10 
20o  Brasil-RS  14 16 3 5 8 16 24 -8

Classificação - (Série C)

A Paraíba vai conhecer o 
campeão paraibano sub-20 
neste fim de semana. Bota-
fogo e CSP duelam no pró-
ximo sábado (30), às 15h, no 
Centro de Treinamentos da 
Maravilha do Contorno, em 
João Pessoa, pelo confron-
to de volta que vai definir o 
grande campeão da catego-
ria na edição de 2022.

No primeiro confronto o 
Tigre levou a melhor, venceu 
por 2 a 0 a partida realizada 
na última segunda-feira, no 
campo da Unipê. Agora, no 
confronto deste sábado, pode 
perder até por um gol de di-
ferença para levantar o troféu 
de campeão. Apesar da van-
tagem, a diretoria do clube 
não quer se acomodar e vai 
buscar resolver o confronto 
no tempo normal.

“Conseguimos uma boa 
vantagem, mas ela ainda não 
nos garante  o título. Quem 
quer ser campeão não pode 
entrar em campo pensan-
do no resultado do primei-
ro jogo, temos de procurar 
ser efetivo na partida, não dá 
oportunidades para o erro, 

CSP tem vantagem na decisão
contra o Botafogo, no sábado

paraibano sub-20

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

dessa forma é que podemos 
conquistar nosso objetivo du-
rante os noventa minutos”, co-
mentou Josivaldo Alves, pre-
sidente do clube.

O Botafogo entra em cam-
po com a missão de tentar re-
verter uma desvantagem de 
dois gols, e para conquistar o 
título no tempo normal preci-
sa vencer por três ou mais gols 
de diferença, vitória por dois 
gols leva a decisão da compe-
tição para cobrança de pênal-
tis. Para o confronto decisivo, 
o treinador Severino Maia vai 
contar com o retorno do ata-
cante Gabriel Vitor, destaque 
da equipe na competição.

“A derrota na primeira 

partida não tira o brilho dos 
garotos, eles chegaram à fi-
nal por méritos. Temos cons-
ciência do que precisamos fa-
zer nessa partida decisiva. O 
primeiro objetivo foi conquis-
tado, que era levar o clube de 
volta a disputa da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior, todo 
trabalho da semana será feito 
para tentar reverter a desvan-
tagem contra um adversário 
qualificado, para conseguir-
mos o título da competição”, 
comentou. Os dois finalistas 
do Campeonato Paraibano 
Sub-20 irão representar o fute-
bol paraibano nas principais 
competições regionais e na-
cionais da categoria, em 2023.

No primeiro jogo, o CSP saiu na frente e ganhou de 2 a 0
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Apace, Funad e Apadevi
em competições nacionais

O Campeonato Brasileiro 2022 de futebol de cegos 
e de goalball já conhece todos os seus participantes 
e a posição das equipes em cada grupo. O sorteio 
foi realizado na última segunda-feira (25) na sede da 
Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes 
Visuais, em São Paulo, e definiu as últimas vagas da 
Segunda Divisão do goalball e a ordem dos parti-
cipantes nas respectivas competições. A primeira 
definição foi do futebol de cegos, que já conhecia os 
15 classificados para a Série A e os oito da Série B. 
Restava apenas posicionar os times nos grupos para 
que se desenhassem as tabelas completas. As equi-
pes paraibanas ficaram em chaves diferentes. A Apa-
ce ficou no Grupo B com representantes do MT, SP, RS 
e BA. Já a Apadevi está no C com clubes do MA, PR, 
DF e PA. As disputas serão de 6 a 13 de novembro. No 
goalball, a Paraíba será representada pela Apace e 
Funad de 25 de setembro a 1 de outubro.

Curtas
Cuca assume o Galo para
recuperar espírito vencedor

Rogério deve mexer no 
time para jogo de amanhã

Gustavo Gómez vira arma
ofensiva para Abel Ferreira

Resgatar o espírito vencedor que rendeu ao time 
os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano 
passado e superar o Palmeiras para manter vivo o 
sonho da Libertadores. O técnico Cuca já está em Belo 
Horizonte, disposto a cumprir a dupla missão a fim de 
escrever mais um capítulo de vitórias na sua relação 
com o clube mineiro. A situação, porém, não é das mais 
fáceis. A primeira tarefa do treinador, que vai para a 
sua terceira passagem no comando do Atlético-MG, 
é levantar o ânimo do elenco após a derrota sofrida 
no final de semana para o Corinthians, em pleno 
Mineirão, de virada. Apesar de ter a semana cheia para 
trabalhar, já que o próximo compromisso pelo Brasileiro 
é só no final de semana, o primeiro mata-mata da 
Libertadores acontece só no início de agosto.

O técnico Rogério Ceni vem se desdobrando para 
montar o time titular do São Paulo nos últimos jogos 
por causa dos inúmeros desfalques. E pode ganhar 
mais uma ausência de peso. O meia Patrick está com 
um edema na coxa esquerda e passará por avalia-
ção diária para ver se terá condições de enfrenta o 
América-MG, amanhã, na ida das quartas da Copa 
do Brasil, no Morumbi. Patrick cresceu muito de 
rendimento nos últimos jogos do São Paulo, sendo 
decisivo com gols importantes, como o do triunfo por 
1 a 0 sobre o Palmeiras na ida das oitavas da Copa 
do Brasil. Sábado, antes de ser substituído acusando 
dores, colocou o time em vantagem sobre o Goiás, por 
3 a 2 - levaria o empate nos acréscimos, no Morumbi. 
Ao mesmo tempo em que recebeu a ótima notícia da 
aquisição em definitivo do artilheiro Calleri, o técni-
co Rogério Ceni foi informado da difícil situação de 
Patrick e já pensa num substituto.

No Campeonato Brasileiro, ele é o artilheiro do 
time ao lado de Rony. No clube, sua vocação para 
balançar as redes adversárias já o coloca como ter-
ceiro atleta estrangeiro com mais gols pelo clube em 
jogos de Campeonato Brasileiro. O bom momento 
vivido pelo zagueiro Gustavo Gómez vem facilitando 
a vida do técnico Abel Ferreira nesta temporada. Na 
vitória apertada de domingo passado sobre o Inter-
nacional, foi Gustavo Gómez quem abriu o caminho 
para os três pontos ao completar uma jogada da 
esquerda construída pelo atacante Dudu no triunfo 
de 2 a 1. Na competição nacional, onde o Palmeiras 
comanda a tabela de forma isolada (soma 39 e tem 
quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Corin-
thians), Gustavo Gómez tem sido efetivo: é o artilhei-
ro da equipe ao lado de Rony, com sete gols. Para 
Abel Ferreira, a boa fase do zagueiro reflete o bom 
momento do time de forma geral. "Tenho jogadores 
muito aplicados que cumprem bem o seu papel. Aí 
é normal atletas com grande potencial terem desta-
que", afirmou o treinador.

Jogo de ida acontece no Maracanã, e confrontos mostram equilíbrio; volta será no dia 17 de agosto, em Curitiba

Fla e Athletico em mais uma decisão
copa do brasil

Flamengo e Athletico-PR 
iniciam nesta quarta-feira, 
a partir das 21h30, no Ma-
racanã, mais um duelo pela 
Copa do Brasil, valendo vaga 
nas semifinais. Esta é a séti-
ma vez que os clubes se con-
frontam em mata-mata nos 
últimos nove anos. Ano pas-
sado,  o Furacão levou a me-
lhor ao empatar em casa por 1 
a 1 e depois ganhar de 3 a 0 no 
Maracanã, pelas semifinais. 
Em 2020, o Fla venceu de 3 a 0 
em casa e fora por 1 a 0. Já em 
2019, vitória paranaense nos 
pênaltis depois de dois em-
pates de 1 a 1. Ainda em 2020, 
o Flamengo bateu o Athletico 
pela Supercopa do Brasil, em 
Brasília. O time carioca foi o 
campeão brasileiro de 2019, 
enquanto o Furacão conquis-

tou a Copa do Brasil do mes-
mo ano. Antes destes duelos, 
o Furacão bateu o Fla na se-
mifinal da Primeira Liga, em 
2016. Já o Fla foi campeão da 
Copa do Brasil em cima da 
equipe paranaense em 2013.

As duas equipes chegam 
para mais um mata-mata bas-
tante renovadas em relação a 
temporada passada e de téc-
nicos novos. Felipão vem ajus-
tando o Furacão e colocando a 
equipes entre as melhores do 
Campeonato Brasileiro. No 
fim de semana passado per-
deu para o Botafogo por 2 a 
0, mas com um time alterna-
tivo de olho no jogo de ida de 
hoje. A volta será no dia 17 de 
agosto, na Arena da Baixada.

O Flamengo, depois que 
Dorival Júnior assumiu o co-

mando melhorou conside-
ravelmente e vem subindo 
de produção. No domingo 
passado, derrotou o Avaí, em 
Santa Catarina, por 2 a 1, e en-
trou no G6 do Brasileirão, mas 
está a nove pontos do líder, o 
Palmeiras.

Noutras disputas, o Fla-
mengo ganhou a Copa do Bra-
sil em cima do Athletico no 
ano de 2013. Em um cenário 
maior, o Fla ainda tem uma 
classificação contra o Furacão 
em 2011, pela segunda fase da 
Sul-Americana. Já na Liberta-
dores de 2017, na fase de gru-
pos, o Athletico avançou para 
as oitavas, e o Mengo foi elimi-
nado. O vencedor do confronto  
Flamengo x Athletico vai me-
dir forças contra o vencedor de 
São Paulo x América-MG.

n 

Quem passar 
do confronto 
vai pegar o 
vencedor de 
São Paulo 
e América 
Mineiro, 
que iniciam 
a decisão 
amanhã

Este ano, pelo Campeonato Brasileiro, o Athletico levou a melhor sobre o Flamengo por 1 a 0, jogando na Arena da Baixada

Após ser desfalque do Co-
rinthians no fim de semana, 
o goleiro Cássio confirmou 
que estará de volta ao time na 
partida contra o Atlético-GO, 
hoje, no Estádio Antônio Ac-
cioly, hoje, pela ida das quar-
tas de final da Copa do Bra-
sil. O experiente jogador foi 
baixa diante do Atlético-MG 
por conta de um desconforto 
muscular.

"A tendência é que, sim 
(vou jogar). Vamos estar pre-
parados", afirmou o goleiro, 
em entrevista ao canal Spor-
tv. Cássio evitou dar detalhes 
sobre seu problema físico. No 
fim de semana, sequer viajou 
com a delegação corintiana 
para Belo Horizonte, onde o 
time paulista venceu o Atléti-
co-MG por 2 a 1, no domingo.

O titular foi substituído 
por Carlos Miguel, que fez 
boa apresentação e tranquili-
zou a torcida corintiana. An-
tes e depois do jogo, o Co-
rinthians não se manifestou 
sobre o problema físico de 
Cássio, mantendo o mistério 
sobre seu retorno ao time nes-
ta quarta-feira, em Goiânia.

Ao entrar em campo no 
Estádio Antônio Accioly, Cás-
sio alcançará a marca de 603 
jogos pelo time paulista. Ele 

se tornará o goleiro com o 
maior número de partidas 
pela equipe e o terceiro joga-
dor no geral.

A grande experiência do 
goleiro, decisivo em diferen-
tes competições pelo clube, 
é um dos trunfos do Corin-
thians em sua maratona de 
jogos decisivos nas próximas 
semanas. O time vai disputar 
as quartas de final da Copa do 
Brasil e também da Copa Li-
bertadores, enquanto tenta se 
manter na briga pela lideran-
ça do Brasileirão.

"Vai ser puxado. Estou 
confiante. Não tem como não 
estar. Estamos em uma situa-
ção boa. O elenco está mais 
cascudo, tem um banco de 
reservas bom, tem dois times 
na minha opinião. Mas (va-
mos manter os) pezinhos no 
chão", declarou. Ao comentar 
sobre os rivais, principalmen-
te na disputa do Brasileirão, 
Cássio elegeu o Fluminense 
como o time com o melhor fu-
tebol do momento. "Está mui-
to difícil. É difícil ver equipes 
despontando, vitórias largas. 
A maioria é 1 a 0, 2 a 0. O Flu-
minense vem jogando o me-
lhor futebol, na minha opi-
nião. Mas, no final das contas, 
quando você conquista um tí-
tulo, você esquece se ganhou 
dez partidas por 1 a 0."

Cássio confirma retorno em jogo das quartas
de final da Copa do Brasil contra o Atlético-GO

corinthians

Foto: Divulgação/Athletico-PR

Agência Estado
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Cássio já está recuperado e deve enfrentar o Atlético-GO
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Em 897, nove meses após a 
sua morte, o cadáver do Papa 
Formoso foi desenterrado e le-
vado ao tribunal para ser jul-
gado, naquele que é conside-
rado um dos acontecimentos 
mais absurdos da história da 
Igreja Católica. No julgamen-
to do cadáver, conforme re-
lembra e registra Taísa Pagno 
no Portal Zap, devido à clara 
impossibilidade de defesa, o 
“réu” foi considerado culpa-
do em todas as acusações. For-
moso foi eleito em 891 e ocu-
pou o cargo até a sua morte, 
que ocorreu cinco anos de-
pois na sequência de um aci-
dente vascular cerebral (AVC), 
embora houvesse suspeita de 
envenenamento.

Durante o tempo em que 
liderou os cristãos, fez mui-
tos inimigos nos escalões su-
periores do Sacro Império Ro-
mano-Germânico e dentro da 
própria Igreja. Era, contudo, 

muito amado pelo povo. Sua 
morte chegou a causar tumul-
tos nas ruas de Roma. Ele foi 
sucedido pelo Papa Bonifácio 
VI, cujo mandato durou ape-
nas duas semanas, vindo a 
morrer – de gota ou por enve-
nenamento – e o seu papado a 
ser declarado “nulo e sem efei-
to”. Então foi eleito outro: Papa 
Estêvão VI, que não “aprecia-
va o falecido” Papa Formoso.

A história conta que os sé-
culos IX e X foram turbulentos 
para Roma, com uma série de 
papas se sucedendo no poder. 
Os reinos e as sociedades feu-
dais apoiavam os candidatos 
ao papado com o objetivo de 
conseguir benefícios. Durante 
o seu papado, Formoso apoiou 
Arnulfo da Caríntia para a co-
roa imperial do Sacro Impé-
rio Romano-Germânico. Já o 
Papa Estêvão VI estava do lado 
do rival, Lambert de Spoleto. 
Formoso tentava levantar um 
exército contra Lambert. Ar-
nulfo morreu no mesmo ano 

Considerado culpado,  foi despojado das vestes, perdeu o título, teve dedos cortados e corpo ficou em sepultura de plebeu

Papa morto foi levado a julgamento
“SÍNODO DO CADÁVER”

O paraibano Antônio Guimarães Correia viveu entre 
19 de dezembro de 1934 e 21 de maio de 2009. 
Nasceu em Campina Grande e foi criado em 

Penedo, interior de Alagoas. Seus pais foram Severino 
Aureliano Correia e Maria de Lourdes Guimarães 
Correia. Os antecedentes musicais na vida desse artista 
foram a presença na família de seu tio-avô Honório 
Correia – maestro da Filarmônica Epitácio Pessoa e o seu 
pai, que era trombonista e cantor, participante ativo dos 
principais eventos citadinos da década de 1920.

Em 1944 Antônio ingressou no Seminário Capuchinho 
de Santo Antônio, em Maceió (AL). Ali foi educado na 
primeira das artes por intermédio dos mestres italianos 
Frei Egídio de Sarroc e Frei Teodoro de Bargecchia. 
Aprendeu órgão e piano, além de encenar em peças 
teatrais a partir de 1945. Em 1953, egresso do serviço 
militar, como marinheiro em Natal (RN), retornou a sua 
terra definitivamente. Daí por diante, no seio de Campina 
Grande, o maestro Antônio Guimarães começou a 
desempenhar uma série de atividades musicais.

Em 1957, já integrado à Juventude Operária 
Católica, formou o primeiro coro misto. Em 1959, o 
maestro novamente reuniu jovens em torno do Coral 
Uirapuru, o qual permaneceu ativo durante cinco anos. 
Em 1962, o referido coral participou de dois conclaves: 
‘I Encontro de Corais Campinenses’, realizado pelo 
Departamento Artístico da Faculdade de Economia, 
e o ‘I Festival de Corais de Estudantes do Nordeste’, 
promovido pela UFPE.

O maestro Antônio foi professor da disciplina de 
Canto Orfeônico no Colégio Alfredo Dantas (1958), no 
Colégio Estadual da Prata (1964) e na Escola Normal 
Padre Emídio Viana Correia (1964). Nessa última 
organizou o Coral Feminino Fernando Silveira. A partir 
de 1965 se tornou organista da Catedral de Campina 
Grande. Em 1969 criou o coral Uiraxuê na Faculdade de 
Administração da URNe, atual UEPB.

Uma das apresentações mais importantes desse 
elenco foi feita no ‘I Festival Nordestino de Coros’, 
realizado em 1973, em João Pessoa, sob organização 
do Departamento Cultural da UFPB. Em 1971, o maestro 
assumiu, a convite, a batuta do Coral da Fundação 
Artístico Cultural Manoel Bandeira (Facma) – o 
FacmaMadrigal. Com esse grupo seleto participou, em 
1972, do ‘II Festival Panamericano de Coros’, realizado 
em Porto Alegre (RS). Em 1975 formou o Coral do Teatro 
Severino Cabral, participando do ‘Festival de Inverno 
de Campina Grande’. Em 1978 criou um coral misto no 
Colégio Nesa. Em 1984 foi convidado para criar o Coral 
Esperança, no Bairro de Nova Brasília, regendo-o até 
dezembro de 2006.

Ao longo da vida, o maestro se notabilizou como 
compositor de gêneros sacros, músicas populares 
e motivos folclóricos, além de hinos dos seguintes 
municípios paraibanos: Campina Grande (música), 
Malta (letra e música), Coxixola (música) e Puxinanã 
(letra e música). Também compôs hinos para os 
seguintes educandários: Instituto Nossa Senhora da 
Salete (música), Instituto Santa Luíza de Marillac (letra 
e música), Colégio Regina Coely (música), Colégio 
Moderno 11 de Outubro (letra e música), Colégio Nesa 
(letra e música), Escola Municipal Maria Cândida de 
Oliveira (letra e música) e Escola Estadual de 1º Grau 
Professor Itan Pereira (letra e música).

Ele também é autor do hino da Polícia Militar da 
Paraíba (letra), em parceria com a criação melódica dos 
seguintes músicos: capitão José Edson Alves Pequeno 
e tenente Antônio Alexandre Maracajá Pires. Também 
organizou e ministrou, em 1980, o curso intensivo de 
iniciação musical denominado ‘Germinação’, no Sesc 
de Campina Grande. Em 1983 publicou o livro didático 
intitulado ‘Música para todos’, pela Editora UEPB. O 
hino de Campina Grande é a composição musical mais 
conhecida de Antônio Guimarães Correia. Feito em 
parceria com o poeta Fernando Silveira, a melodia foi 
aclamada através de concurso público realizado em 5 de 
outubro de 1974, no Colégio das Damas.

O compositor Antônio Guimarães morreu aos 74 
anos. O sepultamento foi realizado na tarde do dia 22 
de maio de 2009, no cemitério do Bairro de José Pinheiro. 
O féretro foi acompanhado pela Filarmônica Municipal 
Epitácio Pessoa, a qual foi conduzida pelo maestro 
major Eraldo Gomes de Oliveira. Debaixo de chuva, foi 
executada a marcha-fúnebre ‘Adeus à Terra’, de lavra 
do próprio Antônio, que fora criada especialmente para 
esse momento.

Roniere 
   Leite  Soares

Colaboração

Breve currículo do 
maestro Guimarães

Roniere Leite Soares é formado em Música pela Faculdade 
Claretiano, de Batatais (SP); sócio colaborador do Instituto 

Histórico de Campina Grande (IHCG); e agente econômico da 
Agência Nacional de Cinema (Ancine), desde 2016

Da Redação

Mortes na História

Daniel da Silva Santos
23/7/2022 – Aos 31 anos, em 
João Pessoa (PB). Motociclista foi 
atropelado por um carro após uma 
discussão de trânsito no acesso 
à Via Oeste. O motorista não 
identificado fugiu do local. A vítima 
trabalhava como gari.

432 — Papa Celestino I
1953 — Félix de Souza Araújo, político, poeta, 
tribuno, ensaísta, crítico literário, escriturário, 
livreiro, radialista, jornalista e conferencista (PB)
1970 — António de Oliveira Salazar, 
político português
1980 — Mohammad Reza Pahlavi, xá da Pérsia
2021 — Evaldo da Silva Tó, cronista esportivo (PB)
2021 — Orlando Drummond, 
ator, comediante e dublador brasileiro

Daniel Santos e 
Andreia Batista
24/7/2022 – Na Rodovia PB-
221, entre os municípios de 
Santa Luzia e São José do 
Sabugi. Casal de namorados 
estava em uma motocicleta 
que colidiu com um cavalo, que também morreu.

Aforismo
“Cada civilização é 

obcecada, visível ou 

invisivelmente, pelo que 

pensa sobre a morte.”

André Malraux
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José Bezerra do Nascimento
(Dé Vaca Véia)
24/7/2022 – Aos 80 anos, em 
Pirpirituba (PB), assassinado. 
Comerciante de animais foi 
esfaqueado durante uma discussão 
por causa de um cavalo. A vítima 
teria negado espaço em seu curral para o agressor 
deixar seu cavalo.

Foto: Notícia Paraíba

Foto: Reprodução

Foto: Polêmica Paraíba

Osmar Mariano do Nascimento
23/7/2022 – Aos 41 anos, na BR-230, 
em Cabedelo (PB). Ele morreu após 
colisão entre duas motocicletas. A 
vítima fatal teria perdido o controle 
do veículo após passar mal.

Foto: Reprodução

Ana Eliza de Oliveira Santos
24/7/2022 – Aos 35 anos, em Magé 
(RJ), assassinada. Paraibana nascida 
em Curral Velho. Cuidadora de idosos 
foi morta com requintes de crueldade, 
a golpes de faca na região do 
pescoço, teve as unhas arrancadas e 
o coração retirado do corpo e jogado fora. Seus restos 
mortais foram encontrados por trabalhadores de 
limpeza pública dentro de um cesto de lixo.

Foto: Polêmica Paraíba

Obituário

João Víctor
23/7/2022 – Em Mulungu, no 
Brejo paraibano, assassinado. 
Cabeleireiro foi morto com um tiro 
no local de trabalho, disparado por 
um desconhecido.

Foto: Reprodução

João Paulo Jerônimo
23/7/2022 – Aos 23 anos, em Santa 
Rita (PB), vítima de homicídio. Foi 
morto a tiros dentro de casa, na 
localidade conhecida como Rua do 
Rato. A polícia segue investigando 
o crime.

Foto: Reprodução
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que Formoso, quando Lam-
bert visitava Roma para rece-
ber a coroa imperial do recém
-ordenado Estêvão VI.

Em janeiro de 897, no que 
ficou conhecido como “Síno-
do do Cadáver”, Estêvão VI 
ordenou que o corpo de For-
moso fosse exumado e leva-
do a julgamento, enfrentando 
as acusações de perjúrio, cobi-
ça e violação dos cânones da 
Igreja Católica durante o seu 

papado. O cadáver foi consi-
derado culpado, despojado 
das suas vestes e privado do 
seu título de papa. Os três de-
dos que usava para abençoar 
as pessoas foram cortados e o 
seu “cadáver nu” foi atirado 
em uma sepultura de plebeu. 
Cansada das intrigas da Igre-
ja, a população exigiu a subs-
tituição do papa e Estêvão VI 
foi mandado para a prisão e 
enforcado em agosto de 897.

Corpo do Papa Formoso foi exumado e levado a julgamento

Idelfonso Valetin Rodrigues
24/7/2022 – Aos 84 anos, na Paraíba. 
Jornalista foi editor de esportes do 
jornal Diário da Amazônia desde a 
fundação do matutino. Ele atuou na 
imprensa do estado de Rondônia por 
mais de 30 anos. Atualmente estava 
aposentado, morava na Paraíba e era casado com 
Marinalva Dantas, ex-atleta maratonista.

Foto: Tudo Rondônia Eunice Durham
19/7/2022 – Aos 90 anos, em 
São Paulo (SP). Antropóloga e 
professora emérita da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de 
São Paulo. Pioneira nos estudos 
de antropologia urbana no Brasil. Atuou como 
defensora da ciência e educação no país e teve 
posições de destaque em entidades do setor.

Foto: Jornal da USP
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2022
PROCESSO Nº  19.000.021311.2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, destinado aos  HOSPITAIS 
DA 1ª MACROREGIÃO: CPJM, LACEN, HGM, HDOD, UPA ST RITA, CSCA, UPA GUARABIRA, 
HPMGER, HEETSHL, HEMOCENTRO, CHCF, CPAM, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 10/08/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01433-6
João Pessoa, 26 de julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 25/2022
Registro CGE Nº  22-01459-3 29/08/2022 10:00

Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia   PB-264, Trecho: São 
Sebastião do Umbuzeiro/Divisa -PB/PE, 
com    18,55 km
Valor estimado da obra: R$ 20.199.906,15
Prazo de execução: 540 (quinhentos e 
quarenta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 26 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Salários vão de R$ 1,7 mil a R$ 2,1 mil, mais auxílios, para temporários que irão atuar no Censo 2022

Agente censitário tem 398 vagas
ConCursos no IBGE

Agência Brasil 

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
publicou ontem o edital para 
preencher vagas adicionais 
de agentes censitários tem-
porários que atuarão no Cen-
so 2022.

A previsão do certame é 
que os agentes cumpram as 
demandas pelo período de 
cinco meses, que poderão ser 
prorrogados de acordo com 
as atividades e com os recur-
sos disponíveis pelo IBGE.

As inscrições para a sele-
ção são gratuitas e podem ser 
efetuadas pelo site do insti-
tuto. Para agente censitário 
municipal, 119 vagas serão 
preenchidas. Para supervisor, 
279 funcionários serão con-
tratados. O IBGE exige, entre 
outras documentações, com-
provante de conclusão do En-
sino Médio e habilidades com 
planilhas digitais. Os salários 
vão de R$ 1,7 mil a R$ 2,1 mil, 
com auxílio transporte e auxí-
lio alimentação. A carga horá-
ria é de 8 horas diárias.

n 

A previsão é 
que os agentes 
cumpram as 
demandas pelo 
período de cinco 
meses, podendo 
ser prorrogados 
de acordo com 
as atividades e 
recursos do IBGE

Uma parte do forro de ges-
so do teto de uma das salas da 
Escola Cidadã Integral Técni-
ca (ECIT) Professor Osvaldo 
Pessoa, no bairro Ernani Sá-
tiro, em João Pessoa, caiu no 
início da tarde de ontem. Três 
alunos sofreram escoriações 
leves, e foram atendidos e li-
berados no local pelo Servi-
ço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu). As informa-
ções são da Secretaria de Es-
tado da Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia do Estado da 
Paraíba (SEECT-PB).

Uma equipe da SEECT-PB, 
junto ao secretário de Estado 
da Educação, Cláudio Furta-
do, esteve na escola para apu-
rar os danos. A pasta ressal-
ta que a escola já se encontra 
em manutenção, e reparos na 
parte estrutural, hidráulica e 
elétrica serão feitos no prédio. 
Em decorrência disto, as au-
las presenciais estão suspen-
sas durante esta e a próxima 
semana, mas seguirão sen-
do ofertadas aos alunos, na 
modalidade remota. Os ser-
viços de manutenção emer-
genciais devem ser concluí-
dos nos próximos dias.

Teto de escola 
desaba em 
João Pessoa

aCIdEntE

Nalim Tavares 
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Reparos
A pasta ressalta que a 
escola já se encontra 

em manutenção, 
e reparos na parte 

estrutural, hidráulica 
e elétrica serão feitos 

no prédio

A Secretaria Executiva 
do Orçamento Democráti-
co iniciou, ontem, em Caja-
zeiras, sede da 9ª Região, a 
etapa do Planejamento De-
mocrático, realizada pós-au-
diências públicas regionais 
para tratar sobre as priori-
dades eleitas nas regiões. O 
Planejamento será realizado 
nas 15 cidades-sedes, contem-
plando todas as regiões geor-
çamentárias e segue até 12 de 
agosto, com a participação do 
secretário executivo Júnior 
Caroé, gerentes de acompa-
nhamento e formações, arti-
culadores regionais e equipe 
administrativa da secretaria.

Hoje, será a vez da cida-
de de Sousa; na quinta (28), 
em Pombal; na sexta (29), em 
Catolé do Rocha; no sábado 

(30), em Itaporanga; segunda 
(1), em Princesa Isabel; Patos 
– terça-feira (2); Juazeirinho 
– quarta (3); Campina Gran-
de – quinta (4); Itabaiana – sá-
bado (6); Mamanguape – se-
gunda (8); Guarabira – terça 
(9); João Pessoa – quarta (10); 
Cuité – quinta (11) e Montei-
ro, na sexta-feira (12).

 Dentro da programação 
estão as apresentações das 
demandas apresentadas nas 
audiências públicas regio-
nais, divisão de grupos de 
conselheiros para dialogar 
e refletirem quais demandas 
serão priorizadas no Projeto 
de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA 2023) e socialização 
das 30 demandas prioritá-
rias da região, sendo 10 por 
eixo de política pública.

ODE reúne conselho para dialogar sobre prioridades 
ElEItas nas audIênCIas rEGIonaIs

 “O Planejamento Demo-
crático é uma etapa de extre-
ma importância para a cons-
trução do orçamento público, 
pois ela, além de ser o mo-
mento de diálogo entre os 

conselheiros de cada região 
sobre aquelas prioridades 
eleitas nas últimas audiên-
cias públicas regionais, reali-
zadas nas 14 regiões do Esta-
do, também direciona quais 

ações o governo deve incre-
mentar para aquelas respec-
tivas comunidades”, infor-
mou Júnior Caroé, secretário 
executivo do Orçamento De-
mocrático.

Prioridades eleitas por região

Calendário de pagamento

n João Pessoa: saúde, educação e agricultura 
familiar
n Guarabira: educação, habitação e estradas de 
rodagem
n Campina Grande: educação, agricultura fami-
liar e cultura
n Juazeirinho: educação, esgotamento sanitário e 
desenvolvimento humano
n Cuité: educação, habitação e abastecimento 
d´água
n Monteiro: habitação, energia renováveis e 
indústria
n Patos: educação, habitação e abastecimento 
d´água
n Itaporanga: educação, habitação e saúde

n Catolé do Rocha: educação, abastecimento 
d´água e habitação

n Cajazeiras: educação, estradas de rodagem 
e saúde

n Sousa: educação, saúde e habitação

n Princesa Isabel: educação, infraestrutura rural 
e agricultura e pesca

n Itabaiana: saúde, educação e infraestrutura 
de mercados públicos

n Pombal: educação, cultura e agricultura 
familiar

n Mamanguape: educação, habitação e estra-
das de rodagem

Em João Pessoa, 1.240 ta-
xistas estão aptos ao recebi-
mento do Benefício Emer-
gencial aos Motoristas de 
Táxi (BEm Taxista) – auxí-
lio do Governo Federal que 
prevê o pagamento de par-
celas no valor de R$ 1 mil até 
dezembro. A informação foi 
divulgada ontem pela Supe-
rintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob-
JP) da capital. Segundo o ór-
gão, 1.440 motoristas da cate-
goria estão cadastrados, mas 
200 estão inaptos ao cumpri-
mento das atividades. 

O superintendente da Se-
mob-JP, Expedito Leite Filho, 
ressaltou que João Pessoa será 
uma das primeiras cidades 
do país a enviar à pasta os da-
dos necessários para a efeti-
vação do processo. “Estamos 

nos ajustes finais, a fim de que 
possamos acessar o sistema 
do Ministério do Trabalho 
e Previdência até esta sexta-
feira, (29), para concluirmos 
o envio dos dados dos taxis-
tas cadastrados e aptos ao re-
cebimento do benefício”, des-
tacou o superintendente. 

O prazo para o envio das 
informações referente à pri-
meira etapa se encerra no do-
mingo (31). Outras duas fases 
darão continuidade ao pro-
cesso para que as prefeitu-
ras possam enviar os dados e 
registros dos motoristas nos 
próximos meses, sendo uma 
no período de 5 a 15 de agos-
to e a outra no período de 20 
de agosto a 11 de setembro. 

Para o diretor operacio-
nal da Associação dos Ta-
xistas Cristãos da Paraíba 
(Atac), Wescley Rocha, o au-
xílio ajudará os motoristas 
não só no custeio das despe-

Capital tem 1.240 aptos a receber o benefício
auxílIo taxIsta

Ítalo Arruda 
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sas com combustíveis mas 
também com outras áreas 
do orçamento. “O auxílio ta-
xista vem em uma boa hora, 
pois vamos poder usá-lo para 
abastecer os veículos, como 
também para pagar contas e  
fazer compras para o lar, tra-
zendo mais conforto para a 
categoria, mesmo que tempo-
rariamente”, comentou.

A quantidade de parcelas 
a serem recebidas, conforme 
anúncio da Secretaria Espe-
cial de Comunicação Social 
do Governo Federal, depen-
derá “do número de inscritos 
e do limite global de recursos 
previstos na legislação”. Tam-

bém não há necessidade de 
qualquer ação por parte dos 
taxistas nesta primeira etapa 
da seleção.

“O trâmite será gerido ex-
clusivamente pelas prefeitu-
ras, devendo encaminhar os 
dados destes trabalhadores à 
Dataprev, que fará o proces-
samento das informações e a 
devida autorização de inclu-
são no BEm-Taxista”, infor-
mou o órgão. O cadastramen-
to dos taxistas, no entanto, 
não garante o recebimento do 
auxílio. Segundo o Governo,  
é necessário que ele seja con-
siderado elegível às determi-
nações do programa.

n Inscritos na primeira etapa: 16 de agosto
n Inscritos da segunda etapa: 30 de agosto
n Inscritos na última etapa: entre setembro e dezembro 

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
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O IBGE exige comprovante de conclusão do Ensino Médio e habilidades com planilhas digitais



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO PARA APRESENTAÇÃO

DE NOVA DOCUMENTAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00029/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento que a empresa JOZENILTON NOBRE NUNES, cadastrada no CNPJ 
nº 04.969.612/0001-48, com fundamento no § 3 do art. 48 da Lei nº 8.666/93, estabeleço o prazo 
de 08 (oito) dias úteis, até o dia 08.08.2022, para apresentar nova documentação da Tomada de 
Preços nº 00029/2022. Com a ausência provocará sua inabilitação. Desta forma a habilitação está 
condicionada a apresentação da documentação descrita no edital. 

Aguiar-PB, 26 de julho de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB, vem através deste AVISO, tornar público 
para os interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 00013/2022, cujo objeto: Aquisição 
de um veículo ônibus rural escolar ORE-2, destinado a Secretaria de Educação do Município 
de Aguiar-PB, atendendo ao convênio nº 0153/2021, não tendo comparecido nenhuma empresa 
interessada, a Pregoeira e equipe de apoio considerou o certame como licitação DESERTA. 
Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua Irineu La-
cerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone 
(0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 22 de Julho de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA

DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00030/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados, CONVOCAR as empresas: OBRAPLAN 
EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELI EPP, cadastrada no CNPJ 
nº 26.764.981/0001-37, JOSÉ ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI, 
cadastrada no CNPJ nº 36.158.514/0001-17, CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, 
cadastrada no CNPJ nº 09.335.002/0001-06, CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI 
– ME, cadastrada no CNPJ nº  15.233.791/0001-77, MLS CONSTRUÇÕES LTDA, cadastrada 
no CNPJ nº   12.102.978/0001-43, MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES - ME, cadastrada 
no CNPJ nº  26.781.189/0001-90, JJL CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, cadastrada no CNPJ 
nº  33.887.582/0001-29, RTS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, cadastrada no 
CNPJ nº  04.672.369/0001-00, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ROUTE EIRELI, cadastrada 
no CNPJ nº   42.017.588/0001-36, JMR CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ nº  
08.686.945/0001-10, A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº  
20.256.412/0001-02, F. COSTA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES, cadastrada no 
CNPJ nº 37.325.870/0001-40, FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, cadastrada no 
CNPJ nº  20.284.072/0001-15, CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 
09.913.177/0001-53, MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº  
31.381.604/0001-59, COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 
11.170.603/0001-58, JMS PAJEU CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada 
no CNPJ nº 45.791.193/0001-84, CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI EPP, cadastrada no CNPJ nº  22.370.871/0001-30, ABIK ENGENHARIA E CONSUL-
TORIA LTDA, cadastrada no CNPJ nº 34.746.608/0001-81 e DEL ENGENHARIA EIRELI - ME, 
cadastrada no CNPJ nº  17.415.942/0001-33. para abertura dos envelopes de habilitação da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00029/2022, cuja abertura será no dia 02.08.2022 às 14:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. Os 
envelopes serão abertos com a presença ou não dos licitantes.

Aguiar-PB, 26 de Julho de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO

DE RESCISÃO CONTRATUAL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 00024/2022.
CONTRATO: 109/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONTRATADA: MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO BENTO - ME
FUNDAMENTAÇÃO: Rescisão Contratual de forma bilateral do contrato nº 109/2022, nos termos 

do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93 c/c/ o art. 78.  
Aguiar-PB, 26 de Julho de 2022.

Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PB 
(Convênio/Ministério do Desenvolvimento Regional n° proposta 055782/2021); ADJUDICO o seu 
objeto a: D J DA SILVA - R$ 44.600,00; MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE 
EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIR - R$ 333.200,00.

Alcantil - PB, 18 de Julho de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE ALCANTIL–
PB (Convênio/Ministério do Desenvolvimento Regional n° proposta 055782/2021); HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: D J DA SILVA - R$ 44.600,00; MANUPA 
COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS 
EIR - R$ 333.200,00.

Alcantil - PB, 18 de Julho de 2022
CICERO JOSE FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº RP 00027/2021, Pregão Eletrônico RP nº 
0027/2021 do Município de Esperança/PB para: contratação de empresa para fornecimento de 
fardamento escolar destinado a distribuição gratuita em favor dos alunos da Rede Municipal de 
Ensino de Alcantil–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2022 - 
Ata de Registro de Preços nº 00027/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00027/2021, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA CNPJ: 
08.993.909/0001–08. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA 
DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 04004.12.361.1005.2017 – DISTRIBUIÇÃO DE FAR-
DAMENTO E KITS ESCOLAR 04004.12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL(MDE) 04004.12.361.1005.2053 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– FUNDEB 30% 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.30.00.00 MA-
TERIAL DE CONSUMO FONTE: 500 540. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00130/2022 - 22.07.22 - DI 
DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - R$ 81.675,73.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as dis-

posições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00025/2022, que objetiva: 
Aquisição de materiais de construção destinados a Prefeitura Municipal de Arara; ADJUDICO 
o seu objeto a: FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS – ME - R$ 38.648,00; JSA COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 3.551,76; NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - R$ 
684,82; POLIBIO MORAES DE SOUZA - R$ 41.892,60; PRM COMERCIO DE ACO E FERRA-
MENTAS EIRELI - R$ 23.521,60.

Arara - PB, 25 de Julho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00025/2022, que objetiva: Aquisição de materiais 
de construção destinados a Prefeitura Municipal de Arara; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS – ME - R$ 38.648,00; JSA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 3.551,76; NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS 
LTDA - R$ 684,82; POLIBIO MORAES DE SOUZA - R$ 41.892,60; PRM COMERCIO DE ACO E 
FERRAMENTAS EIRELI - R$ 23.521,60.

Arara - PB, 25 de Julho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00025/2022. OBJETO: Aquisição de materiais de cons-

trução destinados a Prefeitura Municipal de Arara. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores: Francisco Duarte dos Santos - ME - CNPJ 07.293.135/0001-31. 
Jsa Comercio e Servicos Ltda - CNPJ 28.302.534/0001-91. Northwest Máquinas e Ferramentas 
Ltda - CNPJ 37.247.494/0001-13. Polibio Moraes de Souza - CNPJ 04.821.519/0001-91. Prm 
Comercio de Aco e Ferramentas Eireli - CNPJ 29.805.880/0001-55. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 26 de Julho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

ATO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022 

##TEX O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Professor Moreira, 21 - Centro - 
Araruna - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Equiparados, para: Aquisição de equipamentos diversos para atender a demanda do 
Fundo Municipal de Saúde de Araruna/PB. Comunica que à abertura da sessão pública marcada 
para ás 09:00 horas do dia 27 de Julho de 2022, e início da fase de lances: 09:15 horas do dia 27 
de julho de 2022, ficam marcados para os mesmos horários no dia 09 de agosto de 2022. Refe-
rência: 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) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
comprasgovernamentais.gov.br. 

Araruna - PB, 26 de julho de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Agosto de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Prestação de Serviço de 
Recadastramento Imobiliário e Elaboração da Planta Genérica de Valores do município de Ara-
runa/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 10/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 26 de julho de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:30 horas do dia 12 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia para reforma e ampliação dos Unidades Básicas de Saúde do Município, conforme 
especificações do Projeto Básico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.
com. Edital: cplareial2020@gmail.com; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 26 de Julho de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para o capeamento asfaltico em 
divesas vias urbanas deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: MAC CONSTRUTORA EIRELI - R$ 2.061.891,55.

Areial - PB, 26 de Julho de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para o capeamento 
asfaltico em divesas vias urbanas deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 02070.26.782.1011.1032 
– CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO MEIO FIO E LINHA DÁGUA 449051 – 
OBRAS E INSTALAÇÕES FONTES: 500. VIGÊNCIA: até 27/07/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00081/2022 - 27.07.22 - MAC CONSTRUTORA EIRELI - R$ 
2.061.891,55.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 11 de agosto 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presa de engenharia para a execução das obras de Construção da primeira Etapa da Ponte que 
liga as comunidades Barra III á Unha de Gato – Zona Rural do município de Assunção/PB através 
do Convênio n.º 032/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 
Gestão e a Prefeitura Municipal de Assunção. Recursos: previstos no orçamento vigente: oriundos 
do Convênio n.º 032/2022 e próprios. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 26 de julho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação 
de empresa ou pessoa física para prestação do serviço de transporte de água potável, para 
abastecer ao municipio de Assunção – PB conforme descritivo no Termo de Referência. Abertura 
da sessão pública: 08:30 horas do dia 08 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:00 
horas do dia 08 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: (83) 34661143. E-mail: 
licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Assunção - PB, 26 de Julho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:30 hs do dia 28 de Julho 

de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00016/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisições parceladas de Pães, 
Bolos, Bolachas e outros, destinados ao atendimento de diversos setores da Administração. Jus-
tificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no seguinte endereço - Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Telefone: (083) 
99156–0205. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 26 de Julho de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Patrulha Mecanizada (1Trator agrícola) para o Município de Baía da 
Traição – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos do 
Convênio Plataforma+ Brasil nº 901581/2020 e Próprios do Município de Baia da Traição: 02.080 
Secretaria Municipal de Agricultura; 20 601 0027 1032 Aquisição de Maquinas e Equipamentos p/ 
Agricultura; 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 
00100/2022 - 21.07.22 - PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPE-
CUARIOS EIRELI - R$ 251.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU 
PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA 
ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.
com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 26 de Julho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 09 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS E/OU 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS 
E CLÍNICO GERAL JUNTO A REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DE SAÚDE PARA CONSULTAS 
E RETORNOS E PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.
com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 26 de Julho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU 
PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA 
ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.
com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 26 de Julho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PONTOS 
ELETRÔNICOS A SEREM DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: VLADMIR DE MATOS LEITÃO - R$ 24.300,00.

Belém - PB, 25 de Julho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação da escola E. 

M. E. I. F. José Gomes dos Santos, localizada no município de Bernardino Batista. Data e Local: 11 
de Agosto de 2022 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, 
n° 30 - Centro - Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http:// 
www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 26 de Julho de 2022. 
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:00 
horas do dia 09 de Agosto de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de medicamentos 
GENÉRICOS com base no maior desconto percentual, sob os medicamentos constantes na 
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED Secretaria Executiva, para suprir 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 26 de Julho de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
nº 2.05.062/2022/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.062/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa física: HERALDO CEZAR DE SOUZA SANTANA, com vistas a Contratação de Locação 
de Imóvel situado a Rua Manoel Leite, nº 88 – Bairro Palmeira – Campina Grande/PB, destinado ao 
funcionamento do CRAS – PALMEIRA, embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal 
Nº 8.666/93, no valor total de R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais), cujas despesas correrão 
á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1019.2135 (Ações dos CRAS). 
Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 20 de Julho de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.110/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.110/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E HERALDO CEZAR DE SOUZA SANTANA.  OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL LEITE, 88 – BAIRRO PALMEIRA, DESTINA-
DO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS – PALMEIRA. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.062/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 
24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1019.2135. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E HERALDO CEZAR DE SOUZA SANTANA. VALOR 
GLOBAL: R$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS). DATA DE ASSINATURA: 20/07/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAPIM. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: http://transparencia.
capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br.

Capim - PB, 26 de Julho de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 09 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 GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS: ESTIVAS, CEREAIS E PROTEÍNAS DESINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALU-
NOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: www.capim.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 26 de Julho de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
ERRATA DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
OBJETO: Contratação de empresa do Ramo Pertinente, para o fornecimento e serviços gráficos 

diversos, para atender as necessidades da administração municipal deste município. Visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras.

ONDE SE LÊ: O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes (cadastrados na última 
sessão do dia 15/06/2022) para continuação dos trabalhos, que será realizado no dia 03 de Agosto 
de 2022 às 11:00 (Onze horas).

LEIA-SE: O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes (cadastrados na última 
sessão do dia 15/06/2022) para continuação dos trabalhos, que será realizado no dia 05 de Agosto 
de 2022 às 11:00 (Onze horas)

Capim - PB, 26 de julho de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
ERRATA DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
OBJETO: Contratação de empresa do Ramo Pertinente, para o fornecimento e serviços gráficos 

diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras. 

ONDE SE LÊ: O Pregoeiro informa que todas as empresas participantes deste processo ficaram 
inabilitadas, sendo assim o pregoeiro abre um prazo de 08 (oito) dias uteis, conforme art. 48 § 3º 
da Lei: 8666/93, para apresentação de uma nova documentação até a data 03/08/2022. E convoca 
todas as empresas que se interessarem a se regularizar para uma reunião no dia 03/08/2022 às 
09:00 (Nove horas)

LEIA-SE: O Pregoeiro informa que todas as empresas participantes deste processo ficaram 
inabilitadas, sendo assim o pregoeiro abre um prazo de 08 (oito) dias uteis, conforme art. 48 § 3º 
da Lei: 8666/93, para apresentação de uma nova documentação até a data 05/08/2022. E convoca 
todas as empresas que se interessarem a se regularizar para uma reunião no dia 05/08/2022 às 
09:00 (Nove horas)

Capim - PB, 26 de julho de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site HTTPS://www.
licitanet.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME CONVÊNIO Nº 0313/2022. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 10 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 
10 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; HTTPS://www.licitanet.com.br/. 

Caraúbas - PB, 26 de Julho de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:30 horas do dia 09 de Agosto 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE 
CAÇAMBA E DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. 
E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 26 de Julho de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 16 de Agosto 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE 
GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS–PB, CONFORME CONVÊNIO nº 
0335/2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.
pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 26 de Julho de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Agosto 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE 
GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE BARREIRAS – MUNICÍPIO DE CARAÚBAS–PB, 
CONFORME CONVÊNIO nº 0336/2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 26 de Julho de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE 2.º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 00035/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 

DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM 
MEIO–FIO PRÉ–MOLDADO DE ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO PEDRA D’ÁGUA (COORDE-
NADAS: 6° 46’ 22” S E 35° 50’ 56” W) DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE–PB, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE Nº 907727/2020/MDR/CAIXA.  FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 – Lei 
Federal 8.666/93 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS – Contrato nº 00035/2022 - Tomada de 
Preços nº 00002/2021. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias de 22/07/2022 até 22/09/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de CASSERENGUE e HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI. 
DATA DE ASSINATURAS: 21/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL CASSERENGUE
EXTRATO DE 4º APOSTILAMENTO

AO CONTRATO Nº 00001/2022
Extrato do 4.º apostilamento ao Contrato n.º 00001/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 

00006/2021, passando a ter os seguintes preços contratados a partir do dia 15/07/2022: R$ 6,17 
(seis reais e dezessete centavos), alterando o valor contratual para, R$ 1.606.598,88(um milhão 
seiscentos e seis mil e quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). Dotação Orça-
mentária: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/
FEDERAIS (RECURSOS ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
– SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO 
FNDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ 
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB MAGISTERIO/ TRANSFERÊNCIA FUDEB OUTRAS). Legislação: 
Lei das Licitações, Art. 65, inciso II, alínea d, e também de acordo com a CLÁUSULA QUARTA 
– DO REAJUSTAMENTO – Contrato nº 00001/2022. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASSERENGUE e CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ nº 02.425.806/0001-57. 
DATA DE ASSINATURA: 14/07/2022.

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 27 de julho de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTI-

NADA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS 
NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE, REFERENTE AO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA 
CONFORME CONVÊNIO Nº 0130/2022, ENTRE PREFEITURA DE CASSERENGUE E GOVERNO 
DO ESTADO DA PARAÍBA/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNO-
LOGIA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2022 – RECURSOS GOVERNO DO ESTADO – CONVÊNIO Nº 0130/2022 (TRANSFERÊNCIA DE 
CONVÊNIOS – OUTROS GOVERNO DO ESTADO): 20.040 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA – 12.365.0004.1047 – ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.. 
VIGÊNCIA: até 25/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT 
Nº 00075/2022 - 25.07.22 - N & S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - R$ 716.020,64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 3º ADITIVO DE PRAZO

AO CONTRATO Nº 10000140/2020
Tomada de Preços Nº 003/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: FFJ 

Construtora Ltda, CNPJ: 19.369.906/0001-06. Justificatica técnica: Considerando que a vigência do 
contrato vai até 26/06/2022 dos serviços contratados, desta forma a nova vigência passa a ser de 
26/06/2022 a 31/12/2022 para efeito de execução dos serviços e pagamentos junto a contratada, 
fundamentado na cláusula setima do referido contrato, desta forma fica justificado a prorrogação. 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) 
e Sr. Jolisberto Vital do Nascimento (Pela contratada). 

Coremas-PB, 10 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO 3º ADITIVO DE PRAZO
AO CONTRATO Nº 160/2020

Tomada de Preços Nº 005/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: FFJ 
Construtora Ltda, CNPJ: 19.369.906/0001-06. Justificatica técnica: Considerando que a vigência do 
contrato vai até 10/07/2022 dos serviços contratados, desta forma a nova vigência passa a ser de 
10/07/2022 a 31/12/2022 para efeito de execução dos serviços e pagamentos junto a contratada, 
fundamentado na cláusula setima do referido contrato, desta forma fica justificado a prorrogação. 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) 
e Sr. Jolisberto Vital do Nascimento (Pela contratada). 

Coremas-PB, 10 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL nos termos do Art. 109, 

inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, a interposição de 
Recurso Administrativo contra o julgamento de habilitação da Tomada de Preços Nº 006/2022. 
Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia para pavimen-
tação em paralelepípedo das diversas ruas no município. Protocolado no dia 25/07/2022 através 
do e-mail: prefeituradecoremas.pb1@gmail.com, pela pessoa jurídica: DB Construtora Ldta-ME, 
CNPJ: 42.312.300/0001-56. Cópia do recurso: Poderá ser retirada através do endereço eletrônico 
www.coremas.pb.gov.br. Informação da CPL: Fica suspensa por tempo indeterminado a sessão 
pública marcada para às 08h:00min (oito horas) do dia 26/07/2022, visando abertura dos envelopes 
propostas de preços.

Coremas-PB, 25 de julho de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL nos termos do Art. 109, 
inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, a interposição de 
Recurso Administrativo contra o julgamento de habilitação da Tomada de Preços Nº 007/2022. 
Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia para pavimen-
tação em paralelepípedo das diversas ruas do município. Protocolado no dia 25/07/2022 através 
do e-mail: prefeituradecoremas.pb1@gmail.com, pela pessoa jurídica: DB Construtora Ldta-ME, 
CNPJ: 42.312.300/0001-56. Cópia do recurso: Poderá ser retirada através do endereço eletrônico 
www.coremas.pb.gov.br. Informação da CPL: Fica suspensa por tempo indeterminado a sessão 
pública marcada para às 10h:00min (dez horas) do dia 26/07/2022, visando abertura dos envelopes 
propostas de preços.

Coremas-PB, 25 de julho de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Resolve: 

Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 019/2022 (Processo Administrativo 
Nº 143/2022), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado 
de material de gráfico de uso diário, para as diversas Secretarias, conforme termo de referência; com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes 
vencedores: Licitante vencedor: AGS Comercio e Serviços Ltda, CNPJ: 30.712.427/0001-83, com 
o valor total R$ 14.775,00 (quatorze mil, setecentos e setenta e cinco reais); Licitante vencedor: 
Amazonas Comercio de Adesivos e Brindes Ltda, CNPJ: 11.383.230/0001-01, com o valor total R$ 
1.341,00 (um mil, trezentos e quarenta e um reais); Licitante vencedor: Deck Gráfica e Editora Eireli-
-EPP, CNPJ: 11.461.719/0001-46, com o valor total R$ 11.617,00 (onze mil, seiscentos e dezessete 
reais); Licitante vencedor: Estrela Comunicação Gráfica Eireli-ME, CNPJ: 32.137.518/0001-68, com 
o valor total R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais); Licitante vencedor: Michele Tais Mann 
Bergmann-ME, CNPJ: 41.244.330/0001-00, com o valor total R$ 23.952,00 (vinte e três mil, novecentos 
e cinquenta e dois reais); Licitante vencedor: Rosivaldo Gomes da Silva Gráfica e Editora-ME, CNPJ: 
10.359.279/0001-58, com o valor total R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais); Licitante 
vencedor: S F de Souza Impressos-ME, CNPJ: 20.385.922/0001-71, com o valor total R$ 190.183,00 
(cento e noventa mil, cento e oitenta e três reais); Licitante vencedor: TGM Gráfica e Editora Eireli-ME, 
CNPJ: 33.682.705/0001-95, com o valor total R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais). Desta 
forma o valor total homologado é de R$ 251.746,00 (duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e 
quarenta e seis reais). Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 21 de julho de 2022
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO

DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 253/2021
Inexigibilidade Nº 013/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Master Soluções 

Odontológicas EirelI-ME, CNPJ: 42.596.277/0001-79; Considerando que a vigência do contrato 
vai até 01 julho de 2022; considerando que o serviço prestado é de natureza, fica justificado o 
acréscimo de 100% ao prazo e ao valor inicialmente contratado; considerando cláusula décima 
do contrato e o inciso II do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93. Assim,  a nova vigência passa a ser 
01/07/2022 até 01/04/2023, consequentimente deverá ser  aditivado ao valor total contratado a 
quantia total o valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) perfazendo o valor total de R$ 
53.100,00 (cinquenta e três mil, cem reais) pelos os 09 (nove) meses, que será pago de acordo com 
a execução dos serviços,  portanto o valor total contratual total passa a ser  R$ 106.200,00 (cento e 
seis mil e duzentos reais). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. 
Pedro Ferreira Paiva Filho (Pela contratada).

Coremas-PB, 30 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO

DE VALOR AO CONTRATO Nº 253/2021
Pregão Presencial Nº 022/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Everaldo 

Honorio da Silva-Me (Everaldo Transporte), Cnpj: 42.107.538/0001-40; Considerando, que a 
vigência do contrato vai até 18 de outubro de 2022; Considerando a necessidade de continuação 
do fornecimento contratado e o §1º Art. 65 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, fica justificado 
o acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) quantitativos contratados e fundamentado na 
cláusula decima do contrato. Desta forma, considerando a necessidade de continuação do forne-
cimento contratado, fica aditivado ao valor total contratado a quantia total de R$ 1.188,00 (um mil, 
cento e oitenta e oito reais), correspondente a um acréscimo de até 25% sobre o valor do contrato, 
totalizando o valor contratual de R$ 6.138,00 (seis mil, cento e trinta e oito reais), para pagamento 
dos serviços prestados terceirizados através da contratada de acordo com a demandas da munici-
palidade. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. Evandro Honório 
da Silva (Pela contratada).

Coremas-PB, 25 de julho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS 
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO

DE VALOR AO CONTRATO Nº 431/2021
Pregão Presencial Nº 026/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Everaldo 

Honorio da Silva-Me (Everaldo Transporte), Cnpj: 42.107.538/0001-40; Considerando, que a vi-
gência do contrato vai até 09 de novembro de 2022; Considerando a necessidade de continuação 
do fornecimento contratado e o §1º Art. 65 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, fica justificado o 
acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) quantitativos contratados e fundamentado na cláusula 
decima do contrato. Desta forma, considerando a necessidade de continuação do fornecimento 
contratado, fica aditivado ao valor total contratado a quantia total de R$ 6.993,00 (seis mil, novecen-
tos e noventa e três reais), correspondente a um acréscimo de até 25% sobre o valor do contrato, 
totalizando o valor total contratual de R$ 35.343,00 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três 
reais), para pagamento dos serviços prestados terceirizados através da contratada de acordo com 
a demandas da municipalidade. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não 
foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) 
e Sr. Everaldo Honorio da Silva  (Pela contratada).

Coremas-PB, 25 de julho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00012/2022
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 DV00012/2022, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
NOS EQUIPAMENTOS, ODONTOLOGICOS, HOSPITALARES E NOS EQUIPAMENTOS DAS 
UBS, MEDIANTE REQUISIÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO LTDA - R$ 49.977,00.

Cubatí.. - PB, 21 de Julho de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2022
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 DV00013/2022, que 
objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS 
DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUBATÍ/PB, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LA-
BORATORIAL LTDA - R$ 49.836,00.

Cubatí.. - PB, 21 de Julho de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADO AS UNIDADES 
BASICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CUBATÍ/PB, CON-
FORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00013/2022. DOTAÇÃO: 06.013 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.0002.2030 – 
ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA – 1.600.0000 – TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
– 0029.3390–30.00.1.600.0000 – MATERIAL DE CONSUMO – 1.621.0000 – TRANSF. FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO ESTADUAL – 0030.3390–30.00.1.621.0000 – 
MATERIAL DE CONSUMO – 10.302.0002.2033 – ATIV. DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
– 1.500.0000 – RECURSOS NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS – 0061.3390.30.00.1.500.0000 
– MATERIAL DE CONSUMO – 1.500.1002 – RECURSOS VINCULADOS DE IMPOSTO – ASPS 
– 0062.3390.30.00.1.500.1002 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00076/2022 
- 21.07.22 - B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABO-
RATORIAL LTDA - R$ 49.836,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
NOS EQUIPAMENTOS, ODONTOLOGICOS, HOSPITALARES E NOS EQUIPAMENTOS 
DAS UBS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00012/2022. DOTAÇÃO: 06.013 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.0002.2030 
– ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA – 1.500.000– RECURSOS NÃO VINVULADOS DE 
IMPOSTOS – 0044.3390–39.00.1.500.000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA 
JURIDICA – 1.600.0000 – TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV. DO 
GOVERNO FEDERAL BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS – 0046.3390–
39.00.1.600.000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA.. VIGÊNCIA: até 
31/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00075/2022 
- 21.07.22 - GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO LTDA - R$ 49.977,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA ELIANE DA 
SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI, CNPJ: 39.452.962/0001-17- R$ 70.805,65

Damião - PB, 26 de Julho de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos 
alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:05:00 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.306.2001.2014, 12.361.2001.2015, 12.361.2001.2017. Elemento de 
Despesa: 33.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00112/2022 – 26.07.22 - MARIA 
ELIANE DA SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI, CNPJ: 39.452.962/0001-17- R$ 70.805,65.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de preços para futura ou eventual aquisição de material de consumo para 
atender as necessidades do setor de radiologia do Hospital Municipal de Esperança/PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Esperança: 02.016–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02016.10.302.1018.2077 – MANUTENÇÃO 
DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00257/2022 - 
07.07.22 - UNIVEN HEALTHCARE LTDA - R$ 120.720,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTI-
NADOS A DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à 
demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00055/2022 - 
Fagner Henrique da Silva - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 7.734,40. ASSINATURA: 22.07.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00082/2022, que objetiva: Contratação de 
serviços de mão de obra em solda elétrica e reparos em ferros para confecção de grades, portões 
e similares para melhor atender as necessidades da administração municipal; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR 
05296756410 - R$ 72.020,00.

Guarabira - PB, 26 de Julho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2022, que objetiva: Aquisição por compra 
de veciulos para melhor atender as necessidades de Educação, mediante edital e seu termo de 
referência e conforme demanda remanescentes; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 305.969,67.

Guarabira - PB, 26 de Julho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

IN00018/2022
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 IN00018/2022, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GUARABIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, ATÉ 
DEZEMBRO DE 2022. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ELISÂNGELA LUCENA DE ARAÚJO FREITAS – CPF: 039.215.034-42, R$ 19.440,00 - Dezenove 
mil, quatrocentos e quarenta reais.

Guarabira - PB, 01 de julho de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00054/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00054/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE KIT REFEIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO  ; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: O VENDE 
TUDO MAGAZINE LTDA.– R$ 17.400,00 – Dezessete mil e quatrocentos reais. .

Guarabira - PB, 25 de julho de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00084/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00084/2022, que objetiva: Aquisições par-
celadas de guloseimas e produtos diversos para melhor atender as necessidades das secretarias 
municipais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAO PAULO 
DE BRITO GUEDES 71727455401 - R$ 48.021,20; MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA 
LTDA - R$ 65.622,60.

Guarabira - PB, 26 de Julho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00053/2022
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 DP00053/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO DA 
GESTÃO NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFER-
TADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS); RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. CNPJ: 27.197.452/0001-61. Valor: R$ R$ 16.500,00 
(DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Guarabira - PB, 20 de julho de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT REFEIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO   FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00054/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 - 3.3.90.36.01 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e O VENDE TUDO MAGAZINE LTDA.- R$ 
17.400,00 – Dezessete mil e quatrocentos reais. . - CT Nº 00388/2022 – 26/07/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00054/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT REFEIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO  
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 25/07/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, ATÉ DEZEMBRO DE 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 
– Elemento de despesa: 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: 
Até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE e ELISÂNGELA LUCENA DE ARAÚJO FREITAS – CPF: 039.215.034-42 - CT Nº 10367/2022 
– 01.07.2022 - R$ 19.440,00 - Dezenove mil, quatrocentos e quarenta reais.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00018/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, ATÉ DEZEMBRO DE 2022.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Gestora
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 01/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para elaboração do plano de desen-
volvimento sustentável da área de influência do município de Guarabira/PB conforme convênio 
nº 907457/20, mediante edital e seu termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-
trônico nº 00016/2022. DOTAÇÃO: Conforme convênio nº 907457/20. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00386/2022 - 15.07.22 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SOCIÓLOGOS SOLIDÁRIOS - 
COOPSSOL BRASIL - R$ 97.500,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO DA 
GESTÃO NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFER-
TADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00053/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EPP - R$ 16,500,00 
(DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS). - CT Nº 10386/2022 – 21.07.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00053/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO DA 

GESTÃO NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFER-
TADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 20.07.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gov. 

Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 08 de agosto de 2022, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando 
contratações futuras, para: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS 
PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. 
E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 26 de julho de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento de habilitação do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00023/2022, com o seu objeto CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (OFICINA 
MECÂNICA) PARA CONSERTO DE VEÍCULOS EM GERAL, AOS VEÍCULOS PERTENCENTES 
AO MUNICÍPIO, AOS LOCADOS OU A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB. Conforme 
especificação do edital. Sendo considerada HABILITADA a empresa: SUELITON LOPES TERTO 
-  ME, CNPJ Nº 20.606.114/0001-97 

Ibiara - PB, 26 de Julho de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Execução dos serviços de construção de creche com capacidade para cem crianças 

neste Município - Creche Padrão Topo A - Integra Paraíba. LICITANTES HABILITADOS: ARC EM-
PREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA; B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; CONCRENOR 
CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA BRTEC 
LTDA; DIAS ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E 
PROJETOS LTDA; MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: 
ECOBOM - CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI; GSC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; IF 
LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI; JG ESTEVAO; JR MUNIZ ENGENHARIA 
EIRELI; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; LTR CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA; 
SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
08/08/2022, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 26 de Julho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: Execução dos serviços de calçamento e pavimentação de diversas ruas neste Município. 

LICITANTES HABILITADOS: AS CONSTRUCOES EIRELI; AJCL CONSTRUCOES EIRELI; ALLN CONS-
TRUCOES E ENGENHARIA LTDA; ANCORA CONSTRUTORA LTDA; B & F EDIFICARE ENGENHARIA 
LTDA; MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; POLYEFE CONSTRUCOES, 
LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI; R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI. LICITANTE 
INABILITADO: ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada 
no dia 08/08/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 26 de Julho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
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 especializada na prestação de serviços na área de produção 
de vídeo, e locação de material, o que inclui captação de imagens, edição e finalização para exe-
cução de vídeos de caráter institucional, direcionada a produção e gravação de conteúdos, bem 
como serviços de fotografia e edição de imagens de eventos a serem realizados pela Prefeitura 
Municipal de Itapororoca; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ELENILTON XAVIER DE SOUZA 05293216457 - R$ 18.000,00.

Itapororoca - PB, 26 de Julho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 11 de agosto de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada na execução da limpeza de poços artesianos, em diversas localidades do município, 
conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca - PB, 26 de julho de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Ampliação da Escola Municipal 
Helena Fernandes, Itapororoca/PB.

LICITANTES HABILITADOS:
ANCORA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 44.459.047/0001-93;
CICERO DOS SANTOS CALIXTO - CNPJ: 30.622.090/0001-13;
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - CNPJ: 21.961.145/0001-29;
CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA - CNPJ: 44.677.891/0001-90;
D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - CNPJ: 32.666.677/0001-50;
SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.287.720/0001-82;
EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 25.157.541/0001-59;
Todos atenderam aos requisitos do edital.
LICITANTES INABILITADOS:
AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 23.587.584/0001-49;
Motivo: Apresentou a exigência do subitem 8.2.10 vencida e no subitem 8.2.11 quanto a exigência 

da P.J. apresentou vencida.
COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.084.396/0001-77;
Motivo: Não apresentou a exigência do subitem 8.2.15. do edital
CONSTRUTORA APODI EIRELI - CNPJ: 17.620.703/0001-15;
Motivo: Apresentou um responsável técnico igual outra empresa participante, não podendo 

participar as duas num mesmo processo.
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 21.609.727/0001-40;
Motivo: Apresentou um responsável técnico igual outra empresa participante, não podendo 

participar as duas num mesmo processo.
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - CNPJ: 29.878.872/0001-39;
Motivo: Não apresentou as exigências do subitem 8.3.3, sem assinatura do engenheiro
SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 14.031.903/0001-44;
Motivo: Desatendeu aos requisitos do subitem 8.2.11, não apresentando o da P.F.
TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – CNPJ: 15.034.271/0001-35.
Motivo: Apresentou a exigência do subitem 8.2.10. vencida, não apresentou as exigências do 

subitem 8.2.11, apresentou o subitem 8.3.5 incompleto e no subitem 8.3.6. apresentou divergências 
de informações.

LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 24.621.931/0001-75
Motivo: Apresentou os subitens 8.2.6 e 8.2.7 vencidos, mas se trata de ME/EPP; apresentou o 

CREA PJ vencido, conforme exigência do subitem 8.2.11 e apresentou as exigências do subitem 
8.2.13 vencido.

JR MUNIZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 26.951.460/0001-99
Motivo: Apresentou o subitem 8.2.6 vencido, mas se trata de ME/EPP; apresentou o subitem 

8.2.10 vencida e apresentou o CREA PJ vencido, conforme exigência do subitem 8.2.11.
GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ: 14.055.950/0001-28
Motivo: Apresentou as exigências dos subitens 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, mas se trata de ME/

EPP, apresentou a exigência do subitem 8.2.10. vencida’, apresentou o CREA PJ vencido, conforme 
exigência do subitem 8.2.11, apresentou a exigência do subitem 8.2.13. vencido, e não apresentou 
a exigência do subitem 8.2.15.

HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 09.330.327/0001-04
Motivo: apresentou as exigências dos subitens 8.2.5 e 8.2.6 do edital vencidas, mas se trata 

com ME/EPP, Apresentou a exigência do subitem 8.2.10. vencida, apresentou o CREA PJ vencido, 
conforme exigência do subitem 8.2.11 e não apresentou a exigência fo subitem 8.2.15 do edital

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 10/08/2022, 
às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: pmilicitacao2013@hotmail.com. 

Itapororoca - PB, 26 de julho de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar no dia 16.08.2022 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua 
Frei Damião de Bozzano, 07 – Centro – Itapororoca/PB, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
DE N.° 06.2022, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de muro 
perimetral na Escola Municipal Danizete Rodrigues. Recursos Próprios / Outros / Programas. Dotação 
consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser 
obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Itapororoca, 26 de julho de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO DV00025/2021.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (dose) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 00260/2021-CPL datado de 10/08/2021 e com término de vigência em 
10.08.2022, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de pessoa física 
ou jurídica especializada em engenharia civil, para prestação de serviços de diversas áreas da 
Administração Municipal

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA – ELISSANDRA MARIA 
CONCEIÇÃO DE BRITO. CONTRATADA: GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES – CPF: 
102.455.764-28

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados, se faz necessário para continuidade 
dos serviços em andamento

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 26.08.2022
VALOR ADITIVADO: R$ 32.988,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E 

OITO REAIS).
NOVA VIGÊNCIA: 10.08.2023
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 27 de julho de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE TERMO

DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022
Pregão Presencial nº 00003/2022. Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 

00019/2022-CPL, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA e MAURÍLIO DE 
ALMEIDA MENDES, CNPJ nº 03.467.684/0001-24. DO OBJETO: o presente instrumento tem como objeto 
a alteração nas Cláusulas Quarta do Contrato n.º 00019/2022-CPL, ITEM 92(PAPEL OFICIO 210X297 
A4 – RESMA C/500FLS), celebrado com a empresa MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES, CNPJ nº 
03.923.742/0001-87. Valor do Apostilamento: R$ 17,40 (Dezessete Reais e Quarenta Centavos) para o valor 
unitário de R$ 21,69 (Vinte e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos). Fundamento legal: Art. 65, II, d, c/c 
§ 8º do mesmo artigo da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.648, de 27.05.98. Ficam ratificados os preços.

Itapororoca - PB, 18 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 JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada para compra de um veículo furgão original de fábrica 0KM ano 2022 adaptado 
para ambulância simples remoção para a secretaria de saúde de Juru PB. Recursos ministério da 
saúde proposta nº 10538.747000/1220–01. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de 
Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 08 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 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação perti-
nente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@
hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 27 de Julho de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para compra de material de informática, móveis, equipamento hospitalar e material permanente 
destinado ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial do Município de Juru PB. Recursos ministério 
da saúde proposta nº 10538.747000/1220–04. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 08 
de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 10:35 horas do dia 08 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 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. 
Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 27 de Julho de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para compra de material de informática, móveis, equipamento hospitalar e material 
permanente destinado a unidade básica de saúde do Município de Juru PB. Recursos ministério 
da saúde proposta nº 10538.747000/1220–02. Abertura da sessão pública: 14:10 horas do dia 08 
de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 14:15 horas do dia 08 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 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação perti-
nente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@
hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 27 de Julho de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para compra é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de absorventes 
higiênicos descartáveis para a implantação do Projeto Dignidade Menstrual na rede municipal de 
ensino do Município de Juru – PB. Abertura da sessão pública: 16:15 horas do dia 08 de Agosto de 
2022. Início da fase de lances: 16:17 horas do dia 08 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 
5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@
hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 27 de Julho de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: Aquisição de Veículos 
novos, tipo passeio, 0km (zero quilômetro), em atendimento as necessidades da Secretaria de 
Saúde no transporte de pacientes deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: COMERCIAL SANT`ANA VEÍCULOS E PE??AS LTDA - R$ 276.000,00.

Natuba - PB, 26 de Julho de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Veículos novos, tipo passeio, 0km (zero quilômetro), em atendimento as 
necessidades da Secretaria de Saúde no transporte de pacientes deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 
Convênio nº. 0063/2022 – Governo do Estado da Paraíba 02.070 Fundo Municipal de Saúde 10 301 
1003 1006 Ações de melhoria e estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção 
Básica 10 302 1003 1007 Ações de melhorias e estruturação da Rede de Serviços Públicos de 
Saúde da Atenção Especializada 10 301 1003 2017 Manutenção das Atividades do Fundo Munici-
pal de Saúde – FMS 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 
00034/2022 - 26.07.22 - COMERCIAL SANT`ANA VEÍCULOS E PE??AS LTDA - R$ 276.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material odontológico destinados ao atendimento das ne-
cessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme especificações do termo 
de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Natuba: 02.070 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1003 2017 Ma-
nutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde – FMS 10 301 1003 2018 Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Básica 10 302 1003 2019 Manutenção das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada 10 305 1003 2021 Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde 10 301 1003 2022 Manutenção 
de Outras Atividades da Saúde 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 
00029/2022 - 22.07.22 - IN-DENTAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP - R$ 
53.546,24; CT Nº 00030/2022 - 22.07.22 - DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
EIRELI - R$ 21.363,71; CT Nº 00031/2022 - 22.07.22 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA 
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - R$ 1.300,00; CT Nº 00032/2022 - 22.07.22 - DENTAL HIGIX 
PROD. MED. HOSPITALARES - R$ 5.079,60; CT Nº 00033/2022 - 22.07.22 - EMIGE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 18.032,12.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO CORRESPONDENTE E 

OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, REFERENTE AO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 00010/2022, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTO-
MOTORES, ZERO QUILÔMETRO, TIPO PASSEIO 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÃO E SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS; 
ADJUDICO O SEU OBJETO A: COMERCIAL SANTAMA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - R$ 206.100,00.

OLIVEDOS - PB, 22 DE JULHO DE 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
NOS TERMOS DO RELATÓRIO FINAL APRESENTADO PELO PREGOEIRO OFICIAL E 

OBSERVADO PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 00010/2022, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, 
ZERO QUILÔMETRO, TIPO PASSEIO 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE EDUCAÃO E SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS; 
HOMOLOGO O CORRESPONDENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM FAVOR DE: 
COMERCIAL SANTAMA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - R$ 206.100,00.

OLIVEDOS - PB, 26 DE JULHO DE 2022
JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILÔMETRO, TIPO 
PASSEIO 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÃO E SEC. 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 00010/2022. DOTAÇÃO: 02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 365 0002 
1029 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / EDUC. INFANTIL – 1.571.0000 
– TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON-
GÊNERES VINCULADOS Á EDUCAÇÃO – 08 244 0002 2055 – ATIVIDADES DE ASSISTENCIA 
COMUNITÁRIA – ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA – 1.660.0000 TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS – 0345 4490.52 00 
1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.. VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍ-
CIO FINANCEIRO DE 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS 
E: CT Nº 00020/2022 - 26.07.22 - COMERCIAL SANTAMA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - R$ 206.100,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE PREGÃO DESERTO

PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2022 
Torno público, para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência 

de interessados na licitação, referente ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL 010/2022 destinado à 
Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 1 (um) painel de led, a 
ser instalado na sede da Câmara de Vereadores de Patos, conforme edital e seus anexos INFOR-
MAÇÕES: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço Rua Horácio Nobrega, 
s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos.

Patos - PB, 26 de julho de 2022.
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 (2ª REUNIÃO) 
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de 
Patos, às 08:30 horas do dia 09 de agosto de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para:  Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 1 (um) 
painel de led, a ser instalado na sede da Câmara de Vereadores de Patos, conforme edital e seus 
anexos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
demais legislação pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.
pb.gov.br e www.camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 26 de julho de 2022.
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE CANCELAMENTO

Pregão Eletrônico Nº 0006/2022
TORNA PÚBLICO O CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNI-

CO Nº 0006/2022, POR MENOR PREÇOS POR ITEM, COM OBJETO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS PARA APOIO À PRODUÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB PLATAFORMA 
+BRASIL MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. OS ITENS FORAM CANCELADOS 
PARA UMA MELHOR DETALHAMENTO NA DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, POIS DA 
MANEIRA QUE ESTÃO NÃO DEIXA CLARO, INDUZINDO O LICITANTE A POSSÍVEIS ERROS 
NA ELABORAÇÃO DE SUAS PROPOSTAS MAIORES INFORMAÇÕES PODERÁ SER OBTIDO 
PELOS INTERESSADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES, NO HORÁRIO DE 08:00 ÀS 12:00 HORAS 
OU PELOS ENDEREÇOS ELETRÔNICO: E-MAIL PEDRABRANCACPL@GMAIL.COM.

PEDRA BRANCA - PB, 26 DE JULHO DE 2022
SEVERINO LUIZ DE CALDAS 

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da lei 10.520/02 e disposições da lei 8.666/93 

e suas alterações, lei complementar n.º 123/2006 alterações, decreto n.º 7.892/2013 e alterações, 
decreto municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar público aos interessa-
dos que realizará licitação na modalidade pregão eletrônico sistema de registro de preço do tipo 
menor preço, objetivando o registro de preço para Aquisição de itens para composição de kits de 
enxovais infantil para distribuição gratuita as gestantes assistidas pelo fundo municipal de assis-
tência social de Pitimbu, em sessão pública que realizar-se a às 10h01min do dia 10/08/2022, no 
Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br O edital 
e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.
br e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/
transparencia-fiscal Demais informações na sede da prefeitura municipal de Pitimbu/PB, na CPL 
localizado na rua pe. José João, 31 – centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. no horário de expediente 
normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 26 de Julho de 2022.
Cláudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
CONVOCAÇÃO PARA JULGAMENTO

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS,
LANCES e HABILITAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 003/2022.
OBJETO: LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS COM OU 

SEM CONDUTOR, (conforme o caso), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

A Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB torna público, e convoca através da Pregoeira do muni-
cípio,  os interessados que, a reunião para julgamento das propostas, lances e habilitação do PP: 
003/2022 ocorrerá no dia 04/08/2022 as 8:30hs;  (horário local). na sala da CPL, localizado na sede 
da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. Maiores 
informações na sala da CPL, no horário de expediente normal de 08:00hs as 12:00hs.

Pitimbu-PB, 26 de Julho de 2022.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2022 SRP
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 
e CONVOCA aos interessados para a abertura de envelopes de propostas de preços e continuidade 
do certame abaixo descrito PREGÃO PRESENCIAL nº. 016/2022 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo 
objeto é  o sistema de registro de preços para eventual Aquisição de Material de Construção. Data: 
29/07/2022 às 09h00min (Horário Local). No Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. 
Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. Outras informações 
pelo cml.puxinana@gmail.com.

Puxinanã, 26 de julho de 2022.
GISLEY MORAIS SOUTO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 12 de agosto de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDO E DESOBSTRUÇÃO 
DE REDE COLETORA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 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: (083) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 26 de julho de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 00002/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ Nº 02.783.889/0001-56.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o 2º Reajuste para manutenção do equilíbrio 

financeiro do Contrato, nos limites permitidos por lei, em função do Reajuste de preço de Combus-
tíveis e Derivados (Óleo Diesel S-500 Comum, Óleo Diesel S10 e Etanol), para manter o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. 

VALOR DA DIFERENÇA DO REAJUSTE: Diferença do Reajuste com relação ao primeiro rea-
linhamento: R$ 160.786,71 (cento e sessenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e um 
centavos), que equivale a um percentual estimado de 8,12%.

FUNDAMENTO: Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO: (25/07/2022 a 31/12/2022).
DATA DO TERMO: 25 de julho de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado da sessão pública realizada em 26/07/2022 às 08:00 
horas para dar continuidade a sessão pública iniciada em 19/07/2022 às 08:00 que foi suspensa 
para diligência. A empresa Diligenciada não apresentou nenhum documento para esclarecer a 
diligencia, ficando assim a mesma INABILITADA no certame conforme consta na Ata 001. Após a 
inabilitação da licitante ocorreu negociação com a empresa MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTA-
CAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, presente na sessão, com vista a obtenção de melhores 
preços. Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação: MEDERI DISTRIBUICAO E 
IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Valor: R$ 470.809,00; MSA COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Valor: R$ 49.260,00; TECNOCENTER 
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Valor: R$ 235.520,00. Da Intenção de Recursos. É 
importante lembrar das intenções de recurso constantes na Ata 001 – Sessão Inicial pelas empresas: 
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, JL PRODUTOS ALIMENTICIOS 
EIRELI e VITALE COMERCIO S.A. O prazo para apresentação das razões recursais começa a 
contar no próximo dia útil após a lavratura da Ata 02, em 26/07/2022. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede temporária da Prefeitura Municipal, 
situada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB 
- CEP 58.600-000, no horário 08:00 às 12:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: 
licitacao@santaluzia.pb.gov.br

Santa Luzia - PB, 26 de julho de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM PLANALTO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado da abertura das propostas 

as empresas habilitadas: 
- ANTUNES ENGENHARIA EIRELI – R$ 1.966.778,92
- B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA – R$ 1.716.843,53
- CONSTRUTORA INVEZT LTDA – R$ 1.842.944,19
- KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – 2.006.322,45
Proposta vencedora: B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA – R$ 1.716.843,53 (um milhão, 

setecentos e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos).
Santa Rita - PB, 26 de julho de 2022.

MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPE-

DO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ODILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público o adiamento do horário da sessão, para a abertura das propostas: às 11:00 do dia 28 de 
julho de 2022.

Santa Rita - PB, 26 de julho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 032/2022, cujo 
objeto é o AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DE SANTA RITA/PB, para 
às 09h00m do dia 10 de Agosto de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: www.portal-
decompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 26 de Julho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O 
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, DE NÍVEL MÉDIO 
E NÍVEL SUPERIOR E CADASTRO DE RESERVA, COM O FORNECIMENTO COMPLETO DE 
RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS, A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOL-
VIDAS E CORRELATAS, EM ESPECIAL COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO E 
CORREÇÃO DAS PROVAS, BEM COMO TODA E QUALQUER LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA 
A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que o Pregão Eletrônico em epígrafe 
foi considerado fracassado. Comunica também que em breve será divulgada nova licitação, nos 

termos do Art. 21 da Lei 8.666/1993.
Santa Rita - PB, 26 de julho de 2022.

MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SILVANIA RAQUEL ALVES 
NOBERTO TEIXEIRA - R$ 273.480,00; VANESSA CAETANO FRAN??A DE AQUINO LEITE 
05307428456 - R$ 59.397,00.

São João do Tigre - PB, 25 de Julho de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDA-
DES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 
122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 
SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2014 – MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. 
DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 
2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 SECRE-
TARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 
2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 
07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 09.000 FUNDO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 
2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até 26/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São João do Tigre e: CT Nº 06201/2022 - 26.07.22 - SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO 
TEIXEIRA - R$ 273.480,00; CT Nº 06202/2022 - 26.07.22 - VANESSA CAETANO FRAN??A DE 
AQUINO LEITE 05307428456 - R$ 59.397,00. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução 

dos serviços de reforma do PSF Augusto dos Anjos, neste Município, localizada na Rua Nova 
Descoberta – Zona Urbana. LICITANTE HABILITADO: ANCORA CONSTRUTORA LTDA. . LICI-
TANTES INABILITADOS: CARVACENA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA; GILCIMARA 
AVILA BATISTON. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 03/08/2022, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. E-mail: cplsape1@gmail.com. 

Sapé - PB, 26 de Julho de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, 

procedimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SUPRIR AS NE-
CESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. Abertura das propostas no dia 
10 de AGOSTO de 2022, às 08:30 horas, através do site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. 
Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, pois não iremos tolerar 
desistências após a homologação.

Sousa, 25 de julho de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE RESCISÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO Nº 00105/2022.

O Presidente da CPL torna pública a rescisão contratual: Processo Administrativo: 
220310PE00005.

Contratante: Prefeitura Municipal de Umbuzeiro - PB; Contratado: JONAS A G DE SOUSA - 
CNPJ: 32.786.481/0001-07. OBJETO: Aquisição de câmara para conservação de vacinas para o 
município de umbuzeiro-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO 00005/2022.
RESCISÃO DE CONTRATO: Assinatura: 25 de Julho de 2022.

Umbuzeiro - PB, 25 de Julho de 2022.
JOSÉ NIVALDO DE ARAUJO.

Prefeito.

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A.-EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2022

 Pelo presente edital, os membros do Conselho de Administração, e nos termos do artigo 121 da Lei 
6.404/1976, convocam a Assembleia Geral Extraordinária nº 001/2022, a se realizar as 09h30min do 
dia 03 de agosto de 2022, de forma remota, por meio da plataforma Google Meet, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:
I- Alteração Estatutária;
II- Aumento do Capital;
III- Operação de crédito orientada pela Controladoria Geral do Estado;
IV- Outros assuntos de interesse da Empresa.

João Pessoa-PB, 22 de julho de 2022.
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA

Presidente do Conselho de Administração
Naná Garcez de Castro Dória
Diretora-Presidente da EPC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2022
PROCESSO Nº 19.000.017162.2022

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, destinado aos HOS-
PITAIS DA 3ª MACROREGIÃO - HINL, HRWL, CHRDJC, MPF e HRS, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 10/08/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica,para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01422-8
João Pessoa, 26 de julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

A DIRETORIA DO SINDICATO SUPRA, REPRESENTADO  POR SEU PRESIDENTE, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL, O ART.616 E SEUS PARÁ-
GRAFOS DA CLT E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE EDITAL CONVOCAR 
TODOS OS VIGILANTES E EMPREGADO NAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, TRASPORTE 
DE VALORES, SEGURANÇA ORGÂNICAS, ESCOLTA ARMADA, SEGURANÇA PRIVADA, 
SEGURANÇA PESSOAL E NOS CENTRO DE FORMAÇÕES DE VIGILANTES DO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , 
A SER REALIZADA NESTA CIDADE, LOCAL E HORÁRIO SEGUINTES: NO DIA 01 DE AGOSTO 
DE 2022, NA SEDE DO SINDICATO, RUA GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA LIBERDADE, 
ÀS 09:00H EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM QUORUM ESTATUTÁRIO  E ÀS 09:30H EM 
SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUALQUER NÚMEROS DE PRESENTES, A ASSEMBLEIA 
SERÁ APRECIADA NA SEGUINTE ORDEM DO DIA: A) LEITURA DO EDITAL B) A EXCLUSAO 
DA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – CONTRATAÇAO DE APRENDIZES DA CCT EM VIGOR NÃO 
FALTEM SUA PRESENÇA E IMPORTANTE ‼‼

A DIRETORIA
CAMPINA GRANDE, 26 DE JULHO DE 2022.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DA PARAÍBA
 – SESCOOP/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba, por meio de 
sua pregoeira, torna pública a realização de licitação do processo nº 145/2022, na modalidade 
pregão eletrônico nº 001/2022.

Objeto:contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços informatizado de 
abastecimento de veículos através de tecnologia  de cartões  e internet, conforme edital e seus 
anexos. 

Início do acolhimento das propostas: 28/07/2022 às 9h.
Limite de acolhimento das propostas: dia 09 de agosto de 2022 às 8 horas e 30 minutos.Data 

e hora da disputa: dia 09 de agosto de 2022 às 10 horas. O edital encontra-se a disposição dos 
interessados no site:https://www.licitacoes-e.com.br/ ou https://paraibacooperativo.coop.br/licitacoes.

Informações: Fone: (83)3222-6268/3660 e-mail: licitacoes@sescooppb.coop.br
Elisângela Maria de Sousa

Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO REGIONAL
DO PARTIDO PODEMOS NO ESTADO DA PARAÍBA

O Presidente da Comissão Provisória Regional do Podemos da Paraíba, no uso de suas atribui-
ções legais e estatutárias, convoca os Convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto 
para comparecerem à CONVENÇÃO ESTADUAL do partido, a ser realizada no dia 05 de agosto 
de 2022, às 16:00 horas, na casa de shows FORROCK, situada na BR 230, KM 15, no município 
de Cabedelo/PB, para as seguintes deliberações:

1. Escolha dos candidatos aos cargos de Governador, Vice-Governador, Senador da República, 
Deputados Estaduais e Deputados Federais, nas próximas eleições a serem realizadas no dia 02 
de outubro de 2022;

2. Decidir acerca das propostas de coligação para as eleições majoritárias;
3. Demais assuntos de interesse do Podemos da Paraíba.

João Pessoa, 26 de julho de 2022.
Jair de Queiroz Pires Júnior

Presidente Estadual
Podemos Paraíba
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