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Prefeitura de JP 
recebe aval para 
transformar lixão 
em parque

Taxa de juros do 
cartão de crédito 
sobe para 364% 
no rotativo

Área de 309 mil m2, às 
margens do rio Sanhauá, 
foi usado como depósito 
de lixo por mais de 40 anos. 
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De acordo com o Ban-
co Central, no parcelado, 
índice passou de 171,7% 
para 175,1% ao ano. 
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Procedimento inédito salva vida 
de bebê de 11 meses na Paraíba

cateterismo pediátrico

Cirurgia para tratamento de má-formação no coração foi realizada no Hospital Metropolitano. Página 5

Adesão à carta 
em defesa da 
democracia chega 
a 100 mil pessoas

Em três anos, 
hepatite deixa 
saldo de 80 
mortes no estado

Após divulgação do 
conteúdo pela USP, apoio a 
manifesto saltou de três mil 
para 100 mil assinaturas. 
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Entre 2019 e 2022, Se-
cretaria de Estado da Saú-
de registrou 813 casos da 
doença. 

Página 5             

Foto: Roberto Guedes

Pesquisa do Procon da capital aponta que uma marca de cuscuz vai de R$ 1,59 em supermercados do Geisel a R$ 3,99 nos Bancários. Página 17

Cesta básica: variação de preços passa de 150%

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Professores de História, 
Ângelo Emílio e Ariane Sá 
(na foto com o diretor rui 
Leitão, ao centro) gravaram 
o primeiro episódio do 
projeto, que vai ao ar na 
segunda-feira que vem. 
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Tabajara prepara série em alusão 
ao Bicentenário da Independência

n “Goretti foi uma mulher para 
quem o sentido da vida estava em 
servir. Haveremos de reencontrá-la 
na frase lembrada por alguém, nas 
sementes que plantou no serviço 
aos necessitados”.

José Nunes
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Exposição na Usina Energisa mostra os trabalhos em 
artes visuais do músico, cocriador do Jaguaribe Carne.
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Pedro Osmar em 
retrospectiva

n “São mulheres que(...) leem mais, 
frequentam muitos cursos, trocam 
mais conhecimentos, questionam 
mais e, por isso, encontram mais 
soluções, quando à frente da gestão 
inovadora das empresas.”

Regina Amorim
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

643.329

33.707.069

571.182.327

10.349

677.871

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

CASOS vACINAS APLICADAS

9.230.762

449.107.345

12.308.092.774

Com novo 
diretor, Treze 
busca elenco 
competitivo

Josemar Barbosa, o 
Joba, está de volta ao time, 
visando recolocar o Galo 
nas competições nacionais. 
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JULHO AMARELO
Mês de luta  contra as  hepatites vi rais

Faça o teste

Hepatites virais
têm tratamento

M
A

R
K

E
T

IN
G

 E
P

C

EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO



Ao tempo em que algumas pessoas, influenciadas por outras, colocam em 
dúvida a lisura do processo eleitoral no Brasil, é sempre bom louvar a exis-
tência de órgãos como o Tribunal Regional Eleitoral. Esta semana, o TRE-PB 
realizou evento em alusão aos 90 anos da Justiça Eleitoral em nosso país.

O evento foi realizado pela Comissão de Gestão da Memória com a Comis-
são Permanente de Avaliação de Documentos do TRE-PB, reunindo jornalis-
tas, servidores e convidados da presidência do Tribunal. Um trabalho de res-
gate e preservação da memória importante, principalmente em ano eleitoral, 
no qual o presidente da Comissão de Gestão da Memória da Corte, Arthur 
Monteiro Lins Fialho, afirmou, durante o evento, que ali se tutelava a demo-
cracia, um princípio caro a todo o povo brasileiro.

A Comissão foi criada com o propósito de resgatar a história e mantê-la. 
Neste sentido, foi fundamental, também, a participação do Jornal A União 
para a formação desse acervo, segundo o próprio Tribunal. A presidente da 
Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), jornalista e mestra Naná Garcez, 
destacou que o Jornal A União tem uma ação muito forte no que diz respeito 
à valorização da democracia, das eleições e da cidadania. “Isso fica bem cla-
ro quando você vai lendo e folheando o jornal”, ressaltou.

A vice-presidente e corregedora do TRE-PB, desembargadora Maria de 
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, afirmou que a imprensa con-
tribui com a democracia através da informação correta, apontando que as 
chamadas fake news são uma desinformação ainda a perturbar as mentes. 

A magistrada ainda apontou que uma imprensa responsável ajuda a dis-
seminar a verdadeira face da Justiça, e enfatizou, também, que a imprensa 
contribui, durante o processo eleitoral, para informar candidatos e partidos, 
mas, sobretudo, o eleitor.

O presidente do TRE-PB, desembargador Leandro dos Santos, explicou que 
alguns dos momentos mais importantes na história da Justiça Eleitoral estão 
sendo resgatados pelo memorial, como o nascimento do Código Eleitoral e o 
início do voto feminino, conquistas que, como bem sublinhou, precisam ser 
documentadas para que integrem a narrativa histórica das eleições no Brasil.

São momentos marcantes da Justiça Eleitoral no Brasil. Momentos que va-
lorizam todo o trabalho de um corpo de desembargadores, juízes e funcioná-
rios preocupados apenas com a transparência e a lisura dos processos elei-
torais ao longo da história. Momentos que se tornam mais importante ainda 
para que não se duvide da importância da Justiça Eleitoral para consolida-
ção da nossa democracia.

Artigo

Justiça Eleitoral
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

A prisão de Bosco Barreto
Bosco Barreto, advogado e político caja-

zeirense, se destacou nas décadas de 70 e 
80 pela atuação destemida e firme em de-
fesa de melhores condições de vida para a 
população sertaneja. Foi uma voz aguer-
rida na Assembleia Legislativa da Paraí-
ba ao tempo em que exerceu o mandato 
de deputado estadual (1975/78), creden-
ciando-o a disputar a eleição para senador 
pela sublegenda do MDB. Havendo sido o 
segundo mais votado do seu partido, pas-
sou a ser suplente do senador eleito, Hum-
berto Lucena.

Em 1981, quando da visita do ministro 
Mário Andreazza à Paraíba, em missão 
oficial do governo para observar a crise 
social provocada pela seca, Bosco fez um 
forte pronunciamento crítico à atuação da-
quela autoridade e do governador Tarcísio  
Burity, no trato das questões relacionadas 
ao  flagelo da seca em nosso Estado. 

Foi o suficiente para que se visse indi-
ciado em inquérito baseado na Lei de Se-
gurança Nacional, por ofensa à dignidade 
do ministro e do governador e incitamen-
to implícito ao saque de bancos oficiais. 
Convocado várias vezes para depor, Bos-
co Barreto não compareceu às audiências. 
Em razão disso, teve sua prisão decreta-
da, o que aconteceu na manhã de 23 de ju-
lho, em Cajazeiras, de onde foi conduzido 
para o Departamento da Polícia Federal, 
em João Pessoa.

A notícia agitou os meios políticos pa-
raibanos. Ao chegar à sede da Polícia Fe-
deral, após cumprir os procedimentos de 
exame de corpo de delito no IML, disse que 
não iria prestar nenhum depoimento por-
que considerava sua prisão ilegal. Mante-
ve-se assim durante o tempo em que es-
teve preso, recusando-se a responder às 
perguntas que lhe foram feitas no interro-
gatório, reafirmando seu propósito de só 
falar na Justiça Militar, em Recife.

Não aceitou as refeições oferecidas, en-
saiando a deflagração de uma greve de 
fome. No entanto, logo que tomou conhe-

cimento da prisão, o senador Humberto 
Lucena enviou telegrama ao ministro da 
Justiça, Abi-Ackel, lamentando a ocorrên-
cia “pelo simples fato de não haver atendi-
do às intimações para depor em processo 
que o enquadrava na LSN, face à sua firme 
e decidida atuação em defesa de justas e le-
gítimas reivindicações da população ser-
taneja, atingida pela seca no terceiro ano 
consecutivo”. 

Foi grande a movimentação na Polí-
cia Federal, recebendo a visita de lideran-
ças como Pedro Gondim, Antônio Mariz, 
Carneiro Arnaud, Ruy Gouveia, entre ou-
tros. A forte ação política permitiu que sua 
prisão fosse relaxada na manhã seguinte, 
logo após seu interrogatório, ainda que ti-
vesse se mantido calado. 

Em sua cidade natal, Cajazeiras, a po-
pulação promovia um ato público em pro-
testo à sua prisão. Ao ser informada da 
sua soltura, decidiu esperar o seu retorno, 
oportunidade em que foi recebido efusiva-
mente por seus conterrâneos.

O episódio, mais uma vez, marcou a 
personalidade corajosa e combativa dessa 
liderança política que fez história no Ser-
tão paraibano.

O filho mais destacado do Barão de 
Araruna, o comendador Felinto Florenti-
no da Rocha, ao falecer, deixou, além de 
grande prole, um patrimônio que arrola-
va cerca de noventa propriedades espalha-
das pelo Brejo, Curimataú e até ao vizinho 
Rio Grande do Norte. Foi um dos maiores 
produtores de café, quando a região bre-
jeira rivalizava com o centro sul, na produ-
ção da rubiácea. Chefe político regional, na 
feira de Moreno, hoje Solânea, proclamou: 
“Aqui eu quero, posso e mando”, como nar-
ra seu bisneto, Maurilio Almeida.

E era verdade. Os tentáculos do seu po-
der alcançavam os mais distantes rincões 
brejeiros e curimatauzeiros. Nunca, po-
rém, na política, pretendeu alçar voos mais 
altos que o afastassem da sua terra e dos 
seus haveres. Fez um genro deputado, Cel-
so Columbano da Costa Cirne, na eleição 
de 1912. Outro genro, também seu sobri-
nho, coronel José Antônio Ferreira da Ro-
cha, ainda no cheiro do seu prestígio, ele-
geu-se deputado à Constituinte Estadual 
de 1934 Felinto já se despedira em 1913.

Disse antes que Felinto Rocha não pre-
tendeu dar voos mais altos, mas não lhe 
faltou oportunidade. Na República Velha, 
os cargos eletivos eram preenchidos an-
tes de abertas as urnas. Os chefes partidá-
rios indicavam os nomes, organizavam a 
chapa e convocavam os eleitores a votar. 
Tudo aberto e transparente. Tão transpa-
rente que os “dono do votos”, quase sem-
pre os patrões, ficavam de olho do “cum-
primento do dever cívico”. O voto secreto 
foi uma conquista de 1930.

Pois bem. O monsenhor Walfredo Leal, 
ex-governante da Parahyba, considerado o 
alter ego de Álvaro Machado, chefe oligár-
quico, estava senador e deslocou-se do Rio 
para aqui conseguir a renúncia  do juiz Pe-
dro da Cunha Pedrosa ao cargo de primei-
ro vice-presidente do Estado, para efeito de 
desincompatibilização, sob a promessa de 
que seria incluído na chapa para o Con-
gresso. Não foi. O renunciante considera, 
em suas memórias, que foi injustiçado e 
traído, atribuindo ao monsenhor, apenas, 
ser um enviado engessado do chefe do Par-
tido, àquela altura, com um dos membros, 

João Machado, na presidência do Estado.
Pedro da Cunha Pedrosa quedou-se em 

silêncio e aguardou melhor oportunidade. 
Eis que falece o chefe oligárquico Álvaro 
Machado e abre-se uma vaga no Senado 
por poucos mais de três anos de manda-
to. Era a vez do partido retribuir os servi-
ços de Pedro Pedrosa e reparar a injustiça. 
Eis que surge um “espírito de porco” cha-
mado Heráclito Cavalcanti que, anos mais 
tarde chefiaria a oposição contra João Pes-
soa. Heráclito, que era bananeirense, su-
gere então o nome do comendador Felinto 
Rocha, chefe político de Bananeiras, para 
a vaga de senador. O presidente João Ma-
chado, que desejava guardar a vaga, fu-
turamente, para si próprio, concordou de 
pronto. Todavia, a reação de Epitácio Pes-
soa e Venâncio Neiva  fizeram de Pedro Pe-
drosa o senador.

“Afirmava Heráclito que, Felinto era ho-
mem abastado e de sua confiança e aceita-
ria o cargo simplesmente para conservá-lo 
até Joao Machado, terminado o governo, 
se desincompatibilizar, quando Felinto re-
nunciaria e então, entraria João Machado 
para o Senado, a completar o período” con-
ta Pedro da Cunha Pedrosa em “Minhas 
Próprias Memorias”.

O coronel Felinto entraria na história 
como um “laranja”, ele que viveu e mor-
reu no apogeu do café.

O comendador que quase foi senador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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depor, Bosco 
Barreto não 
compareceu 
às audiências
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Uma chapa só  
com mUlheres 

QUer Um perfil  
participativo  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

risco máximo de segUrança:  
lUla está sob proteção da pf 

“o psd apoia o projeto” 

“não voU criar obstácUlo” 

movimento presUmível   

A senadora Daniella Ribeiro (PSD) comentou a 
escolha do filho, Lucas, como pré-candidato a 
vice-governador, e fincou o pé na base governis-
ta: “O PSD apoia o projeto de reeleição, vamos 
agora olhar para frente, para o futuro. Lucas tem 
escrito sua própria história, é preparado”, disse. 
E acrescentou: “Tenho certeza de que João é a 
melhor alternativa para governador da Paraíba”.  

O prefeito Bruno Cunha Lima (PSD) assegurou 
que não haverá empecilho para a realização do 
ato público de Lula (PT) em Campina Grande, 
no Parque do Povo, no próximo 2 de agosto. 
“Os setores técnicos [da prefeitura] farão essa 
avaliação. De minha parte, se não tiver outro 
evento marcado, não vou criar obstáculo, o es-
paço será cedido a todos os presidenciáveis que 
solicitarem”.    

Não foi surpresa que Bruno Cunha Lima tenha 
publicizado que iria “afastar as pessoas indi-
cadas pelo PP”, conforme disse, em entrevista 
a uma rádio. Era um movimento presumível no 
xadrez político, após o Progressistas ter firmado 
aliança com o PSB. “Mantenho o meu respeito 
[pela família Ribeiro], mas cada pessoa arca 
com os resultados de suas escolhas”. 

O governador João 
Azevêdo fez menção 
ao perfil que espera do 
seu candidato a vice, 
Lucas Ribeiro (Pro-
gressistas), durante o 
evento de lançamento 
da pré-candidatura de 
Mersinho Lucena (Pro-
gressistas) a deputado 
federal. “Que você te-
nha um papel extrema-
mente importante [na 
gestão], como Cícero 
faz com Léo Bezerra 
aqui, em João Pessoa”, 
comparou.   

A chapa da federação 
MDB/PSDB/Cidadania 
para a disputa pre-
sidencial poderá ser 
composta apenas por 
mulheres. Com Simone 
Tebet já confirmada 
como candidata a pre-
sidente, o debate agora 
é sobre a escolha do 
vice. O mais cotado é o 
senador Tasso Jereissati 
(PSDB). Porém, as se-
nadoras Mara Gabrilli 
(PSDB) e Eliziane Gama 
(Cidadania) também 
entraram na lista. 

O esquema de segurança de Lula no ato público 
do dia 2, em Campina Grande, está reforçado – 
aliás, desde a sexta-feira passada, quando ele 
foi homologado como candidato à Presidência 
da República, em convenção, que delegados e 
agentes da Polícia Federal lhe acompanham em 
eventos públicos de campanha. A PF classificou 
a situação do petista como nível de risco máximo 
de segurança, em uma escala de 1 a 5.  

galdino sobre Unidade do grUpo  
governista: “estamos fortes na  
base e o pp chegoU para somar”  

Na repercussão do 
anúncio da esco-
lha de Lucas Ri-
beiro (PP) como 
vice na chapa 
do governador 
João Azevêdo 
(PSB), Adriano 

Galdino (foto), 
em que pese 

ter dito que 
o  R e p u -
blicanos 
possuía 
quadros 

para compor a majoritária, resignou-se, e pregou 
unidade na base. “Nós, do Republicanos, esta-
mos firmes e fortes na base governista. O impor-
tante agora é unir forças. O projeto político do 
governador agrega várias correntes. Ele mostra 
que tem um projeto próprio, junto com os aliados 
que estiveram ao seu lado, lá na eleição de 2018. 
E o PP chegou para somar”, declarou, ressaltan-
do que “o Republicanos deu uma demonstração 
de lealdade ao projeto do governador”. Eu diria 
ainda que o partido foi pragmático. Sendo a po-
lítica a arte do possível, chegou-se ao consenso 
de que ‘o possível’, neste caso, seria a solução 
anunciada. Em nome da unidade que, afinal de 
contas, está entre os pré-requisitos para se ven-
cer uma eleição. Na majoritária ou na proporcio-
nal, diga-se.   

Espaço será inaugurado dentro das festividades pelo 437o aniversário de JP

Bosque das Águas tem obras 
vistoriadas em Mangabeira

parque

A população de Manga-
beira vai ganhar, em bre-
ve, mais um equipamen-
to para lazer, convivência e 
prática esportiva. Trata-se 
do Bosque das Águas, que 
será inaugurado dentro das 
festividades pelo 437º ani-
versário de João Pessoa. Na 
tarde de ontem, o prefei-
to Cícero Lucena vistoriou 
o andamento das obras e 
conversou com a popula-
ção do bairro mais populo-
so da capital.

“Estamos fiscalizando 
as obras com o objetivo de 
corresponder às expectati-
vas e os desejos da popula-

ção. Aqui existe um proble-
ma histórico de drenagem 
nas ruas do entorno e ago-
ra poderemos resolver isso. 
Com certeza esses anos de 
sofrimento serão compen-
sados com esse parque que 
vai melhorar a qualidade de 
vida da população”, desta-
cou o prefeito.

 Bosque das Águas terá 
área de mais de 40 mil me-
tros quadrados e contará 
com passeio em blocos de 
concreto intertravado, pista 
de cooper, locais de perma-
nência, playground e cam-
po de futebol padrão Fifa 
com vestiários, entre ou-

tros equipamentos. O in-
vestimento é de cerca de R$ 
3 milhões.

O secretário municipal 
da Infraestrutura, Rubens 
Falcão, explicou que a obra 
entra em sua fase final, com 
limpeza, implantação de 
grama e testagem da ilumi-
nação, por exemplo. “Com 
certeza, dentro nosso cro-
nograma, vamos entregar 
o parque à população no 
mês de agosto e, na opor-
tunidade, também iniciar 
os serviços de pavimenta-
ção e drenagem, que é um 
desejo antigo dos morado-
res”, afirmou.

Local
Com investimento de 

cerca de R$ 3 milhões, o 
Bosque das Águas terá 

uma área total, com 
equipamentos de lazer, 

de mais de 40 mil metros 
quadrados

A população tem até 
amanhã para se inscrever 
em um dos cursos profis-
sionalizantes oferecidos 
gratuitamente pela Prefei-
tura de João Pessoa, atra-
vés da Secretaria de Desen-
volvimento Social (Sedes). 
Os cursos são nas áreas de 
pintura, bordado, informá-
tica básica e informática 
básica para idosos, beleza e 
estética. Os concluintes te-
rão direito ao certificado e 
o início das aulas está pre-
visto para o próximo dia 8 
de agosto.

Foram disponibilizadas 
600 vagas através da Divi-
são da Diretoria de Inclusão 
Produtiva e Participação 
Popular (Dipop) da Sedes. 
As aulas serão ministradas 
nos Centros de Referência 
da Cidadania (CRC), locali-
zados nos bairros do Cristo 

Redentor, Funcionários II, 
Jardim Veneza, Mangabei-
ra, Saturnino de Brito, Ro-
ger, Sinhá Bandeira (Torre) 
e Costa e Silva.

As inscrições estão sen-
do feitas nos Centros de 
Referência da Cidadania. 
No ato de inscrição, os in-
teressados devem levar do-
cumentos pessoais como 
RG, CPF e o Número de 
Identificação Social (NIS), 
além do comprovante de 
residência de João Pessoa.

Do total de vagas, 10% 
são dirigidas a pessoas 
em situação de violência, 
acompanhadas pela Se-
cretaria de Políticas Públi-
cas para Mulheres de João 
Pessoa e 15% para pessoas 
LGBTQIA+, cadastradas na 
Coordenadoria Municipal 
de Promoção à Cidadania 
LGBT e Igualdade Racial.

Sedes inscreve interessados até amanhã
cursos profissionalizantes gratuitos

n 

Para a inscrição, 
os interessados 
devem levar RG, 
CPF e o Número 
de Identificação 
Social (NIS), além 
do comprovante 
de residência de 
João Pessoa

Vagas
Foram disponibilizadas 

600 vagas através da 
Divisão da Diretoria 

de Inclusão Produtiva 
e Participação Popular 

(Dipop) da Sedes

n 

Cícero Lucena 
destacou que a 
população de 
Mangabeira 
convive com 
um problema 
histórico de 
drenagem nas 
ruas que agora 
poderá ser 
solucionado

O prefeito Cícero Lucena vistoriou o andamento das obras e conversou com a população do bairro

Foto: Divulgação/Secom-JP
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A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou, on-
tem, novos 875 casos de con-
taminação por Covid-19, dos 
quais 857 são leves e 18 são 
de pacientes que desenvolve-
ram quadros moderados ou 
graves, que já se encontram 
hospitalizados. Até ontem, o 
estado já havia contabiliza-
do um total de 643.329 casos 
da doença. João Pessoa apa-
rece com a maior concentra-
ção de novos casos, com 378 
positivos. Na sequência estão  
Campina Grande (67), Caja-
zeiras (54), Catolé do Rocha 
(52) e Cabedelo (19).

Também foram confirma-

dos quatro falecimentos en-
tre terça-feira e ontem, en-
tre residentes de João Pessoa 
(três) e Nova Floresta. As ví-
timas foram duas mulheres 
e dois homens com idades de 

68 a 90 anos, que possuíam 
histórico de neoplasia, imu-
nossupressão, diabetes, obe-
sidade, doença neurológica, 
doença renal e diverticulite 
como comorbidades notifi-
cadas. Outros cinco óbitos es-
tão em investigação pela SES.

A Paraíba atingiu a marca 
de 643.329 casos totais acumu-
lados, sendo 462.400 pacientes 
considerados recuperados e 
10.349 vítimas fatais.

Apenas um paciente foi 
internado em unidade de re-
ferência para o tratamento 
da doença na rede pública 
de saúde, contabilizando um 
total de 89 hospitalizações. 
A ocupação total de leitos de 
UTI adulto em todo estado é 
de 32%.

A Superintendência do 
Patrimônio da União publi-
cou portaria (SPU/ME Nº 
6.556, 07/2022), no Diário Ofi-
cial da União (DOU), que 
permite à Prefeitura de João 
Pessoa recuperar a área de 
309 mil metros quadrados 
do antigo lixão do Roger. O 
espaço às margens do Rio 
Sanhauá, constituído de ter-
renos de mangue e usado ir-
regularmente como depósito 
de lixo por mais de 40 anos, 
foi declarado “de interesse do 
serviço público, para fins de 
execução de Projeto de Recu-
peração Ambiental, previsto 
no âmbito do Programa João 
Pessoa Sustentável”.

Esse é um passo im-

portante para a Prefeitura 
transformar o antigo lixão 
em um Parque Socioam-
biental, pois permite a des-
tinação de recursos do Pro-
grama para a execução das 
obras de recuperação, bene-
ficiando toda a população 
da cidade histórica que atrai 
muitos turistas para sua re-
gião central.

Estiveram envolvidas 
nessa conquista a Unidade 
Executora do Programa João 
Pessoa Sustentável (UEP), 
as Secretarias de Meio Am-
biente (Semam) e de Gestão 
Governamental (Seggov), e 
a Autarquia Especial Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(Emlur).

Em junho passado, estu-
dos da região demonstra-
ram viabilidade para as in-
tervenções de recuperação. 
O diagnóstico foi iniciado 
em dezembro de 2021 e con-
tou com expertise do per-
nambucano José Fernando 
Jucá, engenheiro civil espe-
cialista em aterro sanitário.

“Fizemos o estudo de me-
tais pesados (ferro, manga-
nês, alumínio, cromo e zin-
co) no solo e na água, além da 
coleta de sedimentos. Pega-
mos a lama do rio, levamos 
para o laboratório para aná-
lise e não deu nada que in-
viabilize a implantação do 
Parque. Isso é uma coisa ex-
traordinária”, assegurou.

Patrimônio da União declara local como área de interesse público e dá aval para construção de equipamento

Lixão vira Parque Socioambiental
João Pessoa sustentável

A Rádio Tabajara, emis-
sora que integra a Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), vai lançar, na próxima 
segunda-feira, uma série de 
programas voltados para o 
Bicentenário da Independên-
cia. Desenvolvido em parce-
ria com a Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB) e com 
o Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Estado (IHGP), o 
programa, intitulado “Mui-
to Além do Grito do Ipiranga: 
um mergulho nos 200 anos 
da Independência do Bra-
sil” terá 9 episódios, lança-
dos sempre no primeiro dia 
da semana, que estarão no ar 
das 8h às 8h30.

A série se propõe a re-
construir o cenário brasilei-
ro antes, durante e depois do 
Grito do Ipiranga, incluindo 
a participação da Paraíba no 
processo de independência 
do país. “Aqui, na Rádio Ta-
bajara, entendemos que uma 
das nossas missões institucio-
nais é justamente difundir a 
cultura, uma função educa-
tiva”, explica o diretor de Rá-
dio e TV da EPC, Rui Leitão. 
“O que queremos propor aqui 
é uma reconstrução da histó-
ria, para levar para todo mun-
do o que foi a Independência 
do Brasil, como ela aconteceu 
e o que aconteceu depois des-
sa Independência.”

O primeiro episódio da 
série, chamado “O Império 
Português em Chamas”, é o 
episódio de lançamento de 
um projeto-piloto. De acor-
do com o diretor de Rádio, 
“a ideia é que a gente faça ou-
tros nessa mesma linha, de 
resgate histórico, de deba-
tes, de troca de informações, 
para que as novas gerações, 
as gerações contemporâneas, 
possam conhecer a história 
contada por diversos histo-
riadores, por diversos pes-
quisadores.”

Para o gerente de Jornalis-
mo da Tabajara, Marcos Tho-
maz, “o Muito Além do Grito 
do Ypiranga, como o próprio 
nome propõe, é uma visão 
mais profunda de manifes-
tações e movimentos peri-
féricos que, muitas vezes, na 
literatura oficial, ficam à mar-

gem do marco histórico, que 
é Dom Pedro, fazendo o Gri-
to de Independência ou Mor-
te, retratado na arte e história 
oficial como o grande símbo-
lo de todo esse processo.” Se-
gundo o gerente, “é por isso 
que a gente quer expandir 
essa visão, essa percepção 
da nossa Independência, e 
há uma importância didáti-
ca nisso. Enquanto rádio pú-
blica, entendemos que isso 
é uma premissa fundamen-
tal. Achamos importante tra-
zer essa abordagem, em um 
meio radiofônico de acesso 
democrático, com uma lin-
guagem mais acessível.”

Ainda, Marcos conta que 
para o programa, a emisso-
ra escolheu se arriscar e ino-
var, tirando a figura de um 
comunicador tradicional da 
casa e optando por um histo-

riador para fazer a mediação. 
“Assim, a gente consegue ter 
uma maior fluidez na abor-
dagem, e a cada semana te-
remos dois debatedores dife-
rentes, dentro das suas linhas 
de estudo, de pesquisa, e de 
desenvolvimento teórico na 
própria academia.”

O primeiro episódio da sé-
rie conta com a participação 
da professora Ariane Norma 
Menezes de Sá, do Departa-
mento de História da Univer-
sidade Federal da Paraíba, e 
José Inaldo Chaves, professor 
do Departamento de História 
da Universidade de Brasília. A 
mediação dos nove episódios 
do programa ficou por con-
ta do professor e doutor Ân-
gelo Emílio da Silva Pessoa, 
também do Departamento de 
História da UFPB. Nos próxi-

mos episódios, novos especia-
listas serão convidados para 
prosear com o mediador. En-
tre eles, o membro do Institu-
to Histórico e Geográfico Pa-
raibano, Flávio Brito.

Foram os próprios his-
toriadores, junto com uma 
equipe de jornalismo e pes-
quisa da Rádio Tabajara, 
que deram encaminhamen-
to para o roteiro do progra-
ma. Através de conversas em 
um grupo de WhatsApp, os 
envolvidos na produção do 
Muito Além do Grito do Ypi-
ranga discorreram a respeito 
das informações que eram 
imprescindíveis para expli-
car o cenário que compunha 
o Brasil da época da Indepen-
dência, e relacioná-las com o 
país dos dias de hoje. A gra-
vação do primeiro episódio 
aconteceu ontem.

Segundo o mediador da 
série, professor Ângelo Pes-
soa, “os historiadores são 
muito preocupados em es-
tudar a história e fazer per-
guntas. E é importante sa-
ber que nem sempre temos 
as respostas, ou que não te-
mos as melhores respostas. 
A gente tenta sempre cons-
truir respostas novas. E as 
questões postas nessa pers-
pectiva de 200 anos da inde-
pendência são questões subs-
tanciais para entender o que 
é o nosso país, as premissas 
que deram origem ao Estado 
brasileiro, a nação brasileira.” 
Nas palavras dele, “discutir 
outros tempos não tem, ape-
nas, o sentido de olhar para 
o passado exclusivamente 
pelo passado, mas de buscar 
entender as nossas questões 
do presente, olhando para o 
nosso passado.”

Uma das debatedoras do 
primeiro episódio do pro-
grama, Ariane de Sá, diz que 
“esse é um projeto que tem 
muito a contribuir, não só 
para a história do Brasil, mas 
para a história da Paraíba. 
E vai fazer com que os ou-
vintes, aqueles que não têm 
a oportunidade de estar em 
um banco de universidade 
aprendendo sobre história, 
ou espaços outros, que pos-
sam discutir história, pos-
sam escutar especialistas de 
forma muito clara, dentro de 
suas especialidades”.

Rádio Tabajara terá programa sobre 
o Bicentenário da Independência

Paraíba registra novos 875 casos 
e quatro óbitos por Covid-19

Rússia reduz abastecimento à União 
Europeia a 20% da capacidade

na Próxima segunda-feira

boletim

gás natural

Nalim Tavares 
Especial para A União
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A emissora 
escolheu se 
arriscar e 
inovar, tirando 
a figura de um 
comunicador 
tradicional 
da casa e 
optando por um 
historiador para 
fazer a mediação

Foto: Marcos Russo

Professores Ângelo Emílio e Ariane Menezes de Sá participam do primeiro programa na Tabajara

Estatística
A PB tem 643.329 

casos acumulados, 
sendo 462.400 
recuperados e 

10.349 vítimas fatais

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

A empresa russa Ga-
zprom cortou pela metade o 
fornecimento de gás natural 
pelo gasoduto Nord Stream 
1, ontem, reduzindo para 20% 
da capacidade máxima o vo-
lume de gás entregue aos paí-
ses do bloco europeu.

A redução havia sido 
anunciada pela estatal rus-
sa na segunda-feira, 25, sob 
a justificativa de problemas 

técnicos, mas países ociden-
tais acusam a medida de uma 
represália política da Rússia 
para semear incerteza e au-
mentar os preços em meio à 
guerra.

Dados do site do Nord 
Stream e do chefe do regula-
dor de rede energética da Ale-
manha, Klaus Mueller, con-
firmaram a redução ontem. 
"O gás agora faz parte da po-
lítica externa russa e possivel-
mente da estratégia de guerra 

russa", disse Mueller à rádio 
Deutschlandfunk.

O medo de uma escassez 
energética levou a União Eu-
ropeia a aprovar uma redução 
do uso de gás natural para se 
proteger contra novos cortes. 
O projeto de lei prevê uma 
economia de 15% no consu-
mo entre agosto e março, por 
meio de medidas voluntárias 
adotadas pelos países e, se 
não for cumprida a meta, ha-
verá cortes obrigatórios.

Agência Estado

O Semanário Oficial 
do Município de Campi-
na Grande trouxe, em edi-
ção extraordinária na noite 
de ontem, os atos de exone-
ração e nomeação de duas 
auxiliares do primeiro es-
calão. Foram exoneradas 
as secretárias Rosália Lu-
cas (Desenvolvimento Eco-
nômico) e Fernanda Ribei-
ro (Obras). 

Rosália está sendo subs-

tituída, de forma interina e 
cumulativa, pela secretá-
ria Laryssa Almeida (Ciên-
cia Tecnologia e Inovação). 
Advogada licenciada e jor-
nalista, Laryssa é especia-
lista em Ciências Criminais 
e mestre em Direito Econô-
mico, foi uma das funda-
doras do Centro de Inova-
ção em Política, Economia e 
Direito  e chegou a direto-
ra-Tesoureira da OAB/PB.

 Já para a Secob, em subs-
tituição à Fernanda Ribei-
ro, o prefeito Bruno Cunha 

Lima nomeou o engenhei-
ro civil Joab Machado. 

Bacharel em Engenha-
ria Civil pela Universi-
dade Federal de Campi-
na Grande (UFCG) Joab foi 
consultor no setor de pro-
jetos da Associação Técni-
co Científica Ernesto Luiz 
de Oliveira Junior (ATE-
CEL), atuando em projetos 
de infraestrutura, drena-
gem pluvial, loteamentos, 
obras de terra, terraplena-
gem, planejamento e con-
trole tecnológico. 

Edição extra traz a substituição de 
duas secretárias municipais de CG

semanário oficial

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com
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Aortoplastia com stent foi realizada de maneira inédita no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires

Procedimento salva bebê de 11 meses
cateterismo pediátrico

A equipe da hemodinâmi-
ca pediátrica do Hospital Me-
tropolitano Dom José Maria 
Pires, em Santa Rita, na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, unidade gerenciada 
pela Fundação PB Saúde, rea-
lizou, neste mês de julho, um 
procedimento de aortoplastia 
com stent para tratamento da 
coarctação da aorta (estreita-
mento, obstrução parcial da 
passagem do sangue na arté-
ria aorta) em um bebê de ape-
nas 11 meses. O procedimento 
ocorreu sem intercorrências, 
e cerca de cinco horas depois 
a criança foi extubada e pôde 
ter alta no dia seguinte. 

O bebê apresentava o 
diagnóstico de uma coarcta-
ção da aorta, e com apenas 1 
mês de vida, passou pelo pri-
meiro procedimento cirúrgi-
co no Hospital Metropolitano. 
Após boa evolução, recebeu 
alta hospitalar, e regressou à 
instituição já com 11 meses. 
Na última consulta, a equipe 
médica constatou que ele es-
tava com uma re-coarctação 
e decidiu desta vez realizar 
o cateterismo. A técnica, rara 
no Brasil para crianças tão pe-
quenas, consiste na colocação 
de um stent na região estreita-
da (mola de metal que permi-
te que o vaso permaneça aber-
to para passagem de sangue).

“A re-coarctação gerou 
uma repercussão considerá-
vel no quadro do paciente, le-
vando o coração a crescer de 
novo e isso trouxe a necessi-
dade de proceder com uma 
intervenção de forma urgen-
te. Então decidimos inovar e, 
apesar de ainda ser muito pe-

Sucesso
O procedimento 

ocorreu sem 
intercorrências e, 
cinco horas após 
o término, o bebê 

de 11 meses foi 
extubado e teve alta 

no dia seguinte

queno, consideramos que a 
melhor alternativa seria o ca-
teterismo”, explicou o médi-
co Fabrício Leite, cardiologista 
intervencionista em cardio-
patias congênitas responsá-
vel pelo caso.

De acordo com o também 
cardiologista intervencionista 
Abel Belarmino, o tratamento 
padrão da coarctação da aor-
ta em bebês é por meio da ci-
rurgia, como anteriormente 
utilizado. “Realizar uma aor-
toplastia com stent em bebês 
ainda é uma coisa muito nova 
e discutível no Brasil. Contu-
do, existem alguns grupos 
que apoiam a colocação de 
stent nessa fase de vida, assim 
como fizemos, já que esse stent 
utilizado pode ser dilatado 
para adequar ao crescimento 
do bebê. No ecocardiograma 
posterior constatamos que o 
stent inserido estava no local 
certo e o fluxo sanguíneo da 
criança foi normalizado”, des-
creveu o médico. 

Os pais do bebê, Laysla Al-
ves e José Pordeus, contaram 
como foi receber a notícia de que 
tudo havia ocorrido bem, após 
o procedimento: “O sentimento 
foi um dos melhores, um alívio 
também, porque a gente con-
fessa que estava com o coração 
meio apertado, aflito, porque 
nosso filho é prematuro e sem-
pre inspirou cuidados, mas sa-
bíamos do grande potencial dos 
médicos e toda equipe. Graças 
a Deus, eles puderam realizar 
o procedimento com sucesso, e 
nosso filho saiu deste hospital 
mais uma vez vitorioso”.

 Contribuindo para o suces-

so do procedimento, foi utili-
zado um introdutor, com aces-
so percutâneo, minimamente 
invasivo, sem necessidade da 
participação de cirurgião para 
dissecar a artéria carótida (lo-
calizada na região do pescoço). 
“Esse introdutor é um material 
extremamente importante e de 
alto custo. Recebemos a doação 
dele para realização desse caso. 
Junto à diretoria da PB Saúde 
estamos buscando padronizar 
o uso para procedimentos ra-
ros como esses, tendo em vista o 
resultado alcançado”, acrescen-
tou o médico Fabrício Leite, que 
é sócio titular da Sociedade Bra-

sileira de Hemodinâmica e Car-
diologia Invasiva.

O diretor de Atenção à Saú-
de, Gilberto Teodozio, ressaltou 
que iniciativas como essas são 
apoiadas pela gestão e median-
te a necessidade outros procedi-
mentos serão realizados. “Esse 
tipo de procedimento ocorre 
na sala de hemodinâmica, com 
todo aparato tecnológico neces-
sário.  Nossa equipe de médicos 
intervencionistas e multipro-
fissionais é capacitada também 
para fornecer uma assistência 
segura ao paciente. Se houver 
outros casos, com indicação pre-
cisa, já estamos atuando para 

termos condições plenas, com 
os insumos necessários para re-
alizar”, pontuou o gestor.

 
Referência 

O Hospital Metropolitano é 
referência no tratamento de car-
diopatias congênitas. As equi-
pes de cirurgia cardíaca e he-
modinâmica pediátrica atuam 
na intervenção e tratamento de 
patologias complexas. Em 2019 
a equipe realizou o primeiro ca-
teterismo infantil do estado, em 
um paciente de 16 anos. E ago-
ra, em 2022, a equipe contem-
pla um bebê de apenas 11 me-
ses de vida.

Técnica usada foi minimamente invasiva

n 

Tratamento 
padrão da 
coarctação 
da aorta 
em bebês 
é por meio 
da cirurgia, 
método mais 
invasivo

Médicos do Hospital Metropolitano implantaram um stent na criança utilizando um equipamento introdutor

Foto: Secom-PB

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com 

Foram registrados, na Pa-
raíba, 813 casos de hepatite 
A, B e C, sendo que desses 
80 foram a óbito. Os dados 
são referentes ao período de 
2019 a 2022 e foram forneci-
dos pela Secretaria de Ese-
tado da Saúde (SES). Hoje, 
dia 28, é o Dia Mundial de 
Luta contra as Hepatites Vi-
rais, por isso, durante este 
mês, está sendo realizada 
a campanha Julho Amare-
lo no Hospital Clementino 
Fraga - referência em doen-
ças infectológicas - que visa 
promover ações no comba-
te e na prevenção às hepati-
tes virais. A hepatite é uma 
doença que apresenta infla-
mação no fígado e represen-
ta um problema de saúde pú-
blica na Paraíba e no Brasil.

De acordo com o infec-
tologista Fernando Chagas, 
diretor do Hospital Clemen-
tino Fraga em João Pessoa, 
afirmou que existem cinco 
tipos de hepatite, entretan-
to, apenas três delas são co-
muns no Nordeste: a hepati-
te A, B e C. As duas últimas 
podem se tornar crônicas, 
ou seja, o vírus fica na pes-
soa, causando uma inflama-
ção de forma contínua. “Já 
no caso da hepatite B, 10% 

“Na maioria das 
vezes, a hepatite 
é uma doença 
silenciosa, 
não apresenta 
sintomas

Francisco Chagas

das pessoas que se conta-
minam podem cronificar, 
90% cursam com a doença 
na fase aguda, que pode du-
rar de três a seis meses, e de-
pois se cura”, informou o in-
fectologista.

Ele informou ainda que 
alguns quadros predispõem 
o surgimento da doença 
como o abuso do uso de al-
gumas medicações, a exem-
plo do paracetamol, doenças 
autoimunes, como também 
alguns vírus que têm atra-
ção pelas células do fígado, 
o que é chamado de ‘tropis-
mo pelas células hepáticas’. 

Sobre a hepatite A o mé-
dico informou que é muito 
comum em crianças, sendo 
raro um adulto apresentar 
a doença. “Esse tipo de ví-
rus causa uma hepatite au-
tolimitada, isto é, tende a de-
senvolver a doença, inflama 
o fígado e depois a pessoa 
melhora. A sua transmissão  
é comum por via oral-fecal, 
sendo transmitido por água 
contaminada, alimento con-
taminado, e o hábito de colo-
car a mão à boca, que é mui-
to comum entre as crianças 
e raro em adulto”, explicou. 

Entretanto, o infectologis-
ta acrescentou que apesar de 
ser raro, quando um adulto 
se contamina com a hepati-
te A, pode evoluir para uma 
hepatite fulminante, sendo 
possível chegar ao ponto de 
precisar de um transplante 
de fígado. 

Ele informou ainda que 
pode ser evitada a partir do 
cuidado com o alimento, 
sempre bem lavado, evitando 
o consumo de água não fil-
trada e a falta do saneamen-
to básico também pode con-
tribuir para a contaminação.

Infectologista Francisco Chagas, diretor do Clementino Fraga

O vírus da hepatite B é 
transmitido pelo sangue e 
as pessoas podem se conta-
minar pelo ato sexual des-
protegido ou por acidente 
perfurocortante como com 
alicates quando vão à mani-
cure, por exemplo. “A gen-
te sempre orienta que sem-
pre se tenha os seus próprios 
produtos ou que exijam que 
os instrumentos sejam este-
rilizados”, alertou. 

Esse tipo de hepatite, se-
gundo Francisco Chagas, 
causa uma inflamação no fí-
gado e quando não tratada 
pode se tornar crônica, cau-
sando uma cirrose hepáti-
ca, que é uma inflamação 
sem volta. 

O infectologista frisou 
ainda que no caso de cirro-
se hepática - quando o fíga-
do começa ser lesado - “é um 
processo contínuo, porque a 
pessoa não cura, mas con-
trola a cirrose e se não tra-
tar, pode se transformar em 
um câncer de fígado”, avi-
sou. Embora o câncer de fí-
gado seja mais raro no caso 
da hepatite B, a prevenção é 
indispensável.

Na maioria das vezes, a 

hepatite é uma doença si-
lenciosa, não apresenta sin-
tomas, mas quando eles sur-
gem são febre, dor no corpo, 
moleza que depois evolui 
para uma amarelidão nos 
olhos e no corpo, o que é cha-
mado de icterícia. “Isso acon-
tece quando a doença já está 
avançada”, pontuou Chagas.

A hepatite C é um vírus 
silencioso e é transmitido 
também pelo sangue. Só foi 
descoberto no começo dos 
anos 90. “É tão silencioso 
que, às vezes, não tem sin-
tomas, a pessoa pega e não 
sabe que tem ou tem um sin-
toma muito leve que parece 
uma virose, depois some e 
você nem imagina que pode 
ter sido hepatite”, explicou. 
O vírus é transmitido pelo 
ato sexual ou por acidentes 
com agulha. 

Segundo Chagas, até a 
década de 90 não se sabia 
da existência da hepatite C, 
não existia sequer exames 
para detectar esse vírus no 
sangue, “então muita gen-
te pode ter recebido sangue 
numa transfusão com ví-
rus e a gente não sabe”, la-
mentou. 

Contaminação do tipo B 
ocorre através do sangue

Foto: Acervo pessoal

Saúde registra 813 casos de hepatite e 80 mortes na Paraíba
em três anos
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Após dois anos de atividades remotas, projeto volta ao modelo presencial; abertura ocorrerá na Escola Alice Carneiro

Se Liga no Enem Festival será sábado
educação

O Projeto  Se Liga no Enem 
Festival volta a acontecer de 
maneira presencial após dois 
anos em atividades remotas. O 
evento será realizado na Escola 
Cidadã Integral Técnica (ECIT) 
Alice Carneiro, em João Pes-
soa, a partir das 8h deste sába-
do (30), e vai contar com aulões, 
apresentações culturais, práti-
cas experimentais, sabatinas de 
redação e um bate-papo com os 
professores de Ciências Huma-
nas e Linguagens.

 A coordenadora do Progra-
ma, Izabelly Dutra, lembrou 
que, este ano, o evento contará 
com uma logística diferencia-
da, ainda visando a não conta-
minação dos participantes pela 
Covid-19. “Para participar des-
sa primeira edição temos algu-
mas orientações importantes, 
para que consigamos cumprir 
com todas as demandas sani-
tárias, pois ainda estamos em 
tempos de pandemia. Primei-
ro, os estudantes e professo-
res precisam entrar em conta-
to com a gestão de sua escola, 
para saber informações sobre 
a participação no evento. Essa 
confirmação deverá ser feita 
junto à 1ª Gerência Regional 
de Educação. Temos 150 vagas 
para esse retorno”, explicou.

 
Material impresso 

O secretário de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia, Cláudio Furtado, fará 
ainda a entrega dos módulos 
impressos do programa Se 
Liga no Enem. O material foi 
preparado pela equipe a par-
tir de um trabalho de constru-
ção baseado na experiência dos 
professores com o Exame Na-
cional do Ensino Médio. O ma-
terial possui resumos sistemá-

Inscrição
Os estudantes e 

professores interessados 
em participar do Se Liga 
no Enem Festival devem 
entrar em contato com a 
gestão de sua escola, que 

fará a confirmação da 
inscrição junto à 

1ª Gerência Regional

ticos, esquemas e tópicos de 
relevância para a prova em to-
das as áreas do conhecimen-
to, além de questões autorais, 
construídas pelos professores 
do programa, e questões adap-
tadas ou retiradas de provas 
anteriores do Enem. Todos os 
estudantes inscritos no Enem 
2022 irão receber os módulos 
do Se Liga. Para isso, é necessá-
rio que o estudante compareça 
ao festival munido de seu CPF e 
número de inscrição no Enem.

 O secretário Cláudio Fur-
tado lembrou que “o Se Liga 
no Enem é um programa muito 
importante para nossa Rede Es-
tadual porque serve como um 
complemento pedagógico para 
os conteúdos que são passados 
aos alunos em sala de aula. O 
retorno do Se Liga no Enem 
Festival em formato presencial 
é importante para retomarmos 
nossas atividades com toda se-
gurança necessária, e fazer com 
que os estudantes tenham mais 
uma ferramenta para terem su-
cesso no Enem 2022”.

• MANHÃ
 
7h30 – Acolhimento na entrada 
da escola e direcionamento para 
o lanche 
Entrega dos roteiros do evento na 
entrada
 
8h15 - Abertura do evento
Apresentadores (acolhimento dos 
estudantes no auditório)
Secretário Cláudio Furtado - fala 
de abertura e entrega dos módu-
los impressos 
Coordenação Se Liga no Enem 
Paraíba (demonstração de acesso 
às salas 2022)
Apresentação cultural Choro 
Chorando baixinho (Abel Ferrei-
ra) – participação do prof Geova-
ni Santos
Participação do Prof. Gilvamar-
que, que comentará a questão 
do Enem 2021 que citou o Choro 
apresentado. 
 
• GRUPO 1
9h30/10h45 - (Auditório princi-
pal) - Festival interdisciplinar de 
Práticas Experimentais
Ações: Festival de Ciências e ma-
temática, Geogebra, Batalha naval 
com Geografia 
Responsáveis: Caio, Cleidison, 
Hector, Irazê, Juliana, Marcos e 
Pelágio
Breve descrição: Começaremos 
com o prof Pelágio fazendo co-
mentários sobre o tema acústica 
(ondas). Em seguida, teremos 
uma prática experimental (sobre 
volume) utilizando sólidos geo-
métricos utilizando o GeoGebra, 
para uma demonstração da fór-
mula de volume de pirâmide em 
torno do volume do prisma com 
os professores de matemática. 
Posteriormente, teremos o pro-
fessor Caio e os professores de 
matemática com Batalha Naval, 
desenvolvendo os conteúdos de 
plano cartesiano e coordenadas 
geográficas. Por fim, teremos o 
Festival de Ciências com os pro-
fessores Irazê e Marcos.
 
• GRUPO 2
9h30/10h45 - (Sala 1) - Sabatina 
de Redação nota 1000
Ações: Dinâmica para motivar a 
exposição de dúvidas relaciona-
das à redação no Enem. 
Responsáveis: Áquila, Evelynne, 

Ivo, Gilvamarque e Socorro. 
Breve descrição: O momento 
da Sabatina será com o foco na 
interação e respostas às dúvidas 
apresentadas pelos estudantes, 
envolvendo a estrutura da reda-
ção. Como forma de motivar a 
sabatina, haverá a dinâmica dos 
balões, em que dentro de cada 
um terá um tema para direcionar 
as discussões. 
 
• GRUPO 3
9h30/10h45 - (Sala 2) - Bate - 
papo com Humanidades e Lin-
guagens
Ações: Direitos Humanos, para 
quê? Bate papo interdisciplinar.
Responsáveis: Thiago, Odair, Ta-
tiana, Ijaelson e Dayse
Breve descrição:
1° momento: apresentação dos 
professores e fala de alguns es-
tudantes sobre as expectativas 
com o Enem e seus projetos de 
vida (etc)
2° momento: discussão sobre o 
tema “Direitos Humanos” por 
meio de roda de conversa.
3° momento: resolução de duas 
questões envolvendo a temática 
4° momento: chuva de palavras 
online via Padlet
Após o debate os estudantes irão 
lançar outras palavras que cola-
boram e ressignificam o que foi 
debatido.
Ex:
(Antes) homofobia - diversidade 
(depois)
(Antes) Machismo - liberdade 
(depois).
 
• TARDE
 
• GRUPO 2
13h/14h15 - (Auditório principal) 
- Festival interdisciplinar de Práti-
cas Experimentais
 
• GRUPO 1
13h/14h15 - (Sala 1) - Sabatina de 
Redação nota 1000
 
• GRUPO 3
13h/14h15 - (Sala 2) - Bate - papo 
com Humanidades e Linguagens
 
15h – ENCERRAMENTO -  
AUDITÓRIO
Todos os grupos no auditório
Avisos gerais
Data e local do próximo Festival

Progração completa

n 

Semob-JP 
recomenda 
que os 
motoristas 
fiquem 
atentos à 
sinalização  
no local

Foto: Secom-JP

Interdição acontece para a realização de obras na rede de esgoto que passa pela Rua Xavier com Abel da Silva

Um serviço na rede de 
esgotos da Rua Xavier com 
Abel da Silva, em Cruz das 
Armas, iniciado ontem dei-
xará o trecho bloqueado para 
o tráfego de veículos pelos 
próximos 20 dias. A Com-
panhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa), que exe-
cuta a obra de reparos, in-

formou à Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana de João Pessoa (Semob-
JP), da necessidade de blo-
queio no local, por conta da 
abertura do pavimento para 
retirada e substituição da tu-
bulação danificada.

A Semob-JP orienta os 
condutores de veículos que 

seguem de Cruz das Armas 
para Cristo ou Rangel, que 
utilizem a Rua José Tava-
res. Os condutores que se-
guem do Cristo ou Rangel 
para Cruz das Armas, po-
dem utilizar a Avenida 2 de 
Fevereiro e Rua Quatorze de 
Julho, para chegar a Jaguari-
be, depois em direção a Cruz 

das Armas e seguir para os 
destinos desejados.

A Semob-JP recomenda 
atenção à sinalização viá-
ria e evitar o trecho próxi-
mo ao bloqueio, caso não 
seja extremamente neces-
sário circular nas ruas pró-
ximas ao local de execução 
do serviço.

Semob-JP interdita trecho de via entre 
Cruz das Armas e Rangel por 20 dias

obras

As chuvas contínuas re-
gistradas em Campina Gran-
de desde o final o mês de maio 
transformaram as ruas dos 
bairros da cidade. Os buracos 
se espalharam se estão pre-
judicando motoristas e pe-
destres. Muitos pensam duas 
vezes no momento de tirar o 
veículo da garagem.

Algumas das principais 
avenidas, onde o trânsito é in-
tenso, os buracos apareceram 
e se multiplicaram ao passo 
que as chuvas foram ocor-
rendo, a exemplo da Aveni-
da Juscelino Kubtischek, João 
Walling, além do trecho da 
BR-104, que dá acesso ao con-
junto Aluízio Campos, e ou-
tras em diversos bairros das 
cidade.

As ruas asfaltadas ou pa-
vimentadas em paralelepípe-
do mais antigas da cidade são 
as que mais apresentam pro-
blemas, visto que têm remen-
dos ocasionados por obras em 
toda sua extensão, e facilmen-
te são destruídos quando as 
chuvas ocorrem de forma in-
tensa e constante. 

Por outro lado, as ruas sem 

calçamento estão deterioradas 
e trafegar por elas é um desa-
fio até para o mais habilidoso 
motorista, é o caso do bairro 
dos Cuités, Cidades, Jenipa-
po, e outros.

A moradora do bairro das 
Malvinas, Maria Valniza Al-
meida, que reside na rua das 
Jaboticabeiras relatou que a 
via está intransitável e os bu-
racos estão por toda parte. 
“Está impossível passar por 
essa rua. Já ligamos para a 
Prefeitura que prometeu fazer 
o conserto, mas até agora nada 
foi feito. Mandaram uma pes-
soa aqui que filmou tudo, mas 
até agora não temos nenhuma 
resposta”, frisou. Ela disse que 
pra piorar a situação, o canal 
que corta as principais ruas 
do bairro está quebrado em 
várias partes por falta de ma-
nutenção e também pela ação 
da chuva. “Está uma calami-
dade. As pessoas estão jogan-
do lixo dentro, animais mor-
tos, crianças já caíram dentro 
e assim estamos vivendo”, de-
clarou.

Já o motociclista Kemerson 
de Araújo tem sofrido para fa-
zer um pequeno trajeto entre 
a sua casa e o trabalho.  Ele 
mora no bairro das Cidades 
e a dificuldade para desviar 

Motoristas reclamam dos buracos; prefeitura 
afirma que possui cronograma para as obras

em campina grande

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Fotos: Fabiana Veloso

Chuvas
Vários buracos nas 
avenidas e ruas da 
cidade surgiram 
devido às fortes 

chuvas, provocando 
danos aos carros 
e transtornos aos 

motoristas

dos buracos ao longo das vias 
faz com que ele demore quase 
uma hora pra chegar. “Quan-
do as ruas estão sem buracos, 
eu gasto em média 20 minu-
tos. Precisamos que alguém 
tome as providências”, disse.

A Secretaria de Obras do 
município explicou que já está 
com um cronograma em an-
damento, e que pretende fazer 
a recuperação das ruas em no 
máximo três meses. O secre-
tário Geraldo Nobre destacou 
que três equipes estão traba-
lhando para cumprir esse pla-
no. “Estamos começando pe-
los corredores principais da 
cidade para que as pessoas 

tenham um conforto maior 
no trânsito, e assim que tiver 
concluído, passaremos a atuar 
pelos bairros. A ideia é só dei-
xar cada bairro, quando todas 
as ruas estiverem sem proble-
mas, novamente recuperadas 
como estavam antes das chu-
vas”, declarou.

Ele informou que o órgão 
tem recebido muitas recla-
mações, mas pediu paciên-
cia à população, visto que 
as chuvas são recorrentes e 
isso inviabiliza o trabalho de 
recuperação. “Já iniciamos 
o trabalho, as equipes estão 
atuando diuturnamente, mas 
é humanamente impossível 
fazer tudo em 24 horas”, fri-
sou, acrescentando que tam-
bém irá sentar com represen-
tantes da Cagepa para que a 
empresa faça a manutenção 
de alguns trechos que foram 
abertos por serviço da compa-
nhia, e auxilie nesse processo.

Geraldo revelou que pelo 
fato da secretaria ter uma usi-
na de material para o asfal-
to, facilitará o andamento do 
trabalho, visto que não preci-
sará aguardar a compra, fa-
bricação e entrega do mate-
rial. Ela tem uma capacidade 
de produzir 20 toneladas por 
hora”, disse.

Buracos e problemas na pavimentação existem em vários pontos; prefeitura diz que chuvas constantes prejudicam as ações de recuperação
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Paraíba

Suspeito foi preso em flagrante, na audiência de custódia, por tentativa de assalto, e já está no presídio

Verdadeiro alvo pratica outro crime
caso vitinho

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

A desconfiança da polícia 
de que o estudante João Vic-
tor Fontes da Silva, 18 anos 
foi morto por engano está se 
concretizando. No final da 
tarde dessa terça-feira (26), a 
Polícia Militar prendeu João 
Victor Batista de Souza, de 
21 anos, conhecido por “Vi-
tinho Neymar”. Na audiên-
cia de custodia, a juíza An-
drea Arcoverde, converteu 
a prisão dele em preventiva, 
sendo encaminhado para o 
Presídio do Roger. Ontem, a 
delegada Luísa Correia Lima 
afirmou que o preso tem vas-
ta ficha criminal e que ele te-
ria um time de futebol na re-
gião do Colinas do Sul. 

A relação que o estudan-
te tinha com o futebol, além 
de ter o mesmo nome, trazem 
fortes indícios, segundo a Po-
lícia Civil, de que o verdadei-
ro alvo do crime do dia 1o de 
junho seria o suspeito preso 
nesta terça (26).

“Vitinho Neymar” foi pre-
so em flagrante, junto com ou-
tra pessoa, por uma guarni-
ção da Polícia Militar, sob o 
comando do tenente Domin-
gos, por tentativa de homicí-
dio contra um homem, iden-
tificado por João Guilherme 
da Silva Figueiredo Júnior, de 
36 anos, que sofreu um tiro 

“Vitinho Neymar” foi flagrado após tentar atirar contra um rival, no Geisel; ele tem o mesmo nome do jovem jogador, morto dentro da sala de aula

no pescoço, que foi atendido 
no Hospital de Emergência e 
Trauma e depois liberado. 

“Vitinho Neymar”, deve-
ria ter sido o alvo da dupla 
que invadiu a Escola Cidadã 
Integral Cineasta Linduarte 
Noronha, no bairro de Gra-
mame, em João Pessoa e exe-
cutou o estudante João Vitor 
Fontes, dentro de uma sala 
de aula.

O tenente Domingos, in-
formou que a prisão de “Vi-
tinho Neymar” aconteceu 
quando a sua guarnição pas-
sava pela avenida principal 
do Geisel e avistou um ho-
mem caído sendo socorrido 
por um motoqueiro. No cami-
nho para o hospital, a vítima, 
João Guilherme, informou ter 
sido alvejado a bala pelo sus-
peito. Outra guarnição foi até 

o bairro Esplanada, onde lo-
calizou a residência de “Viti-
nho Neymar” que ainda es-
tava com o companheiro e no 
veículo Onix, sem o paralama 
dianteiro, o mesmo usado na 
fuga da dupla.

Na Central de Flagrante, 
ele tentou negar o envolvi-
mento com a morte do estu-
dante, mas caiu em contradi-
ções e admitiu que o jovem 

teria sido morto por engano.
No Presídio do Roger estão 

Luciano dos Santos Camelo, o 
“Bodão”, de 40 anos, aponta-
do como mandante do assas-
sinato do estudante João Vi-
tor Fontes da Silva, 18 anos e 
seus dois filhos, Cleiton e Fe-
lipe, que seriam os executores 
do jovem que já tinha contrato 
assinado com uma equipe de 
futebol de Pernambuco.

n 

No Presídio do 
Roger já estão 
outros três 
suspeitos de 
envolvimento 
com o 
assassinato na 
sala de aula

Um homem de identi-
dade não revelada foi pre-
so por agentes da Delegacia 
de Crimes contra o Patrimô-
nio quando era atendido no 
Complexo Hospitalar Tar-
císio de Miranda Burity, em 
Mangabeira.  

O homem foi vítima de 
um acidente de trânsito, na 
noite de terça-feira (26), no 
bairro de Mangabeira, sen-
do socorrido para o “Trau-
minha”. 

O delegado João Paulo 
Amazonas, da DCCPAT es-
teve no hospital com agentes 

da especializada onde cons-
tataram que se tratava de um 
foragido do sistema prisional, 
investigado por vários crimes 
patrimoniais e estava com 
mandado de prisão. 

Turista assaltada
A Polícia Militar prendeu, 

também na noite de terça-fei-
ra, dois suspeitos de assal-
to contra uma turista de São 
Paulo que está de férias em 
João Pessoa. O assalto e pri-
são da dupla aconteceram no 
bairro do Bessa, na capital.

A turista informou que 

estava numa calçada, aten-
dendo uma ligação telefôni-
ca, quando foi surpreendida 
por dois desconhecidos que 
exigiram o celular. Ela dis-
se que houve luta corporal, 
mas os bandidos levaram o 
aparelho. 

O fato foi comunicado ao 
Ciop. Policiais do Batalhão 
Especial de Atendimento ao 
Turista realizaram diligên-
cias e prenderam dois suspei-
tos e um terceiro fugiu. Toda 
a ação criminosa foi registra-
da por câmeras de monitora-
mento da localidade.

Foragido é detido no Trauminha 
após se envolver em acidente

prisões

A criança de dois anos que 
se está internada no Hospital 
Infantil do Valentina Figueire-
do, suspeita de ter sofrido vio-
lência sexual, poderá ter alta a 
qualquer momento, no entan-
to, ficará naquela unidade so-
bre observação. A informação 
é da médica Tânia Menezes, 
diretora-geral do hospital ao 
dizer que a menina apresen-
ta melhora, estado de saúde 
estável, está com os movimen-
tos restabelecidos e os órgãos 
vitais já normalizados.

Segundo a médica, a 
criança já saiu da hidratação 

venosa (uso do soro) mas, irá 
permanecer na UTI do hos-
pital, mesmo recebendo alta, 
para novos exames “para o 
fechamento do diagnostico”. 

Enquanto isso, a direto-
ra do Núcleo de Medicina e 
Odontologia Legal, Cristia-
ne Freire, disse que o peri-
to Antônio Moura esteve no 
hospital para coletar material 
para exame toxicológico, pois 
existe a suspeita que a garoti-
nha possa ter ingerido algum 
tipo de medicamento e tam-
bém de SWAB (para saber se 
houve abuso sexual). A con-

clusão e entrega estão sendo 
agilizados, disse a diretora 
do Numol. A mãe da criança 
e os outros três filhos dela, es-
tão numa casa de acolhimen-
to sob os cuidados do Conse-
lho tutelar daquela área. As 
vítimas de agressões no Con-
domínio Vista Alegre já estão 
em suas residências.

O policial militar Elionai 
Leal, que socorreu a crian-
ça para o hospital, disse que 
quando pegou a criança ela 
não respirava e somente ao 
chegar naquela unidade hos-
pitalar deu sinal de vida.

Criança se recupera no hospital, 
mas deve continuar internada

abuso sexual

Policiais da Delegacia de 
Homicídios de Cajazeiras, 
prenderam ontem, no bair-
ro Agrovila, próximo à Igre-
ja Católica, em Cajazeiras, 
F.R.P., de 36 anos, apontado 
como autor do assassinato de 
Francisco de Assis Daniel de 
Sousa, 37 anos. 

Nas buscas na casa do sus-
peito os policiais encontra-
ram uma pistola calibre 9mm, 
uma nota fiscal de aquisição 
da arma, com data de 23 do 
mês passado. O crime ocor-
reu dois dias depois. A arma 
foi encaminhada à perícia 
para o exame de confronto 
balístico, para comprovação 
do crime.

Segundo o delegado Ila-
milto Simplício, nas investiga-
ções a polícia descobriu que a 
motivação foi devido  uma de-

Crime por causa de moto é desvendado 
com a apreensão de pistola utilizada

em cajazeiras

Uma ação da Polícia Ci-
vil da Paraíba prendeu on-
tem, duas pessoas suspei-
tas de tráfico de drogas e 
corrupção de menores, no 
município de Juazeirinho. 
A Operação Vila Feliz foi 
realizada pelo Grupo Táti-
co Especial (GTE), sediado 
na 23a Delegacia Seccional, 
naquela cidade.

O alvo da operação é 
uma casa localizada na Vila 
de Luiz de Joca. De acordo 
com as investigações, o lo-
cal servia de ponto de pros-
tituição de menores e de trá-
fico/consumo de drogas. Os 
proprietários deste e de um 
segundo imóvel foram con-
duzidos à delegacia.

O s  i nve s t ig ador e s 
apreenderam maconha, 
‘loló’, munições nos calibres 

Polícia Civil prende suspeitos de 
tráfico e corrupção de menores

em juazeirinho

Na residência do suspeito, foram apreendidos facão e pistola

savença por causa da troca de 
uma moto entre a vítima e o 
pai do suspeito.

A vítima foi à casa do pai 
de F.R.P para falar sobre a 
troca da moto e houve uma 
discussão entre os dois. Nes-

sa discussão, o investigado 
se apoderou da pistola e ati-
rou contra o rosto da vítima. 
Francisco Daniel foi levado 
ao Hospital Regional de Ca-
jazeiras, onde faleceu no dia 
seguinte ao fato.
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il 12 e 38, balança de precisão, 
dinheiro fracionado, apa-
relhos celulares e material 
plástico utilizado na emba-
lagem de entorpecentes. Rá-

dios de comunicação tam-
bém foram apreendidos.

Todo o material será pe-
riciado e encaminhado à 
Justiça.

Dinheiro, celulares, entorpecentes e munições encontradas

Foto: Polícia Civil
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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

Quarenta usuárias do Sistema Único de Saúde serão submetidas ao procedimento no Instituto Cândida Vargas

Projeto em JP facilita acesso ao DIU
“tudo rosa”

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), por meio 
da área técnica de Saúde da 
Mulher, realiza, hoje e ama-
nhã, uma ação para inser-
ção do Dispositivo Intrau-
terino (DIU) em 40 usuárias 
atendidas na Atenção Bási-
ca do Sistema Único de Saú-
de (SUS) da capital. Os pro-
cedimentos serão realizados 
no Instituto Cândida Vargas 
(ICV) e integram as ações do 
projeto ‘Tudo Rosa’.

As mulheres que rea-
lizarão o procedimento já 
haviam manifestado inte-
resse para as ações de pla-
nejamento reprodutivo às 
suas respectivas equipes de 
Saúde da Família. Para se-
rem inseridas na ação, elas 
precisaram passar por uma 
consulta com médico para 
orientações sobre a colocação 
do dispositivo, além de apre-
sentar exames como ultras-
som transvaginal dos últi-
mos quatro anos, um exame 
citológico recente, dos últi-
mos seis meses, e teste nega-
tivo de gravidez.

“Com a pandemia, pre-
cisamos priorizar o cuidado 
essencial com a vida e aca-
bamos deixando muitos ser-
viços em segundo plano, a 
exemplo do planejamento re-
produtivo, o que gerou uma 
demanda reprimida e agora 
estamos retomando de for-
ma organizada e atentando 
para a importância de dar 
celeridade a essas necessida-

Atenção
Iniciativa tem como 

objetivo sensibilizar a 
população sobre  
a importância de 
ampliar o olhar  

sobre o cuidado com 
a saúde da mulher 

durante todos  
os meses do ano

des. Além disso, objetivamos 
divulgar a existência de mé-
todos contraceptivos segu-
ros e não hormonais de lon-
ga duração, permitindo que 
as usuárias tenham acesso 
a outras opções de planeja-
mento reprodutivo”, expli-
cou a coordenadora da Área 
Técnica da Saúde da Mulher, 
Rosselle Leite. Na ocasião do 
mutirão haverá uma roda de 
conversa com os profissio-
nais responsáveis pela in-
serção e as usuárias para re-
forçar as orientações, retirar 
eventuais dúvidas e dimi-
nuir os anseios. As mulheres 
que desejarem colocar o DIU 
devem sinalizar às equipes 
de Saúde da Família para re-

ceberem mais orientações so-
bre o procedimento. Os pro-
fissionais da Atenção Básica 
vão orientar sobre este e ou-
tros métodos contraceptivos 
ofertados pelo SUS e junto à 
usuária definirão a melhor 
estratégia para planejamen-
to reprodutivo e/ou método 
anticoncepcional.

Tudo Rosa
O projeto tem como obje-

tivo sensibilizar a população 
sobre a importância de am-
pliar o olhar sobre o cuidado 
com a saúde da mulher du-
rante todos os meses do ano 
e não só nos meses onde já 
existem campanhas conso-
lidadas no mundo, como em 
outubro.

“Nossa rede de cuida-
dos, encontra-se estrutu-
ra para ofertar os serviços 
vinculados à saúde da mu-

lher, contudo o Projeto Tudo 
Rosa, periodicamente, rea-
liza mutirões para facilitar 
ainda mais o acesso a esses 
serviços. 

DIU 
É um método contracep-

tivo bastante eficiente, re-
versível e que pode ser uti-
lizado por um período de 
tempo prolongado. Consis-
te em uma pequena estrutu-

ra em formato de ‘T’ que é in-
serida no interior do útero da 
mulher, que pode ou não li-
berar hormônios, dependen-
do do tipo indicado para a 
necessidade de cada mulher.

Existem vários tipos de 
DIU. Na Rede Municipal, o 
procedimento é feito em am-
bulatório e o dispositivo uti-
lizado é o DIU de cobre, uma 
opção não hormonal, segura 
e de longa duração.

Os profissionais da Atenção Básica irão orientar sobre este e outros métodos contraceptivos ofertados pelo SUS

n 

As mulheres 
que 
realizarão o 
procedimento 
já haviam 
manifestado 
interesse 
nas ações de 
planejamento 
reprodutivo 

Foto: Ivomar Gomes/Secom JP

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
tem realizado ações preven-
tivas e de combate ao Aedes 
aegypti nos bairros da ca-
pital rotineiramente. Hoje, 
a partir das 8h, a Gerência 
de Vigilância Ambiental 
e Zoonoses (GVAZ) inicia 
uma nova fase de ações com 
programação nos bairros do 
Valentina Figueiredo e Coli-
nas do Sul.

Os arrastões de comba-
te ao Aedes aegypti têm o 
objetivo de atender às áre-
as mais propensas a pro-
liferação do mosquito, de 
acordo com os resultados 
do Índice de Infestação Pre-
dial e com as denúncias re-
cebidas através do Disque 
Dengue. “Nossas equipes 
estarão fazendo a total co-
bertura dessas áreas, em 
vários bairros simultane-

amente também. As equi-
pes chegarão ao bairro e ali 
ficarão até percorrerem ele 
totalmente”, explica Pollya-
na Dantas, gerente de Vigi-
lância Ambiental e Zoono-
ses de João Pessoa.

Durante as ações, as equi-
pes da GVAZ percorrerão os 
bairros realizando inspe-
ções em terrenos e imóveis e, 
sempre que necessário, apli-
cando larvicida para elimi-
nação de focos. Os agentes 
também estarão realizando 
orientações com a população 
para evitar criadouros e bar-
rar a reprodução do mosqui-
to transmissor da dengue, 
zika e chikungunya.

LIRAa 
O Levantamento de Ín-

dice Rápido de Infestação 
por Aedes aegypti (LIRAa) 
é um estudo desenvolvido 
por meio de amostragem 

e tem com objetivo avaliar 
o risco de reprodução do 
mosquito Aedes aegypti 
nos bairros da capital. O re-
sultado do último levanta-
mento realizado este ano 
indicou que João Pessoa 
apresenta baixo risco com 
o Índice de Infestação Pre-
dial (IPP), marcando 0,8%.

Disque Dengue
A Prefeitura de João Pes-

soa disponibiliza para a po-
pulação um canal onde o 
cidadão pode denunciar 
locais que possam ter fo-
cos do Aedes aegypti, ter 
acesso às informações so-
bre como evitar a prolifera-
ção do mosquito ou ainda 
tirar dúvidas sobre os prin-
cipais sintomas da doença. 
O número do  Disque Den-
gue, é (83) 3214-7924 e/ou 
3214-3459, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h.

Secretaria de Saúde realiza ações
de combate ao Aedes aegypti

Prevenção

Agentes vão orientar a população a evitar criadouros e barrar a reprodução do mosquito

Foto: Secom-JP



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA 28 de julho de 2022       9Cultura EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Os 68 
trabalhos de 
Pedro Osmar
Em João Pessoa, Usina Energisa abre 
exposição individual com diversas 
obras, traçando um panorama de 
retrospectiva do artista paraibano

A obra e a produção artística 
do cantor, compositor, poe-
ta, educador e artista plás-
tico Pedro Osmar se tor-

nou Patrimônio Cultural Imaterial da 
Paraíba, conforme publicado no Diá-
rio Oficial do Estado (DOE) no último 
dia 25 de fevereiro. O público, agora, 
tem oportunidade para conferir uma 
amostra desses trabalhos na indivi-
dual 68 Invernos, cuja abertura aconte-
ce hoje, a partir das 19h, na galeria da 
Usina Energisa, localizada na cidade 
de João Pessoa. A exposição tem cura-
doria de Dyógenes Chaves e é uma re-
trospectiva que reúne 68 obras – entre 
pinturas, desenhos, objetos, gravuras 
e instalação – produzidas entre 1986 
e 2016. A visitação é gratuita e poderá 
ser feita de terça a sábado, das 13h às 
18h, até o dia 31 de agosto.

“Estou muito feliz com essa ho-
menagem, que é uma retrospectiva 
do meu trabalho interessante e mui-
to bem-feita por Dyógenes Chaves e 

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

‘68 Invernos’ reúne 68 trabalhos do cantor, 
compositor, poeta, educador e artista plástico 
– entre pinturas, desenhos, objetos, gravuras 

e instalação – produzidas entre os anos 
de1986 e 2016

que reúne desenhos, pinturas e gra-
vuras com temas abstratos. A maio-
ria dos desenhos foi feita na cidade de 
Santo André, no estado de São Paulo, 
onde morei durante 10 anos, e as gra-
vuras foram feitas em João Pessoa, com 
a ajuda de Dyógenes Chaves”, recorda 
Osmar. “Essa exposição também será 
uma oportunidade para os jovens co-
nhecerem o meu trabalho em outras 
áreas, já que sou mais conhecido como 
músico”, disse ele, que considerou um 
reconhecimento e valorização da sua 
produção artística a iniciativa de sua 
obra ter se tornado Patrimônio Cultu-
ral Imaterial da Paraíba.

O curador e artista Dyógenes Cha-
ves informou que o título da indivi-
dual remete à idade de Pedro Osmar, 
que nasceu em 29 de junho de 1954, 
na cidade de João Pessoa. “Pedro Os-
mar é um artista inquieto e, quando se 
celebra aniversário, se costuma dizer 
que é mais uma primavera, uma das 
estações mais bonitas, mas ele com-
pletou no inverno, período que é ter-
rível, por um lado, porque as chuvas 
podem causar inundações, mas tam-
bém são benéficas para a agricultura. 
Mas ele, como um multiartista inquie-
to, é capaz de sair de um tempo de in-
verno para a primavera e criar novas 
obras”, explicou Chaves, acrescentan-
do que o público terá oportunidade de 
assistir, ao longo do evento, vídeos do 
grupo musical Jaguaribe Carne, que 
Pedro criou com seu irmão, Paulo Ró, 
em 1974. “É como se fosse uma duali-
dade”, resumiu Pedro Osmar. 

O músico e artista plástico é o con-
vidado no Edital de Ocupação da Usi-
na Cultural Energisa 2019-2020. 
“Essa individual poderia 
ter sido realizada antes, 
numa época em que ele 
estaria completando 

outra idade. Era uma ideia antiga e, an-
tes que se concretizasse, não foi possí-
vel, por exemplo, por causa da pande-
mia. Mas chegou o momento de realizar 
essa exposição, que também se confun-
de com o aniversário da cidade de João 
Pessoa. Essa individual é um luxo, pois 
é de uma obra tombada como Patrimô-
nio Cultural Imaterial da Paraíba, dis-
se Dyógenes Chaves.

O curador disse que fez a seleção 
dos trabalhos com Pedro Osmar. “Não 
foi difícil escolher, até porque a maioria 
das obras já estava comigo, de alguma 
forma”, comentou Chaves, a quem Pe-
dro apresentou em 2001 muitos dese-
nhos, então rabiscos em tinta e caneta 
nanquim desenvolvidos durante a esta-
dia em São Paulo. “É graças a sua inquie-
tação que temos o prazer de tê-lo como 
poeta e artista gráfico da melhor quali-
dade. Pouca gente sabe que ele é o autor 
de logomarcas, como a primeira do Ma-
naíra Shopping e a da primeira versão 
da Indústria Cerâmica Elizabeth”, re-
velou Dyógenes, que, com o passar do 
tempo, passou a se considerar, de forma 
voluntária, uma espécie de curador da 
produção gráfica de Osmar.

No texto que escreveu em 2001 para 
a apresentação da mostra Pedro Osmar: 
obra gráfica, realizada em março daque-
le ano, na Galeria de Arte Archidy Pi-
cado, no Espaço Cultural José Lins do 
Rego, Dyógenes Chaves registrou que 
“a obra de Pedro Osmar – seja musical, 
pictórica, política, teatral, poética, alu-
cinatória, erótica, gráfica, visual, plás-
tica, psicoquímica ou social-dramática 
– não se dirige unicamente aos olhos e 
ouvidos do observador, mas a todos os 

seus sentidos. Diria até que, con-
servada tão fluída e natural, 

sua obra segue uma re-
lação íntima entre arte 

e vida”.
A individual 68 In-

vernos é realizada pela 
Secretaria Especial 
da Cultura, através 
do Ministério do Tu-
rismo (Lei Rouanet), 

com patrocínio 
da Energisa 

Paraíba.

“Essa exposição 
também será uma 
oportunidade para os 
jovens conhecerem 
o meu trabalho em 
outras áreas, já que 
sou mais conhecido 
como músico

Pedro Osmar

n 

No começo deste ano, obra de Pedro Osmar se 
tornou Patrimônio Cultural Imaterial da Paraíba; 
o multiartista é fundador – ao lado do seu irmão, 
Pedro Ró – do grupo musical Jaguaribe Carne, 
atua nas áreas de audiovisual, artes plásticas e 
literatura, além de ser coordenador do Centro 
de Documentação e Pesquisa Musical Maestro 
José Siqueira, da Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc)
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José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Renomado jurista, com consagrada 
atuação nas lides forenses paraibanas; 
orador qualificado, dentre os muitos 
que integram o vasto código onomás-
tico dos que brilharam no cultivo da 
arte tribunícia; político com atuação 
no âmbito estadual e federal; mem-
bro da Academia Paraibana de Letras, 
dentre outras instituições culturais das 
quais tomou parte, tendo, inclusive, 
sido presidente da Casa de Coriolano 
de Medeiros, Joacil de Britto Pereira 
foi, sobretudo, um escritor, superlati-
vamente vocacionado para esculpir, 
na face branca do papel, o multifário 
horizonte das suas mais significati-
vas experiências; daquilo que ele vi-
venciou, observou, seja como mera 
testemunha, seja como participante 
efetivo, das teias e tramas que tecem e 
destecem os fios subterrâneos da vida 
que se desenovela sob os auspícios e a 
égide inescapável do tempo.

Eis, aqui, indeslindavelmente jungi-
dos, como signos indissociáveis, a vida 
e o tempo, inseparáveis faces de uma 
mesma e complexa experiência exis-
tencial que todos somos chamados a 
vivenciar no palco irresistível e aciden-
tado da história. Para o mestre Eduar-
do Lourenço, paradigmático nome do 
ensaísmo literário português, falecido, 
salvo engano, no ano passado, o tempo 
é matéria central na existência huma-
na, configurando-se, portanto, como 
uma das questões filosóficas mais re-
levantes para o ser humano, dado que 
não há nada que aconteça conosco que 
não se efetive, em nossa existência co-
tidiana, do alvorecer ao crepúsculo de 
nosso itinerário terreno, sob a tutela ir-
resistível do tempo, que exerce, sobre 
todas as glórias humanas, o seu poder 
de implacável aferição. Sendo assim, é 
na estreita correlação com o binômio: 
vida e tempo que se descortinam as re-
lações mais prementes do nosso ser e 
estar no mundo. É de igual modo, à luz 
dessas categorias que se norteia todo 
o roteiro narrativo que Joacil de Britto 
Pereira põe em cena no seu livro: A vida 
e o tempo, que corresponde ao primeiro 
volume das suas memórias.

Memórias, diários, autobiogra-
fias, autoficções, conquanto exibam 
distinções conceituais, ancoram-se, 
todos esses modos de constituição do 
literário, de acordo com as lições da 
moderna Teoria da Literatura, no ter-
ritório do que se tem chamado de es-
critas do si, escritas da subjetividade. 

Óbvio que toda literatura, nascida do 
peculiar modo como uma dada indi-
vidualidade transfigura a realidade, 
configura-se como uma expressão da 
subjetividade. No entanto, o que se 
enfatiza aqui é um ato-processo de 
reconstrução da realidade, no qual 
a dimensão confessional avulta ao 
primeiro plano da linguagem. Para o 
mestre Eduardo Portella, ícone da crí-
tica poética brasileira, “quem lembra 
não documenta”, visto que, por mais 
veristas que sejam as narrativas pro-
venientes do universo memorialís-
tico, elas são sempre timbradas pela 
força transfiguradora da ficção.

Em A vida e o tempo, deparamo-
nos com numerosas e multiplicadas 
dicções, com as quais Joacil de Britto 
Pereira contracena; e que imprimem 
indelével selo de autenticidade ao es-
correito e cativante texto emergido de 
sua competente lavra. A primeira de-
las se enraíza no solo mítico e mágico 
da infância, lugar onde se plasmam as 
bases fundamentais de tudo quanto 
contribui decisivamente para formar 
o homem do futuro, o cidadão adul-
to, que vai interagir no interior do te-
cido social. Aqui, as figuras do pai e 
da mãe, esteio inamovível do código 
familiar, ganham sumo relevo, pois é 
delas que brotam os alicerces éticos, 
morais e espirituais indispensáveis 
para o exercício de uma vida forrada 
pelo inconsútil manto da dignidade 
comportamental. O substrato religio-
so, ancorado no porto da cosmovisão 
evangélica de matiz reformado, con-
feriu régua e compasso ao homem, 
que, mais tarde, mesmo alargando os 
compassos da sua compreensão es-
piritual do mundo, nunca perdeu de 
vista que o homem é um ser caído, 
bem como visceralmente carente de 
uma salvação que somente na pessoa 
e na obra de Jesus Cristo pode ser co-
piosamente encontrada.

A segunda dicção que as memórias 
de Joacil de Britto Pereira evidenciam 
é a que se vincula a uma dimensão te-
lúrica, a uma espécie de odisseia das 
origens, realidades que nos conectam 
ao chão em que nascemos, à cidade 
que nos acolheu em nosso nascimen-
to, à nossa pátria primeva, da qual não 
nos desligamos jamais, pois ela passa a 
se constituir, diria Machado de Assis, 
em nossa segunda alma, sem a qual a 
nossa existência resulta inevitavelmen-
te mutilada. O chão da nossa origem é 

o sítio que anda conosco. Aqui nos re-
portamos ao emblemático título de um 
belo livro de crônicas, de autoria de 
Gonzaga Rodrigues, um dos maiores 
cultores do gênero na geografia parai-
bana. A terra em que nascemos é o nos-
so berço e a nossa campa; e, por mais 
que venhamos a nos afastar, sempre a 
carregamos dentro de nós.

A terceira dicção exponenciada por 
Joacil de Britto Pereira é a que sinaliza 
para a imperiosa necessidade que tem 
o ser humano de transpor as pedras 
que são postas em seu caminho, no en-
calço de perseguir e atingir os sonhos 
e as utopias que todos carregamos em 
nosso peito. Ao sair de sua gleba natal, 
situada no Rio Grande do Norte, foi 
em João Pessoa que o aludido memo-
rialista encontrou o duro recomeço de 
um viver que, mais tarde, foi coroado 
com o indelével selo das retumbantes 
e consagradoras vitórias que a provi-
dência lhe conferiu, tanto no campo 
pessoal quanto profissional.

A quarta dicção sinaliza para a arte-
ciência do ato de viajar, por meio do 
qual as fronteiras humanas são alarga-
das no contato sumamente enriquece-
dor com outras paisagens, culturas e 
pessoas. Dessas travessias encontram-
se impregnadas, páginas e páginas da 
memorialística engendrada pela ática 
pena do criador de Idealismo e Realismo 
na obra de Maquiavel. Por último, mas 
não menos importante, ocupando po-
sição de inequívoca centralidade, avul-
ta a dicção da atividade política, para 
a qual, desde cedo, Joacil de Britto 
Pereira se viu arrebatadoramente vo-
cacionado, a ela dedicando significati-
va porção da sua existência. Aqui, em 
seus esplendores e sordidezas, tanto 
na geografia local, quanto na nacional, 
o código político ganha de Joacil de 
Britto Pereira cartografias tão exatas, 
quanto imantadas pelo selo da paixão, 
oriundas de quem, mais que um obser-
vador cuidadoso das cenas e dos cená-
rios da política paraibana e brasileira, 
foi protagonista em muitos dos seus 
acidentados e fascinantes enredos.

Em A vida e o tempo, lado a lado 
com o memorialista atento a tudo 
quanto lhe foi permitido viver, ganha 
relevo, sobretudo, o escritor completo, 
consciente do seu ofício e íntimo dos 
seus temas, que soube recriar a vida e 
ressignificar o tempo, de mãos dadas 
com uma linguagem esteticamente ali-
ciante e convincente.

‘A vida e o tempo’ – memórias de Joacil de Britto Pereira

Colunista colaborador

O esforço coletivo do maestro Eliasberg e dos 
músicos havia-se consolidado como exitosa 
estratégia de ataque psico-emocional, 

expandida nos altofalantes espalhados pela 
cidade, por meio dos quais a música alcançou até 
as forças alemães. Segundo relataram depois ao 
próprio regente, alguns soldados posicionados 
nos limites do cerco ficaram tão impressionados 
com o que ouviam, a ponto de exclamarem 
entre si: “Que gente altruísta é esta que estamos 
bombardeando? Isto é uma sinfonia de heróis. 
Jamais dominaremos esse povo admirável”. Um 
povo que eles supunham praticamente já dizimado 
e sem nenhuma condições de reagir.

Mas ali se tratava de outro tipo de resistência, era 
brio moral, entusiasmo, estóica identidade artística 
que caracterizava uma espécie de formação 
espiritual genésica. A performance se perpetua 
referenciada por estudiosos, críticos e historiadores 
como “acontecimento lendário, prelúdio da vitória 
real sobre os alemães”. Feito que rendeu ao 
condutor Karl Eliasberg a comenda Ordem da 
Estrela Vermelha, outorgada exclusivamente a 
militares soviéticos por “serviços excepcionais em 
prol da defesa da União Soviética”.

A radialista símbolo da resistência durante 
o cerco, Olga Berggolts, classificou a lendária 
execução da obra de Shostakovich como símbolo 
do “triunfo do homem sobre o obscurantismo”, 
anunciando o dia 9 de agosto de 1942, aos 
moradores de Leningrado, como “Dia da Vitória 
no meio da guerra”.

Sob os ecos da Sétima Sinfonia, aos poucos a 
operação nazista foi arrefecendo, e as ofensivas 
russas tornaram-se mais bem sucedidas. Mesmo 
praticamente ilhada, Leningrado conseguia 
amenizar o bloqueio e começar a receber 
importantes suprimentos. Ainda sofrendo ataques 
e com as ações militares reduzidas em ambas as 
frentes, a situação da cidade mantinha-se crítica, 
porém insubmissa.

No início de 1944, já se evidenciava o fracasso 
alemão. Moscou, Kursk e Leningrado resistiam 
e começaram a revidar em grande ação 
organizada com cerca de 1 milhão de russos. 
Entre janeiro e março, considerável parte das 
tropas inimigas havia sido expulsa.

O maestro Eliasberg fazia coro com a opinião 
geral: “a cidade reencontrara sua humanidade”. 
Para ele, a execução da sinfonia premeditara o 
“triunfo sobre a desalmada máquina de guerra dos 
fascistas” e a obra se imortalizaria na história da 
União Soviética. Assim aconteceu, com crescente 
popularidade repercutida mundialmente nos 
meios de comunicação, em atividades culturais, 
novas apresentações, livros, romances, filmes e 
até um pequeno museu na atual São Petersburgo, 
inspirados na formidável performance em que a 
música demonstrou poder até então imponderável.

São 80 minutos de uma riqueza musical 
impactante, audaciosa amplitude de horizontes a 
evoluir de maneira surpreendentemente diversa. Tão 
diversa quanto virtuosos são o espírito do povo e o 
lugar onde foi concebida. A tessitura se adensa ao 
trágico, ao gláudio impugnante, a altivez, ao bravo 
heroísmo com a mesma fluidez que acolhe o lírico, 
o nostálgico, a angústia, criando um monumental e 
abrangente universo narrativo.

(continua na próxima semana)
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Poeta, escritora e jornalista russa Olga Berggolts (1910-1975)

Rádio

Programa ‘Espaço Cultural’ 
festeja Dia da Mulher Africana

O programa Espaço Cul-
tural de hoje festeja o Dia da 
Mulher Africana, tocando 
uma seleção com cantoras e 
compositoras negras da cena 
paraibana. O Dia da Mulher 
Africana será celebrado no 
próximo domingo, dia 31.

Editado e apresentado 
pelo jornalista Jãmarrí No-
gueira, o programa reúne 
música e informação e vai 
ao ar das 22h à meia-noi-
te, somente com música da 
Paraíba, na Rádio Tabajara 
FM (105,5).

O primeiro bloco contará 
com canções de Regina Bro-
wn, Gaby Hardman, Dan-
dara Alves, As Calungas, 
Helayne Cristini, Mebiah 
e Gatunas. A festividade 
sonora segue no segundo 
bloco com músicas inter-
pretadas por Glaucia Lima, 
Bixarte, Cátia de França, 
Cida Alves, Afronordesti-
nas e Sinamonis.

Já o terceiro bloco apre-
sentará obras de Luana 
Flores, Nina Ferreira, Vivi 

Da Redação

Sambista paraibana Dandara Alves é uma das selecionadas para compor o quadro da edição de hoje

Stayner, Zabé da Loca, So-
corro Lira, Sandra Belê e 
Nathalia Bellar.

Por fim, no quarto bloco, 
finalizando o programa es-
pecial, será tocado canções 
nas vozes de Manu Lima, 
Lucy Alves, Agnes Nunes, 
Jéssica Melo, Sinta a Liga 
Crew, Ogbuug, Vó Mera e 
Polyana Resende.

A sua instituição do Dia 
da Mulher Africana se deu 
no ano de 1962, na Confe-

rência das Mulheres Afri-
canas, em Dar-Es-Salaam 
(Tanzânia). Esta celebração 
é reconhecida num total de 
14 países.

A edição do Espaço Cul-
tural pode ser ouvida pelo 
site oficial da Rádio Tabaja-
ra (radiotabajara.pb.gov.br/
radio-ao-vivo/), e, no dia se-
guinte à apresentação, fica 
disponível no canal oficial 
da Funesc no YouTube (/
TvFunesc).

Foto: Uênia Barros/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Rádio Tabajara



A madrugada silenciosa de 31 de julho 
de 2017 carregou Goretti Zenaide para 
a eternidade, deixou vazias as manhãs 

que eram preenchidas com a leitura de sua 
página no jornal, sem a conversa amena e 
sem a acolhida do seu sorriso a cada abraço 
no reencontro. Ela foi integrar uma nova 
constelação de estrelas em Universo de muita 
luz, e deixou saudade.

Com o coração contrito lembramos-nos 
da passagem dela, reunimos lembranças de 
amigos para partilhar o mesmo sentimento 
de perda, para manter viva sua memória. 
Essa memória do registro de pequenos gestos 
guardados como recordação. O sorriso aberto, 
o olhar de meiguice a conduzir paz e a palavra 
afetuosa que acalmava a alma. De tudo isso 
dela estaremos sempre necessitados.

Sua coluna nos jornais e revistas onde 
trabalhou durante décadas, era uma página 
onde encontrávamos assuntos de variedades, 
de acontecimentos da sociedade e temas 
afins, com os quais ajudou na construção de 

um período da história da 
imprensa na Paraíba.

A lista das amizades 
ausentes ganhou a 
presença de Leta, mesmo 
desejando retardada sua 
partida. Em todo esse tempo 
a mantemos presente.

Agora, levado pelo 
desejo de lhe prestar 
homenagem, recorro às 
passagens de quando 
trabalhamos juntos, dos 
encontros proporcionados 
por nossa afinidade 
pessoal e profissional, 
para fazer o esboço de sua 
história.

No fim do relacionamento, interrompido 
com sua passagem à vida eterna, começou a 
esperança de manter viva a imagem da mulher 
que usava palavras afetuosas no trato com as 
pessoas.

Teremos sempre presente seu riso, apesar de 
sua ausência física.

Goretti foi uma mulher para quem o sentido da 
vida estava em servir. Haveremos de reencontrá-
la na frase lembrada por alguém, nas sementes 
que plantou no serviço aos necessitados.

Leta foi uma mulher humilde, justa e movida 
pela fé em Deus. Conservava amigos que 
conquistava. Estava sempre a encontrar parceiros 
para seus sonhos. Por isso tinha tantos amigos.

Promoveu festas e animou pessoas.
Ela muito amou e serviu. Não apenas 

contribuiu para a harmonia entre as pessoas, mas 
abraçou projetos sociais, como o abrigo de idosos 
da Amem, que conduzia com denodo e zelo.

Tinha cinco atributos admiráveis: coragem, 
sinceridade, humildade, independência e 
paciência.

Seu espírito era voltado à caridade, à 
compreensão da dor, pois estava sempre disposta 
ao abraço.

Foi uma árvore florida que viveu entre nós e 
sua sombra e seus frutos haverão de permanecer 
por muitos anos a modelar vidas.  

Trago-a comigo, como parte das 
indispensáveis amizades que os jornais 
proporcionam construir e conservar. Ela 
continuará na minha galeria de amizade, como 
parte do meu patrimônio de lembranças. Estará 
sempre presente na chamada dos amigos que 
partiram, feita em silêncio, como convém aos que 
concluíram sua passagem.  

Suas marcas revelavam-se nos gestos e no 
modo de ser e de agir em consonância com a 
finalidade de seus ideais. 

Tinha a imagem graciosa na linguagem e no 
riso, trazia na simplicidade a beleza das flores do 
Brejo de Alagoa Grande.

Durante a vida teve, como no poema de 
Manoel Bandeira, “a pureza da chama em que se 
consomem os diamantes mais límpidos”.

Agarrei-me ao consolo da fé para não entristecer 
depois que recebi a notícia do seu retorno à Casa 
do Pai onde, à semelhança de um anjo, certamente 
afirma: “Como eu amava aquela gente”.

Como no poema Irene, feito por Bandeira, 
imagino Goretti ao bater à porta antes de entrar, e 
São Pedro benevolente:

“Entra, Leta. Aqui você não precisa pedir 
licença”.

Crônica 
  Em destaque

A madrugada 
carregou Goretti

José Nunes - Jornalista
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Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult-PB) definiu o calendário dos 
próximos ‘Diálogos Culturais’, que 
irão reunir gestores, técnicos e artistas 
para discutir a aplicação, na Paraíba, 
da Lei Paulo Gustavo (LPG), a nova le-
gislação emergencial destinada ao se-
tor cultural, promulgada recentemen-
te pelo Congresso Nacional.

Ao todo, serão 10 encontros on-li-
ne entre a equipe da Secult-PB e os 
trabalhadores da Cultura, com o obje-
tivo de coletar sugestões para a mon-
tagem dos editais, que vão reger a 
aplicação da nova lei.

O secretário Damião Ramos Ca-
valcanti reuniu parte dessa equipe, na 
última terça-feira (dia 26), e orientou 

a todos repassarem o texto da LPG, 
de maneira que estejam aptos aos es-
clarecimentos durante os ‘Diálogos 
Culturais’.

Regulamentação
Pelo prazo regimental, o Decreto 

de Regulamentação da Lei tem que 
ser publicado pelo Governo Federal 
até o dia 23 de agosto. A partir daí, o 
Governo da Paraíba, assim como os 
dos demais estados, deverá também 
publicar o seu decreto regulador.

O passo seguinte será a formata-
ção dos editais, aos quais serão acres-
cidos os subsídios recolhidos nos 
‘Diálogos Culturais’, que foram seg-
mentados por setores culturais e lin-
guagens artísticas, nos moldes do que 
foi feito na Lei Aldir Blanc.

Secretaria de Estado da Cultura definiu o calendário para o próximo mês

Na PB, Lei Paulo Gustavo 
terá ‘Diálogos Culturais’

Debates

Da Redação

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

Dc - A LIgA DoS SupERpETS (DC 
League Of Super-Pets. EUA. Dir: Jared 
Stern. Fantasia. Livre). Krypto, o Supercão, 
e Superman, amigos inseparáveis, com-
partilhando os mesmos superpoderes e lu-
tando contra o crime em Metrópolis lado a 
lado. Quando Superman e o resto da Liga 
da Justiça são sequestrados por Lex Luthor, 
Krypto forma uma equipe de animais de 
estimação que receberam superpoderes, 
formando a a Liga dos Superpets. CEN-
TERPLEX MAG 1 (dub.): 16h - 18h20; CEN-
TERPLEX MAG 3 (dub.): 14h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (dub.): 14h30 - 17h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 6 (dub.): 14h - 16h30 - 19h - 
21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE 
(dub.): 13h30 - 16h - 18h30 - 21h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 1 (dub.): 13h30 - 16h 
- 18h30 - 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 14h - 16h10 - 18h20; CINE SERCLA 
PARTAGE 3(dub.): 14h - 16h10 - 18h20.

AoS NoSSo FILhoS (Brasil. Dir: Ma-
ria de Medeiros. Drama. 16 anos). Vera 
(Marieta Severo) é uma mãe dedicada, 
divorciada após três casamentos e vive 
em uma família grande que inclui seus 
filhos e enteados. Destemida e experien-
te, ela já pegou em armas para lutar con-
tra a ditadura e morou em diversas partes 
do mundo. Tânia, a filha (Laura Castro), é 
mais “careta” e vive um casamento que já 
vai completar 15 anos com outra mulher 
que está grávida do primeiro filho. Juntas, 
elas descobrem a beleza de fazer parte de 
uma família contemporânea. CENTER-
PLEX MAG 2: 16h45 - 21h30.

X - A MARcA DA MoRTE (X. EUA. Dir: 
Ti West. Terror. 18 anos). Em 1979, um gru-
po de jovens cineastas parte para uma 
zona rural do Texas com o intuito de fazer 
um filme para adultos, mas quando os 
seus anfitriões reclusos e idosos os apa-
nham em flagrante, o grupo vê-se obri-
gado a lutar pelas suas próprias vidas. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 19h30 (sex., 
sáb. e dom.) - 22h (sex., sáb. e dom.).

coNTINuAÇÃo

AMIgo SEcRETo (Brasil. Dir: Maria 
Augusta Ramos. Documentário. 12 anos). 
Recorte investigativo sobre o vazamen-
to de informações da Lava Jato, em 2019. 
CINE BANGÜÊ: 18h (dia 28/7).

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 
Parker (Tom Hanks). A história mergulha na 
dinâmica entre o cantor e seu empresário 
por mais de 20 anos em parceria, usando 
a paisagem dos EUA em constante evolu-
ção e a perda da inocência de Elvis ao lon-
go dos anos como cantor. CENTERPLEX 

MAG 3 (leg.): 17h - 20h30; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h45 - 18h15 - 21h45; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 21h45 
(exceto seg. e ter.).

pLuFT, o FANTASMINhA (Brasil. Dir: 
Rosane Svartman. Fantasia. Livre). Pluft, 
um fantasminha que vive em uma velha 
casa, é diferente dos tradicionais: ele mor-
re de medo de pessoas. Mas, sua vida tem 
uma reviravolta com a chegada de Maribel, 
uma menina sequestrada pelo temido pira-
ta Perna de Pau. Enquanto Pluft tem medo 
de gente, ela tem horror aos fantasmas. No 
entanto, inesperadamente, os dois criam 
uma grande amizade na luta contra o pira-
ta. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2: 17h15 (exceto seg.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 14h30; CINE SER-
CLA PARTAGE 4: 14h30.

MINIoNS 2: A oRIgEM DE gRu (Mi-
nions: The Rise of Gru. EUA. Dir: Kyle Balda. 
Animação. Livre). Na década de 1970, Gru 
está crescendo no subúrbio. Fã de um gru-
po de supervilões conhecido como Vicious 
6, Gru traça um plano para se tornar mal-
vado o suficiente para se juntar a eles. Fe-
lizmente, ele recebe apoio de seus leais se-
guidores, os Minions. CENTERPLEX MAG 
2 (dub.): 14h; CENTERPLEX MAG 1 (dub.): 
16h; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 15h15 
- 17h15 - 19h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(dub.): 13h15 - 15h30 - 17h45 - 20h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 15h (exceto 
seg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
13h40 - 15h45 - 18h - 20h15; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub.): 14h20 - 16h10 - 18h - 19h50; 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h20 - 
16h10 - 18h - 19h50.

A MuLhER DE uM ESpIÃo (Supai no 
tsuma. Japão. Dir: Kiyoshi Kurosawa. Dra-
ma. 14 anos). Um comerciante japonês 
deixa a esposa para trás para viajar para 
Manchuria, onde testemunha um ato de 
barbaridade. Mexido com o que testemu-
nhou, suas próximas ações acabam cau-
sando problemas legais para sua esposa. 
CINE BANGÜÊ: 20h30 (dia 28/7).

o TELEFoNE pRETo (The Black Pho-
ne. EUA. Dir: Scott Derrickson. Suspen-
se. 16 anos). Finney Shaw, um garoto de 
13 anos, é sequestrado por um sádico 
serial killer (Ethan Hawke). No cárcere, 
ele encontra um telefone antigo desati-
vado. Porém, o aparelho toca. CENTER-
PLEX MAG 4 (leg.): 21h15; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8: 15h (dub.) - 17h30 (leg.) - 
19h45 (dub.) - 22h10 (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 19h30 (exceto 
seg.) - 22h (exceto seg.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 20h30.

Top guN: MAVERIck (EUA. Dir: 
Joseph Kosinski. Aventura. 12 anos). 
Depois de mais de 30 anos servindo a 
marinha como piloto de caça, Pete “Ma-
verick” Mitchell (Tom Cruise) continua 
na ativa. Enquanto ele treina um grupo 
de pilotos em formação para uma mis-
são especial que nenhum “Top Gun” ja-
mais participou. CENTERPLEX MAG 1 
(leg.): 20h45.

ThoR: AMoR E TRoVÃo (Thor: Love 
and Thunder. EUA. Dir: Taika Waititi. Aven-
tura. 12 anos). Thor (Chris Hemsworth) 
busca pela paz interior, mas sua aposen-
tadoria é interrompida por um assassino 
galáctico conhecido como Gorr (Chris-
tian Bale), que busca a extinção dos deu-
ses. Para combater a ameaça, Thor pede 
a sua ex-namorada, Jane Foster (Natalie 
Portman), que – para surpresa de Thor – 
inexplicavelmente empunha seu martelo 
mágico, Mjolnir, revelando-se a Poderosa 
Thor. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 14h15 - 
19h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 19h30 
(exceto sex., sáb. e dom.) - 22h15 (exce-
to sex., sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 7 (dub., 3D): 14h40 - 17h15 - 20h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h15 
- 18h - 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 19h (exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 14h30 - 17h45 - 
20h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h 
- 18h25 - 20h50; CINE SERCLA PARTAGE 
1 (dub.): 16h - 18h25 - 20h50.

Foto: Divulgação

Superman e Krypto, o Supercão, amigos inseparáveis na animação ‘DC - A Liga dos Superpets’

n 

Suas marcas 
revelavam-se 
nos gestos 
e no modo 
de ser e 
de agir em 
consonância 
com a 
finalidade de 
seus ideais

o cALENDÁRIo
9/8 – 9h – Gestores, articuladores e 

conselheiros de Cultura
10/8 – 9h – Artes cênicas, teatro, 

dança e circo
11/8 – 9h – Audiovisual 

12/ - 9h – Música 
12/8 – Artes visuais e fotografia

15/8 – 9h – Artesanato e habilidades 
manuais

15/8 – 14h – Livro, leitura, literatura e 
biblioteca

16/8 – 9h – Cultura popular e 
tradicional (indígenas, ciganos, 

quilombolas)
16/8 – 14 – Cultura de periferia, 

negros e negras
17/8 – 9h – Juventude, pessoas com 

deficiência, mulheres, LGBTQIAPN+

Confira
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Mais uma edição do Pôr do 
Sol Literário, da Confraria Sol 
das Letras, acontecerá hoje, 
na Sala Vladimir Carvalho, 
localizada na Usina Energisa, 
em João Pessoa, a partir da 
17h30, com uma série de ho-
menagens póstumas.

A abertura ficará por con-
ta de uma performance mu-
sical com duo instrumental, 
seguido das entregas do Tro-
féu Solito: a entrega do pri-
meiro será em homenagem 
ao jornalista e escritor Walter 
Galvão, morto em 2021, aos 
64 anos. Na ocasião, haverá a 
saudação do membro da Aca-
demia Paraibana de Letras 
(APL), Hildeberto Barbosa 
Filho, além de falas da viúva 
e jornalista Jória Guerreiro, 
em nome da família.

Mais um Solito será entre-
gue à família do acadêmico 
Otávio Sitônio Pinto, que mor-
reu aos 77 anos de idade no úl-

timo mês de junho. O discurso 
será do presidente da APL, 
Ramalho Leite. O terceiro Tro-
féu Solito será para o produtor 
cultural Gil Sabino, cuja morte 
também aconteceu neste ano, 
aos 62 anos de idade. Durante 
a entrega, o publicitário Alber-
to Arcela irá discursar sobre o 
homenageado.

“Não poderíamos deixar 
de prestar homenagem pós-
tuma a três nomes importan-
tes para a cultura paraiba-
na e que, por coincidência, 
perdemos num curto espaço 
de tempo, que são escritor e 
jornalista Walter Galvão, o 
escritor e acadêmico Otávio 
Sitônio Pinto e o produtor 

cultural Gil Sabino”, resumiu 
Hélder Moura, um dos fun-
dadores e coordenador do 
Pôr do Sol Literário. “Walter 
Galvão foi um grande mili-
tante do jornalismo na Paraí-
ba durante décadas, atuando 
em jornais como A União, O 
Norte e Correio da Paraíba. E, 
como autor, publicou várias 

obras, das quais as últimas 
duas foram As máximas de 
Marx e 45 poses da palavra. Gil 
Sabino era um ativista cultu-
ral e esteve muito presente 
conosco, em nossas ativida-
des, desde o início do Pôr do 
Sol Literário, e que era uma 
pessoa muito querida por nós 
e pela comunidade cultural, e 

como divulgador de eventos. 
E o jornalista e escritor Sitô-
nio Pinto é o autor de uma 
obra marcante, Dom Sertão, 
Dona Seca, contendo ensaios 
sobre política e a seca”, re-
lembrou o Moura.

Na edição, haverá tam-
bém um debate em torno do 
premiado livro O Pássaro Se-
creto, da paraibana Marília 
Carneiro Arnaud. “Outra 
atividade da programação 
a destacar é o debate sobre 
O Pássaro Secreto. A autora 
vai falar sobre essa obra, que 
será discutida com as par-
ticipações dos escritores e 
acadêmicos Milton Marques 
Júnior e Ângela Bezerra de 
Castro”, informou ele.

Por fim, será apresentada 
uma mostra indígena com 
assinatura de Eriverto Ber-
nardo, além de uma sessão 
gastronômica e a feira literá-
ria da Livraria do Luiz, que 
está completando cinco déca-
das de criação em 2022.

Pôr do Sol Literário terá homenagens póstumas para três paraibanos
TribuTos

Da Redação
Foto: Edson Matos

Fotos: Roberto Guedes

Foto: Edson Matos Foto: Arquivo pessoal

Troféu Solito ‘in memoriam’ do Pôr do Sol Literário será para Walter Galvão (E), Otávio Sitônio Pinto (C) e Gil Sabino (D)

No salão de entrada para 
o auditório da Fundação Casa 
de José Américo, em João 
Pessoa, algumas dezenas de 
pessoas se reúnem em torno 
de Hildeberto Barbosa Filho. 
São quase tantas quanto o nú-
mero de livros escritos pelo 
poeta, pesquisador e crítico 
literário homenageado na 
manhã de ontem com a Co-
menda Quarto Minguante. 
O evento reúne como poucos 
o microssistema literário da 
Paraíba com a presença de 
várias gerações acostumadas 
a ter no trabalho de Hildeber-
to uma referência de exercício 
de amor pela palavra.

Observando o ambiente 
que lota as dependências da 
antiga residência do autor de 
A Bagaceira, Hildeberto não se 
furta de seu ofício de crítico e 
estrutura ali mesmo uma sub-
divisão dos escritores presen-
tes em sua homenagem, ainda 
que formada por uma maioria 
de homens brancos. “Emer-
gente, nova, dominante, clás-
sica e a canônica”, categoriza 
ele, citando o escritor cearense 
Pedro Lyra na obra Sincretismo. 
“Eu me consideraria dentro da 
clássica, junto com Sérgio de 
Castro Pinto, Águia Mendes 
e Humberto de Almeida”, vai 
apontando ele, ao lado dos ca-
nônicos Gonzaga Rodrigues e 
Zé Fernandes.

“Escrever é viver pra mim. 
O ato de escrever é essencial-
mente respiratório. É um ato 
político, de compartilhamen-
to. É através da escrita que 
você se ‘outra’. O escritor é 
o outro. É através da escrita 
que possibilita a sua escuta de 
vozes alheias que às vezes não 
podem falar”, descreve o autor 
que contribuiu através das pa-
lavras ditas em sala de aula e 
em ensaios com a formação de 
tantos outros escritores novos 
e emergentes. Esse trabalho 
se provou fundamental em 
suas funções como colunista 
nos jornais desde a década 
de 1970 e, em 1985, quando 
começou a publicar livros. São 
31 volumes de crítica literária, 
17 livros de poemas, além de 

Joel Cavalcanti 

cavalcanti.joel@gmail.com

Casa de José Américo celebrou o Dia do Escritor com debates e a entrega da Comenda Quarto Minguante

FCJA condecora autores na capital
EvEnTo

dois volumes de crônicas e um de 
memórias.

“Minha vida foi toda dedicada 
a um diálogo com as obras desses 
autores e com os escritos. Esse é um 
momento singular que registra uma 
passagem. Mas essa homenagem 

não é à minha pessoa singular”, afir-
ma Hildeberto, mas ele esqueceu de 
combinar isso com seus pares, todos 
interessados em prestar tributos ao 
intelectual de Aroeira. “Hildeberto 
tem uma importância que extrapola 
a geografia paraibana. Ele é um dos 
maiores pensadores do fazer literá-
rio. Além de ensinar, ele faz e pensa. 
A literatura paraibana deve muito 
a ele. É impossível você conhecer 
a literatura paraibana ou mesmo a 
brasileira sem passar pelas resenhas 
e análises de Hildeberto”, inicia os 
elogios William Costa, jornalista, 
escritor, crítico de arte e literatura, 
além de Diretor de Mídia Impressa 
na Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC). Costa participou de 
uma mesa redonda sobre “Livro: o 
impresso, o digital, e a memória”, 
com Magno Nicolau (Editora Ideia); 
Cidoval Morais (Editora da UEPB) e 
o Linaldo Guedes (Arribaçã).

O anfitrião do evento, o presi-
dente da FCJA, se soma ao coro. 
“Hildeberto tem uma obra vasta, 

consistente, ampla. O grande repre-
sentante da nossa geração é ele”, diz 
Fernando Moura. Com seis livros 
publicados, sendo três de poesias, 
o presidente da Fundação Cultural 
de João Pessoa se afasta momenta-
neamente de sua representação ofi-
cial para reverenciar o trabalho de 
Hildeberto. “Falar de literatura em 
João Pessoa é praticamente impos-
sível não se lembrar de Hildeberto. 
É uma cena literária muito forte 
e criativa na cidade, com muitos 
livros sendo editados e a Funjope, 
e eu pessoalmente, me sinto muito 
contente de colaborar e vivenciar 
essa cena literária”.

Denominando-o de “Vaqueiro 
de solidão dos cariris velhos”, o 
escritor Astier Basílio pontua que 
Hildeberto criou um território mí-
tico em obras como Desolado Lobo, 
O Livro da Agonia e Ira De Viver. Há 
também uma exaltação ao telúrico 
que se encanta com o chão seco do 
interior paraibano através dos livros 
Caligrafia das Léguas e A Comarca das 

Pedras. Já a celebração erótica 
com ênfase nos componentes 
metafóricos podem ser apre-
ciados em uma pequena obra
-prima: Pequena Propedêutica 
Litúrgica ao Sagrado Corpo da 
Mulher Amada. 

Com textos que se nota-
bilizam por chamar o leitor 
para uma viagem de reflexão, 
de fantasia, de imaginação, o 
cofrade de Hildeberto na Aca-
demia Paraibana de Letras, 
Damião Ramos Cavalcanti, 
lembra o que move ambos na 
literatura. “Nós somos essen-
cialmente leitores. Considero-
me sobretudo um leitor. Ser 
escritor para mim é querer 
exprimir sentimentos através 
da linguagem, mesmo que 
sejam fatos, seja a realidade, 
ou mesmo ficção. É preciso 
que haja sentimento, que é 
isso que dá toda a entonação 
da arte literária”, compara o 
Secretário de Estado da Cultu-
ra. Na obra de Hildeberto esse 
sentimento nunca é gratuito. 
“Escrever para mim é resistir, 
é problematizar e pôr em crise 
determinadas convenções e 
valores”, finaliza Hildeberto 
Barbosa Filho.

Revelação
Condecorada com a Co-

menda Quarto Minguante de 
autora revelação, Larissa Ro-
drigues precisou enfrentar a 
desconfiança de uma classe 
que não entendia como natu-
ral que uma psicóloga tivesse 
a pretensão de escrever um ro-
mance. Em seu livro de estreia, 
O que as mulheres carregam nas 
bolsas (Editora Mondrongo), 
ela entrevista mulheres afegãs 
e narra a história de uma crian-
ça afegã que luta para não ser 
levada ao seu país de origem, 
com a finalidade de ser explo-
rada sexualmente. 

A obra trata sobre mater-
nidade, adoção, preconceito, 
machismo e violência domés-
tica. “Para mim, é uma grata 
surpresa estar aqui. A minha 
estreia na literatura é subje-
tiva e única porque não vem 
de um traçado universitário 
ou da literatura, mas vem da 
psicanálise. Foi através dela 
que veio o meu amor pela li-
teratura”, justifica ela. 

Larissa Rodrigues (à esq.) foi a escritora revelação; Marcus Alves, da Funjope, e Fernando Morais, da FCJA (à dir.), abriram o evento

Ontem, Hildeberto Barbosa (em pé) recebeu a Comenda Quarto Minguante pela sua contribuição para a literatura na PB

“Escrever é viver 
pra mim. (...) É 
através da escrita 
que possibilita 
a sua escuta de 
vozes alheias 
que às vezes não 
podem falar

Hildeberto Barbosa Filho
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O Partido Renovador Tra-
balhista Brasileiro (PRTB) vai 
oficializar, hoje, as pré-can-
didaturas do pastor Sérgio 
Queiroz, para o Senado, e  Ma-
jor Fábio para o Governo do 
Estado. O evento está marca-
do para acontecer na casa de 
shows Domus Hall, em João 
Pessoa, às 16h. 

O vice de Major Fábio con-
tinua indefinido. Segundo a 
assessoria do pré-candidato, 
o nome ainda está em discus-
são e não deve ser divulgado 
na convenção de hoje.

As convenções partidárias 
tiveram início no último dia 23 
de julho, na Paraíba. O primei-
ro partido a oficializar os can-
didatos paraibanos que vão 
disputar cargos nas Eleições 
2022 foi o PSTU, em um evento 
que aconteceu de forma remo-
ta. O partido aprovou o nome 
do sindicalista Antônio Nas-
cimento para concorrer o car-
go de governador do Estado, 
ao lado da vice Alice Maciel. 
A legenda decidiu não lançar 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

A vice-presidente e cor-
regedora do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), desembargado-
ra Maria de Fátima Moraes 
Bezerra Cavalcanti Mara-
nhão, se reuniu com repre-
sentantes das emissoras 
de Rádio e Televisão locais 
para uma preparação que 
antecede ao sorteio do guia 
eleitoral. A reunião acon-
teceu na última terça-fei-
ra (26). 

A propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na TV 
relativa ao primeiro tur-
no das Eleições 2022 será 
veiculada de 26 de agosto 
a 29 de setembro. A emis-
sora Rádio Tabajara será a 
geradora de todo o progra-
ma eleitoral gratuito, tan-
to do primeiro quanto do 
segundo turno. Além dis-
so, foi acordado quais os 
períodos serão destinados 
às emissoras, para gerar o 
guia eleitoral. 

“Muito importante essa 
reunião com os órgãos de 
comunicação, com a im-
prensa da Paraíba, no sen-
tido de que nós discipli-
nássemos sobre a geração 
dos programas. As emisso-
ras, entre si, fizeram a dis-
tribuição do horário, para 
que nós tenhamos um tra-
balho eficiente e colabora-
tivo. Quero registrar que a 
imprensa se constitui um 
órgão importantíssimo em 
todas as eleições, sobretudo 
nessas eleições; pretende-
mos eleições de muita paz 
e de boas escolhas”, disse a 
desembargadora Maria de 
Fátima Bezerra Maranhão.

O prazo para as conven-
ções é do dia 20 de julho a 
5 de agosto, e o prazo para 
as agremiações partidárias 
realizarem o registro de 
candidatura termina no dia 
15 de agosto.

Depois do registro de 
candidatura, com a forma-
ção das coligações e das fe-
derações, os partidos po-
líticos são colocados no 
Sistema Horário Eleitoral 
para sorteio, que estabele-
cerá a ordem de veiculação 
da propaganda eleitoral, 
segundo o tempo destina-
do a cada coligação, fede-
ração ou partido político. 
O sorteio será realizado no 
próximo dia 19 de agosto, 
às 10h, no edifício-sede do 
TRE-PB. 

Após o período para o 
registro de candidatura, a 
partir de 16 de agosto, toda 
propaganda legal passa a 
ser permitida. Os candida-
tos poderão realizar cami-
nhadas, passeatas, carrea-
tas, distribuir santinhos, 
propagandas escritas e pe-
dir voto ao eleitor. Já a pro-
paganda eleitoral gratuita, 
que acontece na Rádio e na 
TV, só terá início no dia 26 
de agosto.

Somente é permiti-
da a propaganda eleitoral 
prevista na Resolução nº 
23.610/2019.

candidatura ao Senado e cha-
pas proporcionais.

A Federação PSOL Rede 
marcou sua convenção para 
o próximo sábado (30), às 15h, 
no Sindicato dos Trabalhado-
res e Trabalhadoras em Educa-
ção do Estado da Paraíba (Sin-
tep-PB). A chapa terá Adjany 
Simplicio como pré-candida-
ta ao Governo da Paraíba, sen-
do o vice da Unidade Popular, 
Jardel Wandson, e Alexandre 
Soares para o Senado. 

O Partido Social Democrá-

tico Brasileiro (PSDB), que tem 
como pré-candidato ao go-
verno o deputado federal Pe-
dro Cunha Lima, marcou sua 
convenção para o próximo dia 
31 de julho, às 9h45, na Arena 
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 con-
firmar o nome do senador Ve-
neziano Vital do Rêgo para a 
candidatura ao Governo do 
Estado no último dia das con-
venções, próximo dia 5 de 
agosto. O evento vai aconte-
cer às 13h, no Clube Esporte 
Cabo Branco, em João Pessoa. 
Para o Senado, o MDB divul-
gou apoio ao ex-governador 
Ricardo Coutinho, do Partido 
dos Trabalhadores (PT). No 
entanto, ainda não há confir-
mação da Justiça Eleitoral se 
o político poderá participar 
destas eleições, devido às suas 
condenações junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral, que o en-
quadra na Lei da Ficha Limpa. 

O Partido Socialista Bra-

sileiro (PSB) vai oficializar o 
nome do atual governador da 
Paraíba, João Azevêdo, para a 
disputa da reeleição também 
no próximo dia 5 de agosto. 
Ele tem como vice Lucas Ri-
beiro (Progressistas). A con-
venção estadual está previs-
ta para acontecer na casa de 
eventos Forrock, em João Pes-
soa, a partir das 16h.

Outro partido que deixou 
para oficializar suas candida-
turas no último dia de conven-
ções foi o Partido Liberal (PL), 
que deve homologar o nome 
do radialista Nilvan Ferrei-
ra a disputa do Governo do 
Estado. 

Pelo calendário das Elei-
ções 2022, as convenções par-
tidárias podem ser realiza-
das 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 
federações e as coligações so-
licitarem o registro de candi-
daturas à Justiça Eleitoral é dia 
15 de agosto.

n 

O vice 
continua 
indefinido. 
Segundo a 
assessoria, o 
nome ainda 
está em 
discussão e 
não deve ser 
divulgado na 
convenção

Major Fábio será oficializado na disputa ao Governo do Estado e Sérgio Queiroz irá concorrer ao Senado

PRTB define candidatos hoje em JP
convenção

Foto: Divulgação/PRTB

Major Fábio será lançado, hoje, como candidato do PRTB

TRE reúne gestores de 
emissoras de rádio e TV

Início
A propaganda 

eleitoral gratuita 
no rádio e na TV 

no primeiro turno 
das Eleições 2022 
será iniciada em 

26 de agosto

Teste de integridade garante segurança
O teste de integridade, rea-

lizado antes do pleito para ga-
rantir a segurança e lisura do 
voto, completa 20 anos nas 
Eleições 2022. Neste ano, a 
fiscalização, que ocorre des-
de 2002, foi modificada para 
abarcar uma parcela maior 
de equipamentos. Nos esta-
dos com até 15 mil seções elei-
torais, serão sorteadas ou esco-
lhidas 20 seções eleitorais para 
serem submetidas ao proce-
dimento. A decisão do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) de 
ampliar a quantidade de ur-
nas que passarão pelo Teste 
de Integridade tem o objetivo 
de aumentar o alcance, a visi-
bilidade e a transparência do 
processo eleitoral. 

Já nas unidades da federa-
ção, que têm entre 15.001 e 30 
mil sessões, serão testadas as 
27 urnas. Nas localidades res-
tantes estabeleceu-se a escolha 
de 33 urnas eletrônicas audita-
das. A ampliação do número 
de urnas testadas na data do 
pleito atende a uma sugestão 
colhida pelo TSE no âmbito 
da Comissão de Transparên-
cia das Eleições.

O teste de integridade 
ocorre nos Tribunais Regio-
nais Eleitorais (TREs) no mes-
mo dia da eleição, e é acom-
panhado por uma empresa 
de auditoria externa. O pro-
cesso consiste em uma espé-
cie de batimento cujo objetivo 
é verificar se o voto deposita-
do é o mesmo que será conta-
bilizado pelo equipamento.

O teste simula uma vota-
ção normal e leva em consi-
deração as circunstâncias que 
podem ocorrer durante o plei-
to. Sendo assim, segue o mes-
mo rito de uma seção eleitoral 
comum, como emissão da ze-
résima (documento que com-
prova não haver nenhum voto 
na urna antes da votação) e im-
pressão do Boletim de Urna 
(BU), relatório impresso que 
contém a apuração dos votos 
armazenados no equipamen-

to. A auditoria não é realizada 
com a participação de eleito-
res reais nem engloba o siste-
ma de identificação biométri-
ca. Isso porque, de acordo com 
o secretário de Tecnologia da 
Informação do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Júlio Va-
lente, seria inviável convencer 
uma quantidade suficiente de 
pessoas a, depois de votar nor-
malmente na sua seção eleito-
ral de origem, se deslocar até 
o ambiente do teste, habilitar 
o voto no equipamento audi-
tado e, por fim, contribuir e 
aguardar a conclusão do ex-
perimento. Mesmo que o elei-
torado compareça, há outro 
risco capaz de atrapalhar o an-
damento dos trabalhos.

 “Uma outra possibilidade 
que surge, além de nós utili-
zarmos a biometria do eleitor 
para habilitar o voto, é o pró-
prio eleitor executar esse voto 
na urna que está sendo testa-
da. Só que, ao fazer isso, nós 
fragilizamos o sigilo do voto 
porque o eleitor muito pro-
vavelmente vai repetir o voto 
no seu candidato”, explicou o 
servidor.

Ele também esclareceu 
que a validação biométrica é 
um módulo coeso de softwa-
re, que pode ser facilmente 
inspecionado pelas entidades 
fiscalizadoras que tenham 

dúvidas sobre o processo de 
habilitação.

Movimentação
Tudo começa com a con-

tratação, por meio de licitação, 
das empresas de auditoria que 
acompanharão os testes, con-
forme diretrizes da Resolução 
nº 23.673/2021.   

Pouco mais de um mês 
antes da votação, são nomea-
das as pessoas que integrarão 
a Comissão de Auditoria da 
Votação Eletrônica. O grupo 
é responsável por organizar 
os trabalhos, informar onde 
ocorrerão os testes e comuni-
car os partidos sobre o horá-
rio e local do sorteio das urnas 

que serão auditadas.
Mas a grande movimen-

tação acontece na véspera da 
eleição, quando urnas locali-
zadas nas seções eleitorais de 
todo o país são sorteadas ou 
escolhidas por partidos polí-
ticos para serem submetidas 
à fiscalização.

Como funciona
Após o sorteio ou indica-

ção das agremiações, as urnas 
passam pelo teste no dia se-
guinte. Na data do pleito, das 
7h às 17h, na mesma hora em 
que ocorre a votação oficial, os 
números anotados em cédulas 
previamente preenchidas são 
digitados, um a um, nas ur-
nas eletrônicas. Paralelamen-
te, os votos em papel também 
são registrados em um sistema 
de apoio à votação, que funcio-
na em um computador.

Concluído o teste, às 17h, o 
resultado é apurado na urna 
eletrônica e confrontado com 
o obtido através da apuração 
manual. Essa comparação é 
feita com o intuito de aferir se 
o voto eletrônico funcionou 
adequadamente e se os votos 
em papel, digitados na urna, 
foram os mesmos registrados 
pelo aparelho.

Durante a fiscalização, ain-
da é verificado se há coinci-
dência entre as cédulas.

Sessões eleitorais serão escolhidas para serem submetidas ao procedimento de teste na eleição

Foto: TSE

“A auditoria 
não é 
realizada com 
a participação 
de eleitores

Júlio Valente
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de 
praça em estrada vicinal da comunidade de Sítio Currais Velhos no Município de Poço de José de 
Moura. Data e Local, às 09:00 horas do dia 17/08/2022, na sala de Reuniões da CPL, com sede 
na Av. Frei Damião, n° 252, Centro – Poço de José De Moura – PB.

Poço José de Moura/PB, 27 de julho de 2022.
 TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

O Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado, rejeitou on-
tem, em sessão ordinária hí-
brida, as contas da Prefeitu-
ra de Cabedelo, relativas ao 
exercício de 2016, sob a res-
ponsabilidade do ex-prefeito 
Wellington Viana França. Foi 
imputado um débito no mon-
tante de R$ 2.064.711,42 ao ex-
gestor, em virtude das diver-
sas irregularidades apontadas 
pela Auditoria, com destaque 
para pagamentos a servido-
res não identificados, os con-
siderados “fantasmas”. Cabe 
recurso.

Além disso, durante a ses-
são, foram aprovadas as con-
tas das prefeituras de Tenório, 
Santana dos Garrotes, Salgado 
de São Félix, Sobrado e Serra 
da Raiz, relativas a 2020. O co-
legiado também decidiu pela 
regularidade das prestações 
de contas de 2021 da Funda-
ção Ernani Sátyro e da Com-
panhia Estadual de Habitação 
Popular (2013). Um pedido de 
vista adiou a apreciação das 
contas da Prefeitura de Boni-
to de Santa Fé, relativas a 2020.

O colegiado deu provi-
mento parcial ao recurso de 
reconsideração, interposto 
pelo então prefeito de Salga-
dinho, no exercício 2017, Mar-
cos Antônio Alves, em face 
de decisão contrária da Cor-
te de Contas. O órgão fiscali-
zador acatou a documentação 
no recurso e modificou a de-
cisão para emitir parecer pela 
aprovação das contas do mu-
nicípio.

Tribunal também imputou débito de mais de R$ 2 milhões ao ex-prefeito por causa de várias irregularidades

TCE reprova contas de Leto Viana
cabedelo 

Recurso
O Pleno negou provimento 

ao recurso interposto pelo ex-
secretário Gilberto Carneiro 
Gama, contra decisão do TCE, 
acerca de imputação de débito, 
decorrente de irregularidades 
no Projeto Cidade Digital da 
Prefeitura de João Pessoa, co-
nhecido como Jampa Digital, 
referente a inspeção especial, 
oriunda de denúncia formula-
da pelo então secretário Agui-
naldo Velloso Borges Ribeiro.

O relator do processo nº TC 
02617/12 , conselheiro Antônio 
Gomes Vieira Filho, argumen-
tou que a defesa não apresen-
tou documentos novos capa-
zes de modificar a decisão. 
O ex-secretário fez sua pró-
pria defesa e alegou que não 
foi o ordenador das despesas, 
responsável pela execução do 
projeto. Reiterou que a pasta 
da Administração apenas rea-
lizou o processo de licitação e 
apelou pelo instituto da segu-
rança jurídica.

Organização Social 
As contas da Organização 

Social Instituto Gestão em 

Saúde, Associação Brasileira 
de Beneficência Comunitária 
(ABBC), junto à Unidade de 
Pronto Atendimento de Prin-
cesa Isabel, relativas ao exercí-
cio 2018, foram julgadas irre-
gulares pela Corte de Contas. 
À unanimidade, os conselhei-
ros responsabilizaram, soli-
dariamente, a OS e o diretor 
Jerônimo Martins de Sousa 
pelos prejuízos na ordem de 
R$ 1.356.732,32.

O processo trata de ins-
peção de acompanhamento 
da gestão e teve como finali-
dade verificar o cumprimen-
to do contrato firmado entre a 
Secretaria de Estado da Saú-
de, sob a responsabilidade da 
ex-secretária Cláudia Lucia-
na de Sousa Mascena Veras, e 
a Organização Social ABBC, 
para atuar em gestão pactua-
da no gerenciamento da uni-
dade hospitalar, com base na 
Lei nº 9.637/98. Conselheiros do TCE reprovaram as contas de ex-gestor de Cabedelo com base em auditorias

n 

Auditoria 
do Tribunal 
detectou 
pagamento a 
servidores não 
identificados

O presidente da Câma-
ra Municipal de João Pessoa, 
o vereador Dinho Dowsley 
(Avante) confirmou para a 
próxima terça-feira, dia 2 de 
agosto, a realização da sessão 
solene de reabertura dos tra-
balhos da 18ª Legislatura. A 
solenidade terá início às 9h30 
no plenário da Casa Napoleão 
Laureano. A partir desse mo-
mento, serão retomadas tam-
bém as sessões especiais, au-
diências públicas, análises de 
projetos e entrega de títulos de 
cidadania pessoense. 

“Vamos dar o ponta pé ini-
cial aos trabalhos neste segun-
do semestre. Queremos dar 
continuidade ao que vem sen-
do feito neste um ano e meio 
desta legislatura, onde bate-
mos recorde de apresentação 
de proposituras, com propos-
tas interessantes para a popu-
lação de João Pessoa”, confir-
mou o parlamentar.   

O presidente confirmou 
ainda que o formato do even-
to será feito de forma híbri-
da, em conformidade às nor-
mas de prevenção à Covid-19. 
A solenidade, como é de pra-
xe, terá a transmissão pelos 
canais oficiais de comunica-
ção da Câmara Municipal de 
João Pessoa, que são a TV e Rá-
dio Câmara. 

Já no dia seguinte, na 
quarta-feira, dia 3 de agosto, 
a Câmara Municipal de João 
Pessoa vai realizar um trei-
namento para os servidores 
sobre acesso ao novo sistema 
de banco de dados da Casa, o 
Active Directory. 

A nova ferramenta vai per-

Plenário
As entrevistas, 
com duração 
de 90 minutos 

e iniciadas 
sempre às 10h, 

serão realizadas 
no Plenário

da Casa

29/08 - Veneziano Vital do Rêgo (MDB) 
30/08 - Pedro Cunha Lima (PSDB) 
31/08 - Major Fábio (PRTB)

01/09 - Adjany Simplício (PSOL)

Ordem
S abatina

A Câmara Municipal 
de João Pessoa vai promo-
ver, através da TV Câma-
ra, uma série de entrevis-
tas com os candidatos ao 
Governo da Paraíba tan-
to no primeiro quanto no 
segundo turno, caso haja. 
As entrevistas, com dura-
ção de 90 minutos e inicia-
das sempre às 10h, serão 
realizadas no Plenário da 
Casa com transmissão si-
multânea pela Rádio Câ-
mara FM e pelas redes so-
ciais (YouTube, Instagram 
e Facebook) do legislativo 
da capital paraibana, in-
tegrando o projeto “Cone-
xão Eleitoral”. 

Para explicar as regras 
do programa especial, a 
diretoria de Comunicação 
da Câmara de João Pes-
soa reuniu na manhã des-
ta quarta-feira, 27, os re-
presentantes de todos os 
pré-candidatos que assu-
miram compromisso em 
participar das sabatinas.

A primeira rodada de 
entrevistas será iniciada 
no dia 29 de agosto e vai 
até 6 de setembro. No se-
gundo turno, os dois can-

didatos concorrentes serão 
sabatinados nos dias 10 e 
11 de outubro.

Durante as sabatinas, 
os candidatos responderão 
a perguntas sobre a cidade 
de João Pessoa e também a 

questionamentos de jorna-
listas convidados, dos ve-
readores e do povo, bem 
como terão espaço para ex-
por suas propostas.

O objetivo do “Cone-
xão Eleitoral” é dar conhe-

Câmara promoverá sabatinas com 
candidatos ao Governo da Paraíba

Vereadores voltam ao trabalho em 
João Pessoa na próxima semana

campanha fim do recesso

cimento aos cidadãos de 
João Pessoa sobre o que 
cada candidato ao Gover-
no da Paraíba pretende fa-
zer pela capital do Estado.

“A Câmara é uma casa 
política e neste momento 
tão importante do nosso 
processo democrático, re-
solvemos contribuir para 
que os pessoenses conhe-
çam melhor o que pen-
sam os candidatos ao Go-
verno sobre a capital de 
todos os paraibanos. Es-
taremos assegurando es-
paço igualitário a todos 
os concorrentes ao Gover-
no e ampliando o alcance 
da mensagem de cada um 
junto ao povo de João Pes-
soa”, explicou o diretor de 
Comunicação da Câmara, 
Suetoni Souto Maior.

As sabat inas serão 
transmitidas pelos se-
guintes canais oficiais de 
comunicação da Câmara 
Municipal de João Pessoa: 
Tv Câmara (canal aberto 
6.2 e Net 23); Rádio Câma-
ra FM 88.7; YouTube (tvca-
marajp) e Portal da CMJP 
(www.joaopessoa.pb.leg.
br).

n 
No dia 3 
de agosto, 
a Câmara 
Municipal vai 
realizar um 
treinamento 
para os 
servidores 
sobre acesso 
ao novo 
sistema de 
banco de 
dados

mitir o aprimoramento do 
trabalho remoto, com a pos-
sibilidade de acesso à rede in-
terna da Câmara diretamen-
te da casa do servidor, além 
do aperfeiçoamento da segu-
rança e integridade dos arqui-
vos digitais.

De acordo com o coordena-
dor de Tecnologia de Informa-
ção da Casa Napoleão Laurea-

no, André Luiz, a utilização do 
sistema aconteceu na intenção 
de aprimorar cada vez mais os 
recursos de tecnologia da in-
formação da Casa, incentiva-
dos pela difusão do trabalho 
remoto ocasionada principal-
mente a partir da pandemia 
de Covid-19.

“O serviço concentra os ar-
quivos de todos funcionários 
da Câmara em um único local, 
devidamente protegido e com 
cópia de segurança em outro 
computador. Estes mesmos ar-
quivos poderão ser acessados 
de casa, como se estivesse no 
computador da Câmara”, ex-
plicou o coordenador.

O treinamento será minis-
trado pelo assistente especial 
de Tecnologia da Informação 
da Câmara Municipal, Pablo 
Rocha de Vasconcelos, no Ple-
nário Senador Humberto Lu-
cena. A instrução também 
poderá ser acompanhada re-
motamente, como forma de 
diminuir possíveis aglome-
rações. 

O coordenador de Tecnolo-
gia da Câmara Municipal ex-
plicou ainda que para partici-
par do treinamento, o servidor 
terá que  encaminhar a solici-
tação com nome completo e 
matrícula para o e-mail supor-
tenti@joaopessoa.pb.leg.br e se 
credenciar para efetivar a par-
ticipação. 

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PB) aprovou, 
ontem, as contas do então 
prefeito de Sobrado, George 
Coelho, referentes ao exer-
cício de 2020. O relator da 
matéria, conselheiro Oscar 
Mamede acolheu os argu-
mentos apresentados pela 
defesa e votou pelo provi-
mento da ação. Logo após, os 
conselheiros que integram a 

Corte de Contas seguiram o 
voto pela aprovação.

 Durante a defesa, a advo-
gada Camila Marinho desta-
cou as aprovações constantes 
das contas do prefeito junto 
ao órgão de controle. “A ges-
tão de George Coelho tem 
tido uma série de aprova-
ções de prestações de contas 
como as de 2013, 2014, 2015, 
2017, 2018 e 2019 mostrando 

que as ações executadas por 
ele no comando da Prefei-
tura de Sobrado garantem 
o equilíbrio fiscal e a prote-
ção ao bem público”, disse, 
afirmando que as aprova-
ções denotam a responsabi-
lidade e probidade com que 
o ex-gestor administrou o 
município.

 O ex-prefeito George 
Coelho afirmou que a apro-

vação das contas mostra que 
desempenhou e cumpriu 
tudo o que é determinado 
pela Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF), sempre man-
tendo o compromisso com a 
probidade administrativa. 
George dedicou a aprova-
ção das contas a toda equipe 
e servidores da Prefeitura de 
Sobrado e também à popula-
ção do município.

Contas de Sobrado de 2020 são aprovadas

Foto: Ascom/TCE

02/09 - João Azevêdo (PSB) 
05/09 - Antônio Nascimento (PSTU) 

06/09 - Nilvan Ferreira (PL)
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Carta da USP defende o sistema eleitoral e tem opoio de juristas, docentes, banqueiros e membros do Judiciário

Manifesto recebe 100 mil assinaturas 
em defesa da democracia

Após a divulgação na 
noite de terça-feira (26) da 
carta em defesa da demo-
cracia, elaborada pela Facul-
dade de Direito da Univer-
sidade de São Paulo (USP), 
o número de subscrições ao 
documento saltou de três 
mil para 100 mil. 

O texto, que defende o 
sistema eleitoral e o respeito 
ao resultado das eleições de 
outubro, conta com assina-
turas de juristas, docentes, 
banqueiros, personalidades 
e membros do Judiciário.

Além de personalidades 
como Chico Buarque, Ro-
berto Setúbal, Ellen Gracie 
e Luiz Gonzaga Beluzzo, o 
movimento recebeu ao lon-
go da quarta-feira um enga-
jamento de nomes como o da 
escritora e presidente inte-
rina da ABL, Nélida Piñon, 
da atriz e imortal Fernanda 
Montenegro, dos ex-minis-
tros do STF, Joaquim Bar-
bosa, Francisco Resek e Nel-

son Jobim, dos cantores Gal 
Costa, Zélia Duncan, Maria 
Bethânia e Frejat, dos atores 
Antonio Calloni e Bruno Ga-
gliasso, do cineasta Fernan-
do Meirelles, dos escritores 
Luís Fernando Veríssimo, 
Martha Medeiros e Djami-
la Ribeiro, dos historiadores 
Eduardo Bueno e Lilia Sch-
warcz, entre outros.

“Ruptura da ordem”
O documento será lido 

durante um grande even-
to em defesa da democracia 
que está sendo organizado 
para o dia 11 de agosto, no 
Largo de São Francisco.

“São i ntoleráveis  as 
ameaças aos demais pode-
res e setores da sociedade 
civil e a incitação à violên-
cia e à ruptura da ordem 
constitucional”, diz o tex-
to que, sem citar nomes, faz 
uma dura crítica aos recen-
tes ataques às urnas eletrô-
nicas e ao sistema eleitoral. 

Ainda é possível subscrever 
a carta, acessando o site ofi-
cial do manifesto (www.es-
tadodedireitosempre.com).

Evento
O documento será 

lido durante um grande 
evento em defesa da 
democracia que está 

sendo organizado para o 
dia 11 de agosto,
 no Largo de São 

Francisco

O Ministério Público do 
Trabalho decidiu instaurar 
um inquérito civil contra a 
Caixa Econômica Federal 
e seu ex-presidente Pedro 
Guimarães na esteira das 
denúncias de assédio se-
xual e moral atribuídas ao 
ex-dirigente.

A formalização da inves-
tigação se dá após o MPT 
realizar apurações preli-
minares sobre o caso, ten-
do recomendado até que a 
nova chefe do banco, Da-
niella Marques, não pague 
‘remuneração compensa-
tória’ a Guimarães duran-
te a quarentena de seis me-
ses que ele tem de cumprir 
após ter deixado o cargo, no 
dia 28 de junho.

A portaria de abertura 
de inquérito foi assinada 
pelo procurador do traba-
lho Paulo Neto, do 14º Ofício 
Especializado da Procura-
doria Regional do Trabalho 
da 10ª Região, no Distrito 
Federal.

O documento ressalta 
que as denúncias, ‘em prin-
cípio, configuram infrin-
gência à ordem jurídico-
trabalhista e aos direitos 
coletivos dos trabalhado-
res’ e ressalta que cabe ao 
Ministério Público do Tra-
balho ‘promover a defesa 
da ordem jurídica, dos in-
teresses sociais, difusos, 
coletivos e individuais ho-
mogêneos afetos à área tra-
balhista’.

Paulo Neto foi quem con-
duziu a notícia de fato ins-
taurada pelo MPT após as 
denúncias de assédio sexual 
contra Guimarães serem re-
veladas pelo site Metrópo-
les. Agora a investigação é 
formalizada.

As denúncias feitas por 
cinco funcionárias, que re-
lataram abordagens inapro-
priadas do então presiden-
te do banco, também estão 
sob apuração do Ministério 
Público Federal, na esfera 
criminal. Além disso, o Tri-
bunal de Contas da União 
também abriu uma apura-

ção sobre o caso, após repre-
sentação do subprocurador-
geral Lucas Rocha Furtado.

O procurador chegou in-
clusive a realizar uma ins-
peção surpresa na sede da 
Caixa. Neto compareceu ao 
local com o objetivo de veri-
ficar o espaço físico onde os 
assédios denunciados po-
dem ter ocorrido e obser-
var como os funcionários 
se movimentam interna-
mente.

MPT investigará Pedro Guimarães
abertura  de  inquérito 

n 

A formalização 
da investigação 
se dá após 
o Ministério 
Público do 
Trabalho realizar 
apurações 
preliminares 
sobre o caso

Agência Estado

Depois de enfrentar re-
sistência interna no MDB, 
a senadora Simone Tebet 
(MS) recebeu ontem o aval 
do partido para disputar a 
Presidência da República. 
Apoiada pela federação for-
mada entre PSDB e Cidada-
nia, a parlamentar tenta se 
colocar como alternativa ao 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) na 
corrida pelo Palácio do Pla-
nalto. Foram 262 votos a fa-
vor e 9 contra. A convenção, 
realizada de forma virtual, 
foi boicotada pelos diretó-
rios de Alagoas, estado do 
senador Renan Calheiros, e 
da Paraíba.

Com 52 anos, Tebet vai 
disputar o Palácio do Pla-
nalto pela primeira vez. An-
tes de assumir uma cadei-
ra no Senado em 2014, ela 
foi deputada estadual no 
Mato Grosso do Sul, de 2003 
a 2005, prefeita de Três La-
goas (MS), de 2005 a 2010, e 
vice-governadora do Esta-
do, de 2011 a 2015. No ano 
passado, a parlamentar se 
destacou em seus discur-
sos na Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Co-
vid, que investigou ações 
e omissões do governo na 
pandemia.

Em seu discurso inicial, 
a agora candidata ao Palá-
cio do Planalto disse hoje 
que os alicerces democráti-
cos do País estão abalados. 
Tebet citou a fome, a misé-
ria, a desigualdade e o de-

semprego e, principalmen-
te, a polarização política e o 
discurso de ódio.

Apesar de ter o apoio 
do presidente nacional do 
MDB, Baleia Rossi, Tebet 
enfrentou a resistência da 
ala do partido que prefe-
re apoiar Lula no primei-
ro turno. A avaliação desse 
grupo, liderado por Calhei-
ros, é que uma candidatu-
ra pouco competitiva pode 
prejudicar os candidatos da 
sigla nos Estados e levar a 
uma redução da bancada 
de deputados federais no 
ano que vem. 

Atualmente, a legenda 
tem 37 assentos na Câma-
ra. No levantamento mais 
recente do Datafolha, divul-
gado em 23 de junho, Tebet 
apareceu com 1% de inten-
ção de voto.

MDB aprova candidatura de Tebet 
convenção partidária

Iander Porcella e 
Lauriberto Pompeu

 Agência Estado

A Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) in-
formou ontem que decidiu 
subscrever um documen-
to da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), intitulado “Em Defe-
sa da Democracia e da Justi-
ça”. Como mostrou ontem o 
Estadão/Broadcast, a Fiesp 
decidiu participar de mo-
vimento em defesa da de-
mocracia e do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).

O texto que envolve a en-
tidade não é a mesma carta 
que teve a adesão de empre-
sários nos últimos dias. São 

dois manifestos atualmente 
em preparação, sendo que o 
que a Fiesp encaminhou à Fe-
braban é um documento cur-
to, como mostrou a reporta-
gem, e que será endossado 
por entidades empresariais e 
da sociedade civil.

“A Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), no âmbi-
to de sua governança inter-
na, por maioria, deliberou 
por subscrever documento 
encaminhado à entidade pela 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
intitulado “Em Defesa da De-
mocracia e da Justiça”, afirma 
a nota divulgada ontem pela 
Federação.

No ano passado, a Febra-

ban decidiu não assinar um 
documento que também con-
tava com o envolvimento da 
Fiesp, e que pedia harmonia 
entre os Poderes às vésperas 
dos atos de 7 de Setembro. A 
adesão inicial provocou uma 
crise interna, com a ameaça 
de que a Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) e o Banco do Bra-
sil deixassem a entidade

O movimento foi encabe-
çado pelo então presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, que 
deixou o cargo em junho des-
te ano após denúncias de as-
sédio sexual, que ele tem ne-
gado. A crise foi apaziguada 
após a Febraban retirar o en-
dosso ao documento, e decla-
rar o assunto como encerrado.

Febraban vai subscrever documento 
Matheus Piovesana 

Agência Estado

O ex-presidente do BN-
DES e um dos pais do Plano 
Real, Edmar Bacha, comentou 
ao Broadcast, sistema de no-
tícias em tempo real do Gru-
po Estado, que a “democracia 
no Brasil está em risco”, com 
as atuações do presidente Jair 
Bolsonaro contra ela, o que le-
vou o acadêmico a assinar o 
manifesto organizado pela 
Faculdade de Direito da USP.

“A repercussão no país 
do manifesto foi muito gran-
de. Há uma preocupação 
generalizada da sociedade 
com o respeito ao resultado 
das urnas, pois ela é questio-
nada de forma violenta pelo 
presidente Bolsonaro, que 
inclusive busca o apoio do 
Exército nesta postura, o que 
é perigoso”, destacou Bacha. 
“O documento que milhares 
de pessoas assinaram é uma 
ação preventiva.”

O economista avaliou 

como muito positivas as 
mensagens das embaixadas 
dos EUA e do Reino Unido 
em defesa do resultado do 
pleito em outubro, que fo-
ram divulgadas depois de 
Bolsonaro reunir 40 embai-
xadores para criticar as elei-
ções eletrônicas. “As duas 
embaixadas apontaram que 
isso aqui não é 1964”, referin-
do-se ao golpe militar que 
ocorreu naquele ano. “Vejo 
a manifestação delas com 
muita alegria.”

Edmar Bacha: risco à democracia
Ricardo Leopoldo 

Agência Estado

Elena Landau, assessora 
para o programa econômi-
co da pré-candidata à Presi-
dência da República Simone 
Tebet (MDB) e colunista do 
jornal O Estado de S. Paulo, 
comentou ao Broadcast, siste-
ma de notícias em tempo real 
do Grupo Estado, que assinou 
o manifesto pró-democracia 
organizado pela Faculdade 
de Direito da USP porque é 
uma grande e importante ex-

pressão da sociedade em de-
fesa das eleições eletrônicas.

“O manifesto foi uma rea-
ção da população que deu 
um basta às ações autoritá-
rias do presidente Jair Bol-
sonaro, que vêm ocorrendo 
desde a sua posse e que cul-
minaram na triste reunião 
que fez com embaixadores, na 
qual atacou as instituições do 
país, inclusive o sistema Judi-
ciário, e as eleições”, apontou 
Elena. “Naquele evento a rea-
ção dos embaixadores foi de 
constrangimento. E Bolsona-

ro reconheceu que vai perder 
o pleito “

Na avaliação da econo-
mista, aquela reunião de 
Bolsonaro foi a primeira de 
muitas manifestações que ele 
fará até as eleições em outu-
bro para colocar em dúvida 
a sua lisura. Ela expressou 
que foram muito oportunas 
as mensagens dos governos 
dos EUA, Reino Unido, Fran-
ça e Alemanha de confiança 
que o pleito terá um resulta-
do justo e representará a von-
tade do povo.

Elena Landau critica o autoritarismo
Ricardo Leopoldo 

Agência Estado

Pedro Guimarães é acusado de assédio sexual e moral quando era presidente da Caixa

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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No ano passado, ocorreram cerca de 1,5 milhão de novas infeções por HIV no mundo, segundo relatório Unaids

Aids matou 650 mil pessoas em 2021 
relatório global

ONU News

Em 2021, ocorreram cer-
ca de 1,5 milhão de novas in-
feções de HIV no mundo. O 
Programa Conjunto das Na-
ções Unidas sobre HIV/Aids, 
Unaids, revela que o número 
está 1 milhão acima do total 
projetado para o período nas 
metas globais. 

O relatório intitulado Em 
Perigo revela que uma pes-
soa morreu a cada minuto, 
totalizando 650 mil mortes 
por complicações causadas 
pela Aids no ano passado. 
Essa realidade ocorreu ape-
sar de haver tratamento efi-
caz para o HIV e ferramentas 
para prevenir, detectar e tra-
tar infecções oportunistas.

As disparidades acentua-
ram-se dentro e entre países 
nos dois anos da pandemia. 
O relatório enfatiza que a cri-
se vem atrasando o progresso 
na resposta ao vírus que pro-
voca a Aids e está ampliando 
ainda mais as desigualdades. 

Em termos de novas infe-
ções, mulheres jovens e me-
ninas adolescentes foram 
afetadas de uma forma des-
proporcional. Uma infecção 
ocorreu a cada dois minutos 
durante o ano passado.

A realidade da Covid-19 
combinada a outras crises glo-
bais deteve o progresso ao di-
minuir os recursos e a ação 
contra o HIV “colocando mi-
lhões de vidas em risco”, desta-
ca o documento lançado antes 
do início da Conferência In-
ternacional da Aids nesta sex-
ta-feira em Montreal, Canadá. 

O Unaids enfatiza que o 

mundo não deve seguir na 
atual trajetória de queda de 
novas infecções. Entre 2020 e 
2021 a queda foi de 3,6%, o me-
nor declínio anual em novas 
infecções desde 2016. 

As novas infecções au-
mentam em regiões como 
Europa Oriental e Ásia Cen-
tral, Oriente Médio, norte da 
África e América Latina. Na 
Ásia e Pacífico, a região mais 
populosa do mundo, os casos 
estão em alta alarmante onde 
estavam caindo.

Na África Oriental e Aus-
tral, o ano passado marcou o 
abrandamento significativo 
depois dos avanços conside-
ráveis observados nos anos 
anteriores. Há boas notícias 
na África Ocidental e Central 
e no Caribe, onde ocorre um 
declínio notável de novos ca-
sos de HIV.

O relatório alerta que, mes-
mo assim, a resposta ainda 
tem sido ameaçada por uma 
crise de recursos cada vez 
mais acentuada. 

A chefe da Unaids pediu 
que o mundo se lembre que 
há milhões de mortes evi-
táveis que se tentam travar. 
De acordo com a agência da 
ONU, o impacto do HIV na 
questão de gêneros, parti-
cularmente para jovens mu-
lheres e meninas africanas, 
se revela na interrupção do 
tratamento essencial e aces-
so a serviços de prevenção. 
Milhões de meninas ficaram 
fora da escola devido à pan-
demia e houve recordes em 
casos de adolescentes grávi-
das e vítimas da violência. 

Na África Subsaariana, 
meninas adolescentes e jo-
vens e as mulheres são três 
vezes mais propensas a con-
trair uma infecção pelo HIV 
do que meninos adolescentes 
e homens jovens. 

As interrupções que 
aconteceram nos últimos 
anos, provocaram revezes 
em populações de maior 
atenção na prevenção. Elas 
sofreram de forma particu-
lar em muitas comunidades 
onde a prevalência tem au-
mentado. Entre homens que 
fazem sexo com homens o 
risco de contrair o vírus é 28 
vezes mais alto, em compa-
ração com pessoas da mes-
ma idade e sexo. Entre pesso-
as que injetam drogas o risco 
chega a 35 vezes.

Crianças 
Em relação aos profissio-

nais do sexo, o risco de infec-
ção chega a ser 30 vezes maior, 
enquanto em mulheres transe-
xuais pode chegar a 14 vezes.

As desigualdades raciais 
também se refletem nos ris-
cos de contrair HIV em na-
ções como Reino Unido e Es-
tados Unidos. A queda de 
novos casos foi maior entre 
as populações brancas do que 
entre os negros. 

As taxas de infecção são 
mais altas em comunidades 
indígenas do que em comuni-
dades não indígenas em pa-
íses como Austrália, Canadá 
e Estados Unidos. 

O relatório também aponta 
fracassos nos esforços para ga-
rantir que todas as pessoas que 
vivem com HIV tenham aces-
so à terapia antirretroviral. O 
número de tratados cresceu de 
forma mais lenta em 2021 do 
que em mais de uma década. 

Estima-se que 75% do total 
de infectados tenham acesso 
ao tratamento antirretroviral. 
Outros 10 milhões não rece-
bem o tipo de terapia. A pu-
blicação alerta ainda que ape-
nas 52% das crianças recebem 
os medicamentos. A dispari-
dade na cobertura de trata-
mento entre crianças e adul-
tos vem aumentando em vez 
de diminuir.

Casos de HIV são recordes 
em adolescentes grávidas

n 

As novas 
infecções 
aumentam 
em regiões 
como Europa 
Oriental e 
Ásia Central, 
Oriente 
Médio, norte 
da África 
e América 
Latina

Foto: Soumi Das/Unicef

O testes de HIV são importantes para ampliar o tratamento da doença, que volta a aumentar em vários países

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) destacou o 
quadro no surto de varío-
la dos macacos, no início de 
sua entrevista coletiva on-
tem. Diretor-geral da entida-
de, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus informou que já 
foram reportados mais de 18 
mil casos da doença, em 78 
países diferentes pelo mun-
do. No sábado, a OMS decla-
rou a varíola dos macacos 
uma emergência de saúde de 
preocupação internacional.

Mais de 70% dos casos 
da doença foram registra-
dos na Europa, e 25% nas 
Américas, disse Ghebreye-
sus. Até agora, houve cinco 
mortes reportadas, e cerca 
de 10% dos pacientes tive-
ram de ser internados, para 
tratar das dores provocadas 
pela doença.

A OMS afirma que esse 
surto pode ser interrompi-
do, se houver informação 
disponível e medidas para 
barrar a transmissão. Até 
agora, 98% dos casos ocor-
reram em homens que fi-
zeram sexo com outros ho-
mens, mas a OMS ressaltou 

Mais de 18 mil casos de varíola dos macacos 
já foram registrados em 78 países do mundo

alerta da oms

   
  
Três membros de forças 

de paz foram mortos  na ter-
ça-feira (26) em protestos 
violentos no leste da Repú-
blica Democrática do Con-
go, RD Congo.

O secretário-geral An-
tónio Guterres emitiu uma 
nota condenando com vee-
mência o ataque à Missão 
das Nações Unidas no país, 
Monusco.

As vítimas fatais foram 
dois agentes policiais in-
dianos e um militar marro-
quino na área de Butembo, 

província de Kivu do Nor-
te. Um policial egípcio tam-
bém ficou ferido na base da 
operação de paz.

Na nota, o secretário-
geral expressa condolên-
cias às famílias das vítimas, 
bem como aos governos e 
aos povos da Índia e do 
Marrocos.

Guterres desejou ainda 
uma rápida recuperação ao 
soldado ferido durante a 
onda de violência iniciada 
na segunda-feira.

A nota emitida pelo por-
ta-voz do chefe da ONU de-
plora a violência em várias 
bases das Nações Unidas.

Três membros da força de paz morrem em 
protestos violentos na República do Congo

ataque à missão da oNu

Um terremoto de magni-
tude 7,0  atingiu ontem a ilha 
de Luzon, no norte das Fili-
pinas. Pelo menos duas pes-

soas morreram. Há feridos. 
Os Serviços Geológicos dos 
Estados Unidos (USGS) in-
formaram que o tremor foi 
raso, mas potente. Foram 
sentidos tremores na capital 
Manila, a centenas de quilô-

metros, mas as autoridades 
disseram que não há risco 
de tsunami.

A imprensa local anun-
ciou que o sistema ferroviário 
em Manila foi suspenso, in-
terrompendo o transporte de 

trabalhadores, e que desaba-
ram edifícios em áreas próxi-
mas ao epicentro. As autorida-
des das Filipinas informaram, 
ainda, que continuam ocor-
rendo terremotos de magni-
tudes de 2 a 3 na região

Terremoto de magnitude 7,0 atinge ilha 
no norte das Filipinas e deixa dois mortos

fortes tremores

Agência Brasil

ONU News

a importância de se evitar es-
tigmatizar a doença. Além 
da transmissão pelo sexo, 
ela pode ocorrer por contato 
com pessoas infectadas, em 
abraços ou beijos, toalhas ou 
colchões, disse o diretor-ge-
ral da OMS.

A entidade recomenda a 
vacinação das pessoas que 
tiveram contato com pes-
soas infectadas pela varío-
la dos macacos. Uma vacina 
já foi aprovada para esse fim 
em Canadá, Estados Uni-
dos e União Europeia, e ou-
tras duas são consideradas 
contra a doença, informou 
a OMS.

Controle
Entidade afirma 

que o surto pode ser 
interrompido, se 

houver informação 
disponível e medidas 

para barrar a 
transmissão

Vítimas
As vítimas fatais 

foram dois agentes 
policiais indianos 

e um militar 
marroquino  

Destruição
Nesses atos, as pessoas 

e grupos envolvidos inva-
diram o local, saquearam 

e destruíram as proprieda-
des. Durante a ação tam-
bém houve roubos e in-
cêndios em residências de 
pessoal das Nações Unidas.

Segundo agências de no-
tícias, o governo congolês 
teria informado que pelo 
menos cinco civis foram 
mortos e 50 ficaram feridos.

A violência também 
ocorreu em Goma, capital 
de Kivu do Norte. Guterres 
lamentou a perda de vidas 
entre manifestantes e reite-
rou o empenho da ONU em 
cooperar com as autorida-
des congolesas para inves-
tigar os incidentes.

Alta
Na Ásia e no Pacífico, a 
região mais populosa 

do mundo, os casos 
estão em alta alarmante 

onde estavam caindo

Gabriel Bueno da Costa 

Agência Estado
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Tenho me dedicado a várias leituras sobre as 
novas economias e cada vez mais fico a me 
questionar: como posso me preparar para as 

mudanças que estão chegando? Como entender o 
cenário competitivo e como me adequar e melhor 
aproveitar o universo digital para enxergar as 
oportunidades?

A era digital faz parte das novas economias, 
marcada pela sociedade em rede, a abundância de 
recursos intangíveis e o protagonismo de mulheres 
empreendedoras, que pode ser um dos caminhos 
para o sucesso dos negócios e a melhor condução da 
economia e da sociedade no século 21.

São várias as habilidades que caracterizam 
as mulheres empreendedoras. Na compreensão 
e abordagem do comportamento humano, as 
mulheres se superam e se adaptam mais facilmente 
ao ambiente da abundância. É geneticamente 
comprovado que as mulheres estão mais propensas a 
cuidar dos outros, ampliar relacionamentos, trabalhar 
em equipe, investir mais em conhecimentos.

A invisibilidade do trabalho feminino na 
ciência e em outras atividades, foi marcada pela 
opressão estrutural da organização social, ainda 
nos tempos atuais. Mulheres fazem e contribuem 
significativamente para a ciência e a tecnologia, as 
artes e às novas economias.

O publicitário, empresário e escritor Walter Longo 
diz que “Se não quiser sucumbir, a economia em 
rede precisa tornar o arquétipo feminino dominante, 
nas empresas e em todas as organizações”.  Para 
ele, os homens, são analógicos e as mulheres são 
digitais. “É a elas, e ao arquétipo feminino, que este 
mundo pertence”. Os arquétipos são componentes 
do inconsciente, que correspondem a padrões 
emocionais, comportamentais e cognitivos. Estes 
padrões determinam a forma de processar sensações, 
preocupações e símbolos.

A revista Forbes destaca o protagonismo feminino 
em uma lista de vinte mulheres de sucesso em 2022, 
que brilham em suas áreas. Dentre elas, está Ana 
Isabel Carvalho Pinto, que atua como mentora 
estratégica e curadora de moda, foi a idealizadora e 
cofundadora do e-commerce Shop2gether.

Ana Karina Bortoni Dias, primeira e única mulher 
presidente de um banco brasileiro de capital aberto 
no Brasil, o Bmg. 

Bianca Andrade, empresária e influenciadora 
digital, hoje é uma mulher de negócios que 
movimenta milhões de reais na internet e tem 17 
milhões de seguidores no Instagram. 

Jaqueline Goes, biomédica e pesquisadora em 
nível de pós-doutorado do Instituto de Medicina 
Tropical da FMUSP e do Imperial College de 
Londres. Coordenou a equipe que sequenciou 
em tempo recorde de 48 horas, o genoma do vírus 
causador da Covid-19, assim que o primeiro caso foi 
detectado no Brasil. 

São mulheres que não se cansam de aprender. 
Leem mais, frequentam muitos cursos, trocam 
mais conhecimentos, questionam mais e por isso 
encontram mais soluções, quando à frente da gestão 
inovadora das empresas. 

A mulher gestora se destaca na tomada de 
decisões e são excelentes executivas nas áreas de 
comunicação e marketing. Nas suas características 
estão as habilidades de cooperação, liderança, 
relacionamentos, decisões conscientes, cada vez 
mais valorizadas nas organizações, no cenário 
conteporâneo. 

Na Paraíba algumas mulheres que estão 
à frente das organizações, se destacam no 
empreendedorismo, na sua capacidade 
de relacionamento, foco nos detalhes e na 
responsabilidade socioambiental. 

É visível a gestão inovadora de Naná Garcez, 
na presidência da EPC – Empresa Paraibana de 
Comunicação. Também da Luciana Balbino, como 
empresária da comunidade rural de Chã de Jardim, 
em Areia – PB, da Maria Júlia Baracho, na gestão do 
Engenho e Hotel Triunfo, em Areia – PB. Ruth Avelino 
é um bom exemplo de gestora pública, presidente da 
PBTur – Empresa Paraibana de Turismo, promovendo 
o turismo da Paraíba. A atuação da Karina Leon, 
como empresária e secretária de Turismo de 
Bananeiras – PB. Todas elas, representam muito bem 
a força do empreendedorismo feminino, criativo e 
colaborativo, das mulheres paraibanas.

Cada vez mais as mulheres estão transformando 
o seu empreendedorismo feminino em realidade 
e contribuindo para a resolução de problemas, 
de forma holística e sistemática. Importante 
reconhecer que as mulheres são multidisciplinares 
e representam o futuro dos negócios e das 
organizações, na era digital.
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A partir de amanhã, a po-
pulação de João Pessoa terá 
acesso à tecnologia de inter-
net 5G. A Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) 
confirmou ontem que as ope-
radoras de telefonia poderão 
ativar suas redes de internet 
móvel 5G na capital paraiba-
na e nas cidades de Belo Hori-
zonte e Porto Alegre. A Claro 
já anunciou o início das ativi-
dades e adianta novos usos 
com a tecnologia mais veloz 
de acesso de dados, envolven-
do inteligência artificial, nu-
vem e edge computing. Para 
ter acesso ao 5G, os consu-
midores devem verificar se 
o smartphone é compatível 
com a nova tecnologia. Con-
forme a Anatel, há apenas 60 
modelos homologados.

O Jornal A União já havia 
adiantado na edição da últi-
ma terça-feira a possibilidade 
de ativação do 5G, na capital 
paraibana, para esta sexta-fei-
ra. A decisão foi confirmada 
ontem, após reunião extraor-
dinária do Grupo de Acom-
panhamento da Implantação 

das Soluções para os Proble-
mas de Interferência na faixa 
de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi). 

A operadora Claro reali-
za amanhã uma coletiva de 
imprensa, em um restauran-
te no bairro de Tambaú, em 
João Pessoa, para o 5G+, o 5G 
da empresa. O evento con-
tará com a presença de exe-
cutivos de Claro e Embratel, 
marca corporativa do Grupo, 
além de profissionais da área 
técnica. 

Os convidados poderão 
participar de uma área de ati-
vação com o Speedtest. Serão 
disponibilizados smartpho-
nes para navegação e testes de 
acesso à rede 5G, para o expe-
rimento da nova tecnologia e 
medição das velocidades de 
download e upload em tempo 
real. A reportagem entrou em 
contato com a TIM e a Vivo, 
mas, até o fechamento desta 
edição não obteve resposta.

Conforme a Anatel, a ati-
vação do sinal de 5G depen-
de do pagamento das taxas 
de instalação das antenas de 
5G. Para executar a nova tec-
nologia, as operadoras tive-
ram de adaptar as estações 
receptoras de satélite nas três 

cidades, assim como ocorreu 
em Brasília. O Gaispi acom-
panhou testes de coexistên-
cia do 5G com satélite e não 
detectou interferências.

Conforme o integrante do 
grupo técnico de Desocupa-
ção do 3,5 GHz e Mitigação de 
Interferência do Gaispi, Alex 
Pires de Azevedo, na realiza-
ção de testes, o sinal é ligado 
por algum tempo para avaliar 
a efetividade dos filtros insta-
lados. O grupo vai avaliar se 
o período de monitoramento 
será estendido.

De acordo com a Anatel, 
todas as capitais devem es-
tar aptas a receber o 5G até 
29 de agosto. Mas, até 29 de 
setembro, as operadoras de-
vem cumprir requisitos mí-
nimos na cobertura, previs-
tos no leilão, com a instalação 
de no mínimo uma antena de 
tecnologia de quinta geração 
para cada 100 mil habitantes 
nas capitais brasileiras. 

A Anatel ainda determina 
o adensamento da cobertura 
de 5G em 3,5 GHz nas capitais 
até julho de 2025, devendo a 
nova tecnologia estar presen-
te em todos os municípios até 
2029. Assim como ocorreu em 

Brasil tem 60 modelos de aparelhos compatíveis com a nova tecnologia

Anatel confirma início do 
5G em João Pessoa amanhã

telefonia móvel

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com
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Brasília, a área atendida pelo 
5G em João Pessoa e nas ou-
tras cidades será ampliada 
pouco a pouco.

Mais cidades
O Gaispi fará nova reunião 

no dia 10 de agosto, quando os 
conselheiros avaliarão a libe-
ração do sinal do 5G em ou-
tras capitais. De acordo com 
o conselheiro da Anatel, Moi-
sés Moreira, as cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Curiti-
ba, Salvador e Goiânia devem 
ser as próximas a receber o 
sinal de 5G. Contudo, ainda 
não há definição de data.

A variação nos preços dos 
alimentos da cesta básica che-
ga a 150.94%, conforme regis-
tra pesquisa realizada pela 
Secretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumi-
dor nos supermercados da 
capital anteontem, a exemplo 
da massa para cuscuz flocão 
500g São Braz, que oscila en-
tre R$ 1,59 (Super Box Brasil e 
Cestão Supermercado – Gei-
sel) e R$ 3,99 (Carrefour – Ban-
cários), diferença de R$ 2,40.

O levantamento do Pro-
con-JP, que traz preços de 72 
itens coletados em 16 estabe-
lecimentos, mostra valores 
de produtos como óleo, feijão 
(carioquinha e preto), arroz 
parboilizado, café, macarrão, 
massa para cuscuz, açúcar, 
sal, leite em pó e em caixa, 
margarina, manteiga e biscoi-
tos doces e salgados.

A pesquisa do Procon-JP 
constata, ainda, que a maior 
diferença nos preços R$ 10,80, 
ficou com o leite integral em 
pó Ninho 750g, com preços 
entre R$ 27,19 (Carrefour – 
Bancários) e R$ 37,19 (DoDia – 
Manaíra), variação de 39,72%.

Mais variações
O levantamento traz ou-

tras variações bem significati-
vas, a exemplo do quilo da fa-
rinha de mandioca Kifarinha, 
79,63%, com preços entre R$ 

Pesquisa de preços de alimentos da cesta 
básica encontra variação de mais de 150%

na capital

5,45 (Assaí Atacadista – Geisel) 
e R$ 9,79 (Pão de Açúcar – Epi-
tácio Pessoa), diferença de R$ 
4,34; na manteiga Itacolomy 
200g, 60,62%, com preços entre 
R$ 9,65 (Assaí Atacadista – Gei-
sel) e R$ 15,50 (Super Bom Preço 
– Praça Castro Pinto, Centro), 
diferença de R$ 5,85; e na mas-
sa de cuscuz flocão Vitamilho 
500g, 56,97%, com preços en-
tre R$ 1,65 (Varejão do Preço– 
Rangel) e R$ 2,59 (Carrefour – 
Bancários), diferença de R$ 0,94.

Limpeza e higiene 
Já a pesquisa realizada 

para produtos de limpeza e 
de higiene pessoal encontra 
diferença de R$ 15,20 no sa-
bão líquido Ariel 3 litros, com 
preços entre R$ 32,49 (Bemais 
- Bancários) e R$ 47,69 (Car-
refour - Aeroclube), variação 
de 46,78%. O levantamento 
traz preços de 76 itens cole-
tados em 16 supermercados 
anteontem.

A maior variação de toda 

pesquisa, 144,54%, no entan-
to, ficou com o papel higiênico 
Personal pacote com 4 rolos, 
oscilando entre R$ 4,49 (Ces-
tão – Geisel e Varejão – Ran-
gel) e R$ 10,98 (DoDia – Ma-
naíra), diferença de R$ 6,49. 
O Procon-JP levantou preços 
de produtos como creme den-
tal, sabonete, papel higiêni-
co, amaciante, água sanitária, 
sabão em pó, sabão em barra, 
detergente, desinfetante, ál-
cool 70%, entre outros.

Pesquisa traz preços de 72 itens coletados nos supermercados, como leite em pó e em caixa
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Para ter 
acesso 
ao 5G, os 
consumidores 
devem 
verificar se o 
smartphone 
é compatível 
com a nova 
tecnologia
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No caso do parcelado, a taxa passou de 171,7% para 175,1% ao ano, segundo divulgou, ontem, o Banco Central

Juro do rotativo sobe para 364%
cartão de crédito

Thaís Barcellos e  
Eduardo Rodrigues 

Agência Estado

EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Em meio ao ciclo de alta 
acelerada da Selic pelo Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom), o juro médio total 
cobrado pelos bancos no ro-
tativo do cartão de crédito 
subiu 4,9 pontos porcentuais 
de março para abril, infor-
mou ontem o Banco Central. 
A taxa passou de 359,1% para 
364% ao ano.

O rotativo do cartão, jun-
tamente com o cheque espe-
cial, é uma modalidade de 
crédito emergencial, muito 
acessada em momentos de di-
ficuldades.

No caso do parcelado, ain-
da dentro de cartão de crédi-
to, o juro passou de 171,7% 
para 175,1% ao ano. Conside-
rando o juro total do cartão 
de crédito, que leva em con-
ta operações do rotativo e do 
parcelado, a taxa passou de 
73,6% para 76,2%.

n 

O rotativo do 
cartão, juntamente 
com o cheque 
especial, é uma 
modalidade 
de crédito 
emergencial, 
muito acessada 
em momentos de 
dificuldades

Em abril de 2017, começou 
a valer a regra que obriga os 
bancos a transferir, após um 
mês, a dívida do rotativo do 
cartão de crédito para o par-
celado, a juros mais baixos. 
A intenção do governo com a 
nova regra era permitir que a 
taxa de juros para o rotativo 
do cartão de crédito recuasse, 
já que o risco de inadimplên-
cia, em tese, cai com a migra-
ção para o parcelado.

O resultado preliminar 
das negociações salariais 
coletivas em julho mostra 
que 70,3% dos reajustes es-
tão abaixo do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC) acumulado, indicou o 
boletim mensal Salariômetro 
- Mercado de Trabalho e Ne-
gociações Coletivas da Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe).

Segundo os dados preli-

minares, a proporção de rea-
justes iguais ao INPC foi de 
4,4% e a de reajustes acima do 
INCP foi de 25,3%. O piso sa-
larial mediano foi de R$ 1.441 
e o piso médio foi de R$ 1.476. 
De acordo com o boletim, em 
julho houve 70 acordos e 21 
convenções.

O informativo diz ain-
da que em junho 41,3% dos 
reajustes ficaram acima do 
INPC, sendo a maior propor-
ção dos últimos 12 meses, e o 
reajuste mediano ficou igual 
ao INPC acumulado.

Reajustes ficaram 70,3% 
abaixo do INPC, diz Fipe

salários de julho

Flávia Albuquerque 

Agência Brasil

Vitor Abdala 
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O Índice de Confiança da 
Indústria (ICI), da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), re-
cuou 1,7 ponto na passagem 
de junho para julho deste ano, 
depois de três altas conse-
cutivas. Com o resultado, o 
indicador chegou a 99,5 pon-
tos, em uma escala de zero a 
200 pontos.

Na média móvel trimes-
tral, o indicador ainda apre-
senta alta: 0,7 ponto. Em ju-
lho, 11 dos 19 segmentos 
industriais pesquisados 
pela FGV tiveram queda na 
confiança.

O principal recuo foi ob-
servado no Índice de Expec-
tativas, que mede a confiança 
do empresariado da indústria 
brasileira em relação ao futu-
ro e que perdeu 2,6 pontos, 
atingindo 97,6 pontos.

O Índice da Situação 
Atual, que mede a percepção 
sobre o presente, também re-
cuou, mas de forma mais mo-
derada, perdendo 0,9 ponto e 
chegando a 101,4 pontos.

Confiança da 
indústria volta 
a cair depois 
de três altas

pesquisa fgv

A guerra na Ucrânia e 
os lockdowns em regiões 
industriais da China estão 
prolongando um problema 
que começou com a pande-
mia de Covid-19, em 2020. A 
escassez ou o encarecimen-
to de insumos afeta 22 de 25 
setores da indústria, reve-
la levantamento da Confe-
deração Nacional da Indús-
tria (CNI).

Segundo a CNI, há oito 
trimestres seguidos as in-
dústrias citam a dificuldade 
de acesso a matérias-primas 
como o principal problema. 
No segundo trimestre deste 
ano, o setor mais afetado foi 
o das indústrias de impres-
são e reprodução, com 71,7% 
das empresas citando o pro-
blema. Em seguida, vêm 
os setores de limpeza, per-
fumaria e higiene pessoal 
(70%) e indústrias de veícu-
los automotores (69,8%).

Apenas três segmentos 
da indústria não menciona-
ram a falta ou os preços altos 
das matérias-primas como 

o principal problema. Entre 
as indústrias de couros e ar-
tefatos de couro o problema 
apareceu em terceiro lugar, 
citado por 37,2% das empre-
sas entrevistadas. Nos seg-
mentos de móveis (38,7%) e 
de manutenção e reparação 
(45,5%), o problema ficou em 
segundo lugar na lista.

Para a economista da 
CNI, Paula Verlangeiro, cer-
ca de metade da produção in-
dustrial é consumida como 
insumo pela própria indús-
tria. Dessa forma, a escas-
sez ou os preços altos dos in-
sumos não atingem apenas 
os fabricantes e se dissemi-
nam pela cadeia produtiva, 
atingindo o consumidor por 
meio de aumento de preços 
ou de queda na produção.

De acordo com a econo-
mista, os gargalos na cadeia 
logística e produtiva provo-
cados pela pandemia de Co-
vid-19, que persistiam desde 
o fim de 2020, foram agrava-
dos neste ano com a guerra 
entre Rússia e Ucrânia e os 
severos lockdowns na Chi-
na. Esses dois últimos fa-
tores atrasaram a normali-

zação das cadeias globais 
de insumos, que ainda não 
tinham se recuperado da 
pandemia.

A pesquisa revela, ain-
da, que os empresários acre-
ditam que a situação se nor-
malizará apenas em 2023. 
“Diante disso, as principais 
consequências são dificulda-
des em recuperar – ou man-
ter - a produção, o aumento 
dos preços de insumos e dos 
custos nas cadeias de produ-
ção, além dos reajustes nos 
preços dos bens de consu-
mo e a maior pressão sobre 
a inflação”, explica a econo-
mista da CNI.

Juros altos
Além dos gargalos no 

acesso a matérias-primas, a 
pesquisa da CNI revelou que 
a alta dos juros preocupa a 
indústria brasileira. Segun-
do o levantamento, 16 dos 25 
dos setores analisados con-
sideram as recentes eleva-
ções da taxa Selic (juros bá-
sicos da economia brasileira) 
como um dos cinco princi-
pais problemas econômicos.

Para segurar a inflação, o 

Dificuldade de acesso a insumos afeta 22 entre 25 
setores da indústria, revela levantamento da CNI

matérias-primas

Welton Máximo 

Agência Brasil

Juros
Além dos gargalos 

no acesso a 
matérias-primas, 
a pesquisa da CNI 
revelou que a alta 

dos juros preocupa 
a indústria 
brasileira

Banco Central elevou a taxa 
Selic de 2% ao ano, em agos-
to de 2020, para 13,25% ao 
ano atualmente. Na avalia-
ção da CNI, a alta é excessi-
va e prejudica a produção, o 
consumo e o emprego, ao en-
carecer o crédito.

Na divisão por setores, 
os segmentos de produtos 
diversos e de veículos au-
tomotores mencionaram a 
Selic como o segundo maior 
problema atual. Nos seto-
res de alimentos, madeira, 
máquinas e equipamentos, 
materiais elétricos, meta-
lurgia, têxteis e vestuário e 
acessórios, o item ocupa o 
terceiro lugar.

n 

Cerca de 
metade da 
produção 
industrial é 
consumida 
como insumo 
pela própria 
indústria

A Caixa Econômica Fe-
deral anunciou anteontem a 
conclusão do processamento 
da distribuição de R$ 13,2 bi-
lhões do resultado de 2021 do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS). Com 
o crédito dos valores, as con-
tas de FGTS contempladas 
alcançaram rentabilidade de 
5,83% ao ano, índice que cor-
responde a quase o dobro da 
correção da poupança em 
2021, que foi de 2,99%.

A distribuição do lucro do 
FGTS é uma medida legal que 
tem como objetivo o incre-
mento da rentabilidade das 
contas de FGTS do trabalha-
dor, por meio da distribuição 
de parte do resultado positivo 

auferido pelo Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço, 
além da remuneração mensal 
realizada por meio da aplica-
ção da Taxa Referencial (TR) 
mais 3% ao ano.

O resultado do fundo é 
decorrente do retorno de suas 
aplicações e investimentos 
em habitação, saneamento, 
infraestrutura e saúde, fruto 
da governança do Conselho 
Curador do FGTS e atuação 
da Caixa como Agente Ope-
rador. Na distribuição do lu-
cros anunciada anteontem, 
receberam o crédito 106,7 mi-
lhões de trabalhadores que ti-
nham conta de FGTS com sal-
do em 31/12/2021.

Quanto maior o saldo da 
conta vinculada ao FGTS, 
mais o trabalhador tem a re-
ceber. Para saber a parcela do 

lucro que será depositada, o 
trabalhador deve multiplicar 
o saldo de cada conta em seu 
nome em 31 de dezembro do 
ano passado por 0,02748761. 
Esse fator significa que, na 
prática, a cada R$ 1 mil de sal-
do, o cotista receberá R$ 27,49.

Mesmo perdendo da in-
flação, o FGTS rendeu mais 
que a caderneta de poupan-
ça. No ano passado, a pou-
pança rendeu apenas 2,94%, 
influenciada pela taxa Selic 
(juros básicos da economia), 
que ficou em 2% ao ano na 
maior parte de 2021 e só foi 
aumentada a partir de agos-
to do ano passado.

Como consultar o saldo
Para verificar o saldo do 

Fundo de Garantia, o traba-
lhador deve consultar o ex-

trato do fundo, no aplicativo 
FGTS, da Caixa Econômica 
Federal. Até recentemente, 
o banco oferecia a opção de 
consulta pelo site da institui-
ção, mas todo o atendimento 
eletrônico relativo ao FGTS 
foi migrado exclusivamente 
para o aplicativo, disponível 
para smartphones e tablets 
dos sistemas Android e iOS.

Quem não puder fazer a 
consulta pela internet deve ir 
a qualquer agência da Caixa 
pedir o extrato no balcão de 
atendimento. O banco tam-
bém envia o extrato do FGTS 
em papel a cada dois me-
ses, no endereço cadastrado. 
Quem mudou de residência 
deve procurar uma agência 
da Caixa ou ligar para o nú-
mero 0800-726-0101 e infor-
mar o novo endereço.

Caixa Econômica Federal credita mais 
de R$ 13 bilhões em lucros do FGTS

distribuição do lucro

Marcelo Brandão 

Agência Brasil

Quem não puder fazer a consulta pela internet deve ir a qualquer agência da Caixa pedir o extrato no balcão de atendimento

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Diversidade

Este ano, em JP, foram registradas 707 notificações compulsórias de agravos e doenças relacionados a trabalhadores

Entidade busca ações de prevenção
acidentes de trabalho

O Centro Regional de Re-
ferência em Saúde do Traba-
lhador (Cerest) de João Pessoa 
registrou 707 notificações com-
pulsórias de agravos e doenças 
relacionados ao trabalho, na 1ª 
Macrorregião da Saúde, este 
ano. De acordo com o serviço, 
82% do total de atendimentos 
são referentes a acidentes de 
trabalho considerados graves.

Nessa quarta-feira, Dia Na-
cional de Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho, o Cerest emitiu 
uma nota técnica de recomen-
dação às empresas que pos-
suem serviços especializados 
em engenharia de segurança e 
em medicina do trabalho a no-
tificarem os casos de acidentes 
e doenças relacionados ao tra-
balho na ficha de notificação e 
investigação do Sistema de In-
formação de Agravos de Noti-
ficação (Sinan).

De acordo com o diretor do 
Cerest, Kleber José, o objetivo é 
melhorar o direcionamento das 
ações de prevenção aos aciden-
tes de trabalho e promoção da 
saúde do trabalhador. “Além 
disso, fortalecer a importân-
cia do registro das notificações 
desses casos para a produção 
de indicadores epidemiológi-
cos em saúde do trabalhador”, 
afirmou.

Do total das 707 notificações 
deste ano, 581 (82,1%) são regis-
tradas como acidente de traba-
lho grave; 69 (9,7%) acidentes 
com exposição a material bioló-
gico; 33 (4,6%) lesões por esfor-
ços repetitivos; 13 (1,8%) casos 
de transtorno mental relaciona-
do ao trabalho e 11 (1,5%) casos 
de intoxicação exógena.

Já durante os 12 meses de 
2021, foram registradas 2.009 
notificações compulsórias de 
agravos e doenças relaciona-
das ao trabalho, sendo 78% re-
ferentes a acidentes de traba-
lho graves. 

Aproximadamente 90% das 
notificações são de casos ocor-
ridos na capital. Cabedelo, San-
ta Rita e Guarabira, que tam-
bém fazem parte da área de 
abrangência do Cerest João Pes-
soa, são os outros municípios 
com maior número de notifi-
cações.

Inspeções
Com a finalidade de reduzir 

os riscos presentes nos ambien-
tes de trabalho, o Cerest tem 
trabalhado junto às empresas 
de diversos setores por meio 
de inspeções e ações de pro-

Cerest tem trabalhado junto às empresas de diversos setores por meio de inspeções e ações de promoção à saúde do trabalhador

É considerado aciden-
te de trabalho aquele que 
acontece durante o servi-
ço, provocando lesões que 
possam causar a perda ou 
redução da capacidade de 
trabalhar, ou até mesmo 
óbito.  

Esse acidente pode ser 
causado por fatores natu-
rais ou por falta de segu-
rança e medidas de prote-
ção necessárias para fazer 
o trabalho.

No setor da construção 
civil a preocupação e o cui-
dado para evitar acidentes 
é ainda maior, pois segun-
do a Relação Anual de In-
formações   Sociais, o risco 
de acidentes incapacitan-
tes na área da construção 
é seis vezes maior do que 
nos demais setores.

Dados do Radar SIT, 
uma plataforma do Mi-

nistério do Trabalho e Pre-
vidência, mostram que em 
2021 o Brasil registrou cer-
ca de 571.800 acidentes de 
trabalho, uma média de 
1.566 por dia. Na Paraíba 
foram 3.604 registros, des-
tes 987 em João Pessoa, 135 
em Santa Rita, 63 em Cabe-
delo e 42 em Bayeux.

Prevenção
Para prevenir os aci-

dentes de trabalho, muitas 
empresas vêm investindo 
em programas e iniciati-
vas que ampliam a prote-
ção dos colaboradores. 

Segundo Hugo Mon-
tenegro, diretor executivo 
da construtora Alliance, 
investir em ações e medi-
das que previnam os aci-
dentes vai muito além dos 
equipamentos EPI (Equi-
pamento de Proteção In-

dividual) e precisa ser a 
prioridade dentro da cons-
trução.

“É importante sempre 
promover e atualizar os 
treinamentos, como o NR 
35, que se refere a trabalho 
em altura e o NR 12, que 
regulamenta a segurança 
no trabalho em máquinas e 
equipamentos, além de ter 
um profissional técnico de 
segurança durante as ativi-
dades no canteiro de obras 
e promover o DDS, que é 
Diálogo Diário de Segu-
rança”, explicou ele.

O Diálogo Diário de Se-
gurança nada mais é do 
que uma conversa com os 
trabalhadores de 10 a 15 
minutos, todos os dias, an-
tes do início das ativida-
des, sobre os riscos do tra-
balho e como evitá-lo. 

É um recurso do Servi-

ço Especializado em En-
genharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho 
(SESMT), usado para cons-
cientizar os funcionários 
para a prevenção de aci-
dentes e para exercer as 
suas funções de maneira 
segura para todos.

“Quando a segurança 
do trabalho faz parte da 
cultura da empresa, como 
é o caso da Alliance, isso 
claramente reflete no dia a 
dia dos nossos colaborado-
res, melhorando o desem-
penho deles, que se sentem 
seguros para exercerem 
suas atividades diárias.

 Por isso, prezamos 
sempre pelos treinamentos 
e investimento em máqui-
nas e equipamentos novos 
e atualizados que garan-
tam a segurança”, finaliza 
o diretor.

Na construção civil, índice é seis vezes maior

O Sebrae realiza em Bra-
sília, faz até hoje, um even-
to iniciado na terça-feira , 
(26) destinado a estimular 
a participação de micro e 
pequenas empresas nas 
compras do setor público.

Uma pesquisa do pró-
prio Sebrae indica que en-
tre 2018 e 2021 as contra-
tações de bens e serviços 
por entes federais, esta-
duais e municipais mo-
vimentaram cerca de R$ 
494 bilhões. Deste total, R$ 
129,4 bilhões, ou 26%, cor-
respondem aos pequenos 
negócios.

Apesar desse e de ou-

tros números que, segun-
do o Sebrae, indicam uma 
“tendência de maior par-
ticipação das micro e pe-
quenas empresas” nas 
compras públicas, a enti-
dade defende que ainda é 
necessário “desburocrati-
zar” o ambiente de negó-
cios, facilitando a vida dos 
empresários do setor.

Batizado de Transfor-
mar Juntos, o evento é re-
sultado da junção de ou-
tros dois já promovidos 
pela entidade: o Fomen-
ta e o Brasil Mais Simples. 
Além de palestras e deba-
tes sobre inovação, ges-
tão pública, regras tribu-
tárias, atuação em rede e 
outros temas, o evento, no 

Centro Internacional de 
Convenções (Cicb), con-
ta com estandes de forne-
cedores.

Parte da programa-
ção pode ser acompanha-
da pela internet, mediante 
inscrição no site do even-
to - realizado em conjun-
to com as associações dos 
Membros dos Tribunais de 
Contas (Atricon) e Nacio-
nal dos Membros do Mi-
nistério Público (Conamp).

Os organizadores es-
peram a participação pre-
sencial de cerca de 1.200 
pessoas.

O Cicb fica no Setor 
de Clubes Esportivos Sul, 
Trecho 2, Conjunto 63, 
Lote 50, Asa Sul.

Sebrae quer estimular participação 
das MPE nas contratações públicas

Pequenas emPresas

O Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações 
promove desde terça-feira 
(26) até sexta-feira (29), em 
Salvador (BA), o seminário 
“Pesquisa em detecção, ges-
tão de riscos e impactos de 
óleo no mar”. O evento vai 
apresentar e discutir os re-
sultados das pesquisas cien-
tíficas realizadas a partir do 
vazamento de óleo de um 
navio grego de transpor-
te no Litoral brasileiro, em 
2019. Na ocasião, o petróleo 
cru atingiu todo o Litoral do 
Nordeste brasileiro.

O vazamento dos tan-
ques do navio ocorreu em 
alto-mar e atingiu praias, 

manguezais e recifes de co-
rais, áreas turísticas e de 
proteção ambiental, e áreas 
caracterizadas pela práti-
ca da pesca sustentável por 
comunidades de pescadores 
artesanais.

Avanços
Este será o terceiro even-

to anual de acompanha-
mento dos avanços cien-
tíficos nesta temática. Os 
anteriores foram realiza-
dos em março de 2020 e em 
maio de 2021. As pesqui-
sas debatidas serão aquelas 
que tiveram financiamen-
to público. A prática é ado-
tada pelo ministério e pelo 
Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) com os 
projetos financiados.

O objetivo do evento, se-
gundo o ministério, é cole-
tar informações sobre as pu-
blicações científicas de alto 
nível oriundas desse apoio 
e estimar o quantitativo de 
novos recursos humanos 
formados em pesquisa. Seis 
temas serão discutidos ao 
longo da semana: gestão de 
riscos e desastres; mar pro-
fundo; zona costeira e pla-
taforma continental; circu-
lação oceânica, interação 
oceano-atmosfera e varia-
bilidade climática; tecno-
logia e infraestrutura para 
pesquisas oceanográficas; 
e biodiversidade marinha 
e seus produtos.

Seminário discute pesquisas sobre  
vazamento de óleo no ano de 2019

imPactos no mar

Agência Brasil
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moção à saúde do trabalhador. 
Só no primeiro semestre deste 
ano, o órgão realizou 47 inspe-
ções, beneficiando cerca de 30 
mil trabalhadores.

Foram inspecionadas em-
presas do comércio, construção 
civil, telecomunicações, confec-
ções, indústria têxtil, telecomu-
nicações, confecções, envios e 
entregas de correspondências, 
transporte público e privado, 
hortifruti, hotelaria, segurança 
pública, saúde, educação e ou-
tros setores econômicos.

Os estabelecimentos públi-
cos ou privados tornam-se al-
vos das ações de inspeção a 
partir das denúncias das condi-
ções insalubres que contribuem 
para afastamento dos trabalha-
dores por acidentes ou doenças 
de trabalho. 

As denúncias chegam ao 
Cerest através das representa-
ções dos trabalhadores, como 
sindicatos, cooperativas e or-
ganizações, além do Ministé-
rio Público do Trabalho. Mas 
também podem ocorrer por 
demanda espontânea.

De acordo com o diretor do 
Cerest, Kleber José, a denúncia 
pode ser feita por todos os tra-
balhadores que perceberem 
que as condições presentes 
no ambiente e na organização 
dos processos de trabalho es-
tão contribuindo para a ocor-
rência de acidentes, doenças 
ou agravos advindos da fun-
ção e, que a empresa, seja pú-
blica ou privada, não está ado-
tando as medidas de proteção 
coletiva e individual para ate-
nuar, controlar ou eliminar 
os riscos naquele processo de 
trabalho.

n 

Do total de 
notificações 
na capital 
paraibana, 
82,1% são 
registradas 
como 
acidente de 
trabalho grave

Alex Rodrigues 

Agência Brasil
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Instituição adquire dispositivo que armazena até 50 GB de dados e permite análises precisas e instantâneas

UFPB fará sequenciamento genético
tecnologia de ponta

A Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) adquiriu re-
centemente dispositivo por-
tátil que faz sequenciamento 
genético. O equipamento Mi-
nION Mk1C, da Oxford Na-
nopore Technologies (ONT), 
empresa sediada no Reino 
Unido, armazena até 50 GB 
de dados e permite análises 
precisas e instantâneas.

São diversas as aplicações 
do sequenciamento de na-
noporos, estruturas orgâni-
cas ou inorgânicas regulares 
que suportam uma estrutu-
ra porosa regular, para aná-
lises de ácidos nucleicos, que 
são moléculas gigantes for-
madas por unidades mono-
méricas menores conhecidas 
como nucleótidos.

Além do sequenciamento 
do genoma completo de vá-
rios organismos, o sequencia-
mento de nanoporos possibi-
lita análise de longo alcance 
de comunidade metagênomi-
ca bacteriana em tempo real, 
por meio da extração do DNA 
diretamente do ambiente e 
construção de uma bibliote-
ca com as informações pre-
sentes no composto orgânico, 
e subtipagem, técnica onde 
um subtipo, que é um tipo de 
dado, pode ser relacionado a 
um supertipo baseado na no-
ção de substitutibilidade.

Do mesmo modo, esse se-
quenciamento de nanoporos 
viabiliza transcritoma intei-
ro (DNA) e transcriptomas 
menores (RNA direto), que 
são um conjunto completo 
de transcritos (RNAs mensa-
geiros, RNAs ribossômicos, 
RNAs transportadores e os 
microRNAs, também com-
postos orgânicos) de um dado 
organismo, órgão, tecido ou 
linhagem celular. No cam-
po da triagem, é importan-

te a identificação de ameaças 
biológicas de amostras desco-
nhecidas a partir da presença 
de DNA e/ou RNA.

“Durante surtos epide-
miológicos como o que está 
acontecendo com o SARS-
CoV-2 atualmente, ferramen-
tas como esta são de extrema 
aplicabilidade, a fim de conter 
o alastramento do vírus. Esta 
tecnologia é capaz de fornecer 
informações rápidas e preci-
sas para o contingenciamento 
de novas variantes do vírus, 
por exemplo”, afirma Eloiza 
Campana, professora e pes-
quisadora do Departamento 
de Ciências Farmacêuticas do 
Centro de Ciências da Saúde 
da UFPB e uma das respon-
sáveis pela aquisição do se-
quenciador.

Para a docente, a aquisi-
ção de novas ferramentas tec-
nológicas como o MinION 
é necessária para aumentar 
os campos de pesquisa dos 
cientistas da UFPB e possi-
bilidades de identificação de 
microrganismos potencial-
mente patogênicos. “O esfor-
ço conjunto de pesquisadores 
em todo o mundo fez com que 
descobríssemos qual micror-
ganismo era responsável pela 
pandemia da Covid-19, isto 
ainda no início de 2020, ga-
rantindo uma ação mais efi-
caz”, avalia Eloiza Campana.

No ponto de vista da pro-
fessora da UFPB, investir em 
tecnologia em todas as regiões 
do Brasil trará um melhor en-
tendimento da epidemiologia 
molecular de microrganismos 
que possuam potencial pan-
dêmico, auxiliando na iden-
tificação de novos microrga-
nismos ou mesmo daqueles já 
conhecidos, e trazendo possi-
bilidades do entendimento da 
sua circulação.

“Nosso laboratório [Labo-
ratório de Biologia Molecular 
(LaBiMol)] conta com grandes 
pesquisadores, professores 
universitários, que se dedi-
cam quase que integralmen-
te, juntamente com técnicos 
e alunos de iniciação científi-
ca, dos mais diversos cursos 
da área da saúde, para plane-
jamento, elaboração e execu-
ção de atividades de pesquisa 
que poderão ter impacto po-
sitivo não só para a comuni-
dade acadêmica, mas para a 
comunidade de forma geral”, 
destaca a professora e pesqui-
sadora da UFPB.

Eloiza Campana também 
sublinha que a Paraíba, des-
de o início da pandemia de 
Covid-19, está envolvida em 
projetos de sequenciamento 
de genomas do Sars-CoV-2, 
tendo diversas publicações e 
sequencias depositadas nas 
plataformas. No entanto, na 
concepção dela, a aquisição 
de um equipamento como 
este trará novas oportunida-
des para a UFPB desenvolver 
mais estudos, trazendo da-
dos importantes sobre a epi-

Avanço
A aquisição de 

novas ferramentas 
tecnológicas como o 

MinION é necessária 
para aumentar os 

campos de pesquisa 
dos cientistas 

da UFPB

demiologia da Covid-19 e de 
outras doenças em circulação 
no Estado.

O equipamento foi finan-
ciado pelo Grupo Magalu e 
pelo grupo Mulheres do Bra-
sil, no âmbito de estudo cola-
borativo de vigilância gené-
tica do SARS-Cov-2 entre o 
LaBiMol, do Centro de Ciên-
cias Médicas da UFPB, atual-
mente coordenado pela pro-
fessora Eloiza Campana, e a 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 

(USP), coordenado pela pro-
fessora e pesquisadora Ester 
Sabino.

Dessa parceria, que conta 
com cientistas de diversos es-
tados do país, nasceu a Rede 
de Vigilância Genética e Epi-
demiológica (SeqVBr), que 
tem como objetivo promo-
ver capacitação técnica dos 
centros colaboradores do Bra-
sil na utilização de protocolo 
otimizado de sequenciamen-
to, que viabilizará uma res-
posta epidemiológica rápida, 

com menor custo, direcionan-
do os estudos genômicos da 
evolução pandêmica e de no-
vas epidemias.

Também contribuíram 
para a obtenção do dispo-
sitivo portátil que faz se-
quenciamento genético os 
professores da UFPB Naia-
ra Dejani, Vinicius Perez e 
Eduardo Sérgio Sousa, os 
técnicos de laboratório Fa-
brine Hilário e Sandrelli Me-
deiros e o bolsista de pesqui-
sa Álisson Alves.

O sequenciamento de nanoporos possibilita análise de comunidade metagênomica bacteriana em tempo real

Foto: Eloíza Campana/Divulgação

Empresas que praticarem 
telemarketing abusivo estão 
na mira da Secretaria Nacio-
nal do Consumidor (Sena-
con), ligada ao Ministério da 
Justiça e Segurança Pública. 
Ela abriu processos admi-
nistrativos contra 26 delas. 
As medidas são desdobra-
mentos da decisão que, no 
último dia 18 de julho, proi-
biu a atividade irregular em 
todo o país.

“Empresas de telecomu-
nicações, bancos e centrais 
de telemarketing foram no-
tificadas para apresentar de-
fesa. Caso condenadas, es-
tão sujeitas a multas de até 
R$ 13 milhões cada”, expli-
cou a Senacon.

No último dia 20 de ju-
lho, o Ministério da Justiça 
abriu um canal na internet 
para os cidadãos denuncia-
rem empresas que insisti-
rem com o telemarketing 
abusivo, o denuncia-tele-
marketing.mj.gov.br.

No formulário eletrôni-
co, os consumidores devem 
inserir, entre outras infor-
mações, a data e o núme-
ro de origem da chamada 
com DDD (quando houver), 
o nome do telemarketing ou 

qual empresa representa e 
se foi dada permissão para a 
oferta de produtos e serviços. 

As denúncias serão apu-
radas pela Secretaria Na-
cional do Consumidor e en-
caminhadas aos Procons 
(Programa de Proteção e De-
fesa do Consumidor), para 
análise e abertura de even-
tual processo administra-
tivo pelo descumprimento 
da medida.

Histórico
A suspensão das ativida-

des de telemarketing abu-
sivo foi determinada pela 
Senacon com base na quan-
tidade de reclamações regis-
tradas no Sistema Nacional 
de Informações de Defesa 
do Consumidor (Sindec) e 
no portal consumidor.gov.
br. Nos últimos três anos es-
ses canais receberam 14.547 
queixas.

A partir da análise das 
reclamações, a secretaria 
concluiu que os dados usa-
dos pelas empresas para a 
prática do telemarketing 
considerado abusivo não são 
consentidos pelos consumi-
dores, nem passados a elas 
a partir de uma base legal 
existente.

Diante disso, o Ministé-
rio da Justiça entendeu que 

a prática do telemarketing 
ativo abusivo afronta os pre-
ceitos do Código de Defesa 
do Consumidor, da Lei Ge-
ral de Proteção de Dados e 
do Marco Civil da Internet.

Os dirigentes dos Pro-
cons, da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel) e da Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados 
(ANDP) foram comunicados 
sobre a abertura dos proces-
sos, para que tomem as me-
didas que julgarem cabíveis. 

Ministério da Justiça abre 26 processos 
contra telemarketing abusivo no país

atividade irregular

n 

As denúncias 
serão 
apuradas pela 
Secretaria 
Nacional do 
Consumidor e 
encaminhadas 
aos Procons 
dos estados e 
municípios

Karine Melo 
Agência Brasil 

A Usina Nuclear Angra 
2 já voltou a operar, depois 
de ser interrompida para 
reabastecimento no dia 12 
de junho. A usina foi sin-
cronizada ao Sistema In-
terligado Nacional (SIN) 

na terça-feira (26), às 22h57.
A Eletronuclear, empre-

sa responsável pela opera-
ção e construção de usinas 
termonucleares no Brasil, in-
formou ontem que a usina já 
está devidamente interligada 
ao Sistema Interligado Nacio-
nal (SIN)  funcionando ple-
namente.

A previsão era de que  
que Angra 2 chegasse aos  
100% de potência ainda nes-
sa quarta-feira. Durante o pe-
ríodo de paralisação, além da 
troca de um terço do combus-
tível, foram realizadas  ma-
nutenções, testes e inspeções 
periódicas exigidas por espe-
cificações técnicas.

Angra 2 volta a operar após parada, 
em junho, para um reabastecimento

em funcionamento

A segunda usina nuclear 
brasileira começou a operar 
comercialmente em 2001. Com 
potência de 1.350 megawatts, 
Angra 2 é capaz de atender ao 
consumo de uma cidade de 
dois milhões de habitantes, 
como Belo Horizonte.

A usina conta com um 
reator de água pressuriza-
da (PWR) de tecnologia ale-
mã da Siemwns/KWU (hoje 
Areva NP), fruto de acordo 
nuclear entre Brasil e Alema-
nha, assinado em 1975. An-
gra 2 começou a ser construí-
da em 1981, mas teve o ritmo 
das obras desacelerado a par-
tir de 1983, devido à crise eco-
nômica que assolava o país na-
quele momento, parando de 

vez em 1986. A unidade foi re-
tomada no final de 1994 e con-
cluída em 2000.

A performance da usina 
tem sido exemplar desde o iní-
cio. No final de 2000 e no início 
de 2001, sua entrada em opera-
ção permitiu economizar água 
dos reservatórios das hidrelé-
tricas brasileiras, amenizando 
as consequências do raciona-
mento de energia, especial-
mente na região Sudeste, maior 
centro de consumo do país.

 Em 2009, a unidade foi a 
33ª terceira em produção de 
energia entre as 436 usinas 
em operação no mundo, se-
gundo a publicação america-
na Nucleonics Week, especia-
lizada em energia nuclear. No 

mesmo ano, ocupou a 21ª posi-
ção em comparação com as 50 
melhores usinas americanas 
numa análise dos indicadores 
de desempenho da Associação 
Mundial de Operadores Nu-
cleares (Wano).

A construção de Angra 2 
propiciou transferência de tec-
nologia para o Brasil, o que le-
vou o país a um desenvolvi-
mento tecnológico próprio, do 
qual resultou o domínio sobre 
praticamente todas as etapas 
de fabricação do combustível 
nuclear. Desse modo, a Eletro-
bras Eletronuclear e a indús-
tria nuclear nacional reúnem, 
hoje, profissionais qualificados 
e sintonizados com o estado da 
arte do setor.

Usina tem 1.350 megawatts e pode 
atender até dois milhões de pessoas

Alana Gandra 

Agência Brasil
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Um dos trezeanos mais 
autênticos e com bastante ex-
periência em várias adminis-
trações do Galo está de volta 
ao clube. Trata-se de Josemar 
Barbosa, o Joba, como é co-
nhecido, Ele aceitou o convi-
te da diretoria e assumiu o 
cargo de diretor executivo de 
futebol. Joba será o responsá-
vel principal na formação do 
elenco trezeano para as dis-
putas da pré-Copa do Nor-
deste, este ano, e o Campeo-
nato Paraibano de 2023. Ele 
faz questão de afirmar que 
sua volta ao clube foi por cau-
sa de um bom projeto monta-
do pela direção.

“Eu errei ao voltar ao clube 
no ano passado, sem condições 
de trabalho e não pude fazer o 
que pretendia, por isso, pedi 
o meu afastamento. Agora, o 
clube está com um grupo de 
trabalho composto de pessoas 
de alta credibilidade perante 
a sociedade e muito motivado 
para inovar na administração”, 
afirmou o dirigente.

Sobre a primeira compe-
tição do clube, que deverá ser 
a pré-Copa do Nordeste, Joba 
disse que há um grande em-
pecilho para a contratação de 
jogadores, mas que será re-
solvido tão logo seja definida 
a data do início da competi-
ção e a participação do clube.

“Como o contrato de 10 
anos entre a CBF e a Liga do 
Nordeste acabou, a entidade 

está ainda cuidando de no-
vos contratos de patrocínio 
etc. Ainda não se tem nada de 
concreto em relação à compe-
tição, nem mesmo a forma de 
disputa. No momento, o Galo 
tem uma proibição de regis-
trar novos jogadores no BID 
da CBF, por causa de uma dí-
vida salarial com o meia Júlio 
Pacato, algo em torno de R$ 
14 mil. Porém, no momento 
em que for definida a data de 
início da copa e a nossa parti-
cipação, vamos fazer um sa-
crifício e saldar esta dívida 
junto ao jogador. O nosso de-
partamento jurídico vai man-

ter contato com o atleta e re-
solver o problema da melhor 
forma possível”, acrescentou.

O planejamento para a for-
mação de um novo elenco já 
começa hoje, com uma reu-
nião,que vai traçar o perfil fi-
nanceiro do clube para fazer 
novas contratações. “Nesta re-
união, eu vou tomar conheci-
mento de quanto vamos dis-
por de verbas para trabalhar 
na formação do elenco. Nós 
só iremos contratar, de acor-
do com as nossas possibilida-
des de honrar os compromis-
sos. Assim que souber desta 
informação, eu já vou suge-

rir nomes e começar a dar os 
primeiros passos para apala-
vrar com alguns atletas. Nós 
agora temos um departamen-
to de captação de atletas, diri-
gido por Ivo Barbosa, que vai 
trabalhar conosco.

Joba não nega que a situa-
ção do Treze ainda é muito di-
fícil, mas garante que o prin-
cipal objetivo é formar um 
elenco competitivo, que pos-
sa disputar a vaga para a fase 
principal da Copa do Nordes-
te e brigar pelo título paraiba-
no, o que daria a equipe um 
calendário para o segundo se-
mestre de 2024.

“Ainda precisamos da li-
beração de muitos recursos. 
Antes era mais difícil contra-
tar, porque o nome do Treze 
estava sujo no mercado. Ago-
ra, vamos convocar todos os 
trezeanos para se unir em tor-
no do clube e a nossa capa-
cidade de investimento será 
proporcional a ajuda que te-
remos. O nosso projeto de-
pende desse envolvimento 
dos trezeanos, mas a torcida 
pode confiar e ficar tranquila 
que formaremos um time bas-
tante competitivo para 2023”, 
concluiu o diretor executivo 
de futebol do Galo.

Josemar Barbosa assume direção de futebol e já trabalha na formação do time para reconquistar calendário

Treze aposta em elenco competitivo
reformulação

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

“Agora o clube 
está com um 
grupo de 
pessoas com alta 
credibilidade 
perante a 
sociedade e 
motivado

Josemar Barbosa
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Josemar Barbosa (C) tem a missão de reorganizar o futebol do Treze e recolocar o clube nas competições nacionais a partir da temporada de 2024

Em uma situação deses-
peradora, na penúltima colo-
cação da Série C e seriamente 
ameaçado de rebaixamento, 
o Campinense joga todas as 
suas fichas no jogo deste sá-
bado, contra o Paysandu, às 
19h, no Amigão. A direto-
ria pede o apoio do torcedor 
nesta hora importante para 
o clube e fez uma promoção 
para atrair a torcida. Os pre-
ços dos ingressos foram re-
duzidos para R$ 10,00 na ar-
quibancada geral, R$ 20,00 na 
arquibancada principal e R$ 
50,00 nas cadeiras. Os sócios 
em dia, além de entrada grá-
tis, podem comprar dois in-
gressos com os preços 50 por 
cento menores ainda do que 
os valores promocionais.

Após a boa atuação da 
equipe contra o Altos, no úl-
timo jogo, a comissão técnica 
e os jogadores acreditam que 
vão conseguir a permanência 
na Série C. Esta é a opinião, 
por exemplo, do meia Dione, 
um dos principais jogadores 
do time na temporada.

“Acredito 100 por cento 
que vamos sair dessa. Nós 
temos ainda dois jogos den-
tro de casa e temos reais con-
dições de vencer os adver-
sários, a começar por este 
sábado. E teremos também 
um confronto direto com o 
Floresta pela vaga. Eu confio 

plenamente nas chances de 
escapar e também no apoio 
do nosso torcedor, que está 
chateado, mas nós também 
estamos, e pode ter certeza 
que daremos tudo dentro de 
campo”, afirmou o atleta.

Com apenas 15 pontos 
conquistados em 16 jogos, a 
Raposa terá ainda nove pon-
tos a disputar. Mas um deta-
lhe mostra que o time deve-
rá ter muita dificuldade pela 
frente. O Campinense não 
conseguiu vencer nenhuma 
equipe que está no G8 e agora 
vai enfrentar justamente duas 
equipes que estão na zona de 
classificação para a fase se-
guinte da competição.

“Nós sabemos do poten-
cial destas equipes, mas fi-
zemos uma grande exibição 
contra o Altos e consegui-
mos dominar inteiramente 
o adversário dentro da casa 
dele. Fomos infelizes, com 
bolas na trave e defesas mila-
grosas do goleiro deles. Con-
tra o Ferroviário, tivemos o 
apoio de nossa torcida e fize-
mos também um excelente 
jogo, conseguindo uma vitó-
ria. Além do mais, nós preci-
samos mais da vitória do que 
Paysandu e Volta Redonda”, 
concluiu Dione.

Reforço
Apesar de faltar apenas 

três jogos para o encerra-
mento da participação do 
Campinense na Série C des-

Campinense faz nova promoção para atrair mais torcedores
contra o paysandu

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

te ano, o clube resolveu con-
tratar mais um reforço. Tra-
ta-se do paulista Guilherme 
Campana. Ele estava no Cas-
tanhal do Pará disputando a 
Série D. Ele já teve passagem 
também pelo Mogi Mirim, 
de São Paulo e o Rio Branco, 
do Acre.

Botafogo
O Botafogo apresentou, 

ontem, oficialmente o ata-
cante Iago Telles e o zaguei-
ro Reginaldo. Os dois joga-
dores já estão treinando há 
alguns dias na Maravilha 
do Contorno, mas não fo-
ram relacionados para o jogo 

do último domingo, contra o 
Remo. Dos dois, o que tem 
mais condições de ser esca-
lado para o jogo deste sába-
do, contra o Manaus, é o ata-
cante Iago Telles.

“O Iago já está numa con-
dição física muito boa e já 
pode jogar alguns minutos. 

Em relação ao zagueiro Re-
ginaldo, vamos esperar um 
pouco mais, ele passou um 
tempo parado e está recupe-
rando a forma física. O atleta 
deverá ser relacionado nos jo-
gos seguintes”, afirmou o téc-
nico Itamar Schülle, em entre-
vista à Rádio Tabajara.
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O meia Dione(C) não perde a esperança e acredita que o Campinense tem condições de se manter na Série C de 2023
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A Seleção Brasileira de 
futebol de cegos, cinco ve-
zes campeã dos Jogos Para-
límpicos, terá um novo de-
safio pela frente neste ano. 
Trata-se do Grand Prix 2022, 
torneio que será disputado 
na cidade de Puebla, no Mé-
xico, entre os dias 2 e 7 de 
agosto. Esta será a primei-
ra participação do Brasil na 
competição, que já foi reali-
zada três vezes (2018, 2019 e 
2021). Todas as edições ante-
riores foram no Japão. 

A equipe dirigida pelo 
técnico paraibano fábio Vas-
concelos caiu no Grupo B do 
campeonato, ao lado do an-
fitrião México e da Índia, se-
leção que nunca enfrentou o 
Brasil. Já o Grupo A tem Ar-
gentina, finalista paralímpi-
ca e campeã das edições an-
teriores do Grand Prix, costa 
Rica e Japão.  Além do técni-
co, a seleção ainda tem ou-
tros tres jogadores do esta-
do, o goleiro Matheus costa 
e os alas Jardiel e Maicon, en-
tre os  nove convocados.

O Brasil estreia no próxi-
mo dia 3 de agosto, quarta-
feira, às 13h15 (de Brasília), 
contra os mexicanos. No dia 
seguinte, no mesmo horário, 
a Seleção encara a Índia. As 
partidas serão transmitidas 
pelo canal do YouTube da 

Seleção, que conta com técnico paraibano Fábio Vasconcelos, terá mais três jogadores do estado na competição

Brasil disputa Grand Prix, no México
futebol de cegos

n 

Goleiro 
Matheus 
Costa e os 
alas Jardiel e 
Maicon são 
os atletas 
paraibanos na 
disputa entre 
os dias 2 e 7 
de agosto

Confederação Brasileira de 
Desportos de Deficientes Vi-
suais (CBDV). 

Na primeira fase do tor-
neio, todos os times se en-
frentam dentro de suas 
chaves. As duas melhores 
equipes de cada grupo se 
classificam para as semifi-
nais: 1º Grupo A x 2º Grupo 
B; 1º Grupo B x 2º Grupo A. 

Neste ano, a Seleção Bra-
sileira já foi campeã da Copa 
Tango e do Desafio das Amé-
ricas. Depois do Grand Prix, 
que vale uma vaga para o 
Mundial de 2023, em Bir-
mingham, na Inglaterra, 
o Brasil disputará a copa 
América, marcada para cór-
doba, na Argentina, de 20 a 
29 de outubro de 2022. O Brasil é o grande favorito a conquistar mais um título no futebol de cegos, na disputa do Grand Prix, no México
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A Paraíba vai participar 
de 12 a 18 de setembro, em 
Recife-PE, do Campeona-
to Brasileiro de Seleções de 
futsal Sub-17 com um novo 
nome que vai comandar a 
Seleção Paraibana de futsal 
Masculina Sub-17. É que a Fe-
deração Paraibana de futsal 
(FPFS) anunciou o professor 
Paulo Mendonça como res-
ponsável por comandar a co-
missão técnica paraibana na 
competição.

como treinador, Paulo 
Mendonça já tem uma car-
reira consolidada. Iniciou no 
futsal aos 19 anos, já passou 
pelo comando de vários clu-
bes de João Pessoa e de ci-
dades de várias regiões do 
Brasil, até ganhar o sucesso 
internacional na Venezuela, 
Itália e frança, onde se con-
sagrou campeão francês na 
temporada 2009/10. Para o 
presidente da fPfS são pré
-requisitos que credenciaram 
Paulo Mendonça a assumir o 
comando técnico da delega-
ção paraibana.

“É um técnico que tem 
uma vasta experiência, com 
carreira consolidada no Brasil 
e no exterior. Paulo já conse-
guiu resultados expressivos e 
contribuiu para o crescimen-
to técnico do futsal paraiba-
no. Conquistou títulos nas 
categorias sub-15 e sub-16 e 
conhece bem a evolução indi-
vidual de cada atleta das cate-
gorias de base. Ele acrescenta 
muito no comando da nossa 
seleção da categoria Sub-17”, 
comenta Bosco Crispim. 

com 33 anos de experiên-
cia nacional e internacional 
no futsal, Paulo Mendonça as-
sume a seleção masculina pa-

Paulo Mendonça dirige a
Seleção Paraibana Sub-17

futsal

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

raibana de futsal sub-17, com 
a missão de colocar a Paraíba 
no topo das federações da ca-
tegoria do país.

“É sempre um prazer de-
fender as cores de nosso esta-
do pelos torneios Brasil afora. 
A competição volta a ser dis-
putada após dez anos, e sem 
dúvidas, com um nível de dis-
puta muito qualificado. Va-
mos nos preparar da melhor 
forma possível em busca de 
resultados expressivos para 
o futsal paraibano”, pontuou 
Paulo Mendonça.

Amanhã, a fPfS divulga 
a lista com os nomes dos 18 
melhores atletas do estado 
que irão representar a Paraí-
ba no campeonato Brasilei-
ro de Seleções de Futsal Sub-
17. A Paraíba está no grupo 
de divisão especial, que reú-
ne as  12 melhores federações 
do ranking da Confedera-
ção Brasileira futsal (cBfS) e 
vai disputar a competição ao 
lado das federações da Bahia, 
ceará, Pernambuco, Sergipe, 
Amazonas, Goiás, Santa ca-
tarina, Mato Grosso, Pará, São 
Paulo e Minas Gerais.

Técnico Paulo Mendonça
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O João Pessoa Espectros, 
time de futebol Americano 
da Paraíba, bicampeão bra-
sileiro (2019 e 2015) e  deca-
campeão nordestino estará 
realizando mais um grande 
jogo na capital paraibana no 
próximo domingo.  O adver-
sário será o ceará caçadores, 
na arena da Vila Olímpica Pa-
rahyba, no Bairro dos Esta-
dos, em jogo a partir das 14h. 
Os ingressos antecipados es-
tão sendo vendidos ao preço 
de R$ 15, através da platafor-
ma Sympla, na Redzone Aca-
demia e com os próprios joga-
dores. Segundo o presidente 
do Espectros, Diego Mar-
tins, com a volta das ativida-

des presenciais, este reencon-
tro com a torcida será uma 
das grandes oportunidades 
de assistir o time paraibano 
mostrando seu potencial e 
talento. O ceará caçadores é 
uma equipe brasileira de fu-
tebol americano, de fortale-
za, Ceará, fundada em 10 de 
dezembro de 2013, resultan-
te da fusão dos rivais Cea-
rá Cangaceiros e Dragões do 
Mar de Fortaleza, que foram 
semifinalistas da Conferên-
cia Nordeste do Campeona-
to Brasileiro naquele ano. Em 
2019, a equipe fez parceria 
com o tradicional clube de 
futebol Ceará Sporting Club.

O João Pessoa espectros é 

o maior campeão nordestino 
com dez títulos (2008, 2011–
2019), sendo nove títulos se-
guidos, e duas vezes cam-
peã brasileira, conquistando 
o Brasil Bowl VI e o Brasil 
Bowl X (Superliga Nacional). 
É uma das equipes que mais 
tem cedido jogadores à Se-
leção Brasileira de futebol 
Americano e que mais tem 
levado público aos seus jogos, 
uma média de 1.593 torcedo-
res nos seus jogos. 

No último embate ofi-
cial entre o João Pessoa Es-
pectros e o ceará caçado-
res, o Ceará foi derrotado 
pelo João Pessoa Espectros 
na Final, por 27 a 20.

João Pessoa Espectros vai enfrentar o
Ceará Caçadores no próximo domingo

futebol americano

Local 
Jogo entre João Pessoa 

Espectros e Ceará 
Caçadores será 

disputado no campo da 
Vila Olímpica Parahyba 

e será o primeiro na 
capital após o período 

da pandemia

O time paraibano tem várias conquistas no futebol americano e volta a jogar diante de sua torcida no próximo domingo

Foto: Divulgação/JoãoPessoaEspectros
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Curtas
Copa do Brasil com mais
dois jogos hoje à noite

Barcelona: Justiça pede dois
anos de prisão para Neymar

Passarella enfrenta duas
doenças degenerativas

CBF admite problemas
com arbitragem brasileira

As quartas de final da Copa do Brasil seguem 
hoje à noite com a realização de mais dois 
jogos, um em Fortaleza e outro em São Paulo. No 
Morumbi, às 20h, o São Paulo recebe o América-
MG para confirmar o seu favoritismo e a boa fase 
vivida sob o comando de Rogério Ceni. O tricolor 
vem de um empate, em casa de 3 a 3, com o Goiás, 
mas tem jogado bastante desfalcado. Hoje, o 
goleiro Jandrei e o meia Alisson, podem reforçar o 
time. O jogo de volta será no dia 18 de agosto, no 
Estádio Independência. A outra partida da noite 
será disputada na Arena Castelão, onde o time da 
casa, o Fortaleza, recebe o embalado Fluminense 
que faz uma campanha empolgante no Brasileirão.  
O time cearense está na zona de rebaixamento. 
O jogo de volta entre as equipes será no dia 17 de 
agosto, no Maracanã.

Neymar e Barcelona vão se reencontrar no dia 
17 de outubro, mas não dentro de campo. Jogador 
e clube estarão representados na Audiência 
de Barcelona no julgamento que analisará um 
suposto caso de corrupção no contrato firmado 
entre as partes, disse o jornal espanhol El País, 
ontem. O atacante brasileiro, seus pais, dois ex-
presidentes do Barcelona (Sandro Rosell e Josep 
Maria Bartomeu), e um ex-técnico do Santos vão 
responder às acusações sobre irregularidades no 
contrato. A promotoria do caso pede dois anos de 
prisão para Neymar e uma multa de 10 milhões 
de euros (aproximadamente R$ 54 milhões). A 
denúncia do caso foi feita pela empresa DIS há sete 
anos, que se sentiu prejudicada na transferência do 
craque brasileiro ao Barcelona e acusa jogador e 
clube de se aliarem para ocultar o verdadeiro valor 
da transação.

Uma das maiores figuras do futebol argentino, 
Daniel Passarella enfrenta duas doenças 
degenerativas, aos 69 anos. De acordo com o 
jornal esportivo Olé, o ex-treinador do Corinthians 
faz tratamento contra as doenças de Parkinson e 
Alzheimer e já estaria sofrendo as consequências 
da degeneração física, com sintomas como a perda 
de memória.

"Ele não é mais o Passarella que conhecíamos. 
Agora ele é outro Daniel", afirmou um amigo do 
argentino ao jornal. A família não confirmou o 
estado de saúde dele e alguns amigos têm evitado 
comentar, de acordo com o periódico. Os mais 
próximos contam que ele tem saído pouco de casa, 
em razão do risco de esquecer o caminho de volta 
ou de se perder por ruas que conhece há anos.

A CBF admitiu diante de 15 dirigentes de clubes 
da Série A e 13 da B o que cartolas, torcedores 
e as imagens de TV já vinham afirmando e 
demonstrando há um bom tempo: que a arbitragem 
brasileira tem errado com frequência, às vezes até 
mesmo de forma "inaceitável", para usar um termo 
utilizado pelo próprio presidente da Comissão 
de Arbitragem, Wilson Seneme. O mea-culpa 
aconteceu durante encontro realizado na sede da 
entidade, na zona oeste do Rio. Seneme costuma 
escolher bem as palavras na hora de apontar 
para os erros de arbitragem - ele prefere um termo 
menos impactante, "equívoco" -, mas mesmo 
assim reconheceu mais uma vez que a arbitragem 
brasileira está longe do ideal.

"Os equívocos que ocorreram até agora, no 
primeiro turno, alguns são de interpretação - que 
os árbitros, sendo afastados ou não, em alguns 
momentos podem ocorrer, porque fazem parte do 
jogo. Agora, outros, realmente, são inaceitáveis 
e têm que servir como um divisor de águas pra 
gente", afirmou. "Eu, como presidente da Comissão 
de Arbitragem, assumo isso." A fala foi dita ao lado 
do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que 
minutos antes fora ainda mais incisivo ao apontar 
os problemas no apito brasileiro. 

As quartas de final da 
Copa Libertadores reserva-
ram dois duelos brasileiros 
que prometem grandes emo-
ções. Além dos confrontos en-
tre Flamengo e Corinthians, 
os jogos entre Atlético-MG e 
Palmeiras trazem os princi-
pais holofotes pela grandeza 
dos clubes, mas também pelo 
reencontro entre os dois. Pau-
listas e mineiros se enfren-
taram nas semifinais da Li-
bertadores do ano passado e, 
após dois empates, o time do 
técnico Abel Ferreira se clas-
sificou para a decisão, na qual 
bateria o Flamengo na prorro-
gação e se sagraria campeão. 
Para Hulk, não há qualquer 
clima de revanche no reen-
contro entre os rivais.

“Gostamos dos grandes 
jogos, são especiais. Esse frio-
zinho na barriga vai existir 
sempre. Não se trata de re-
vanche, mas de uma nova 
oportunidade. Por vezes, algo 
que você não conseguiu, pode 
ter depois uma nova oportu-
nidade de conseguir. Futebol 
é isso. Este ano. vamos nos 
preparar bem para essa chan-
ce. É um sonho (o título) não 
só para mim, mas para todos 
no elenco do Atlético”, disse 
ao Estadão, na apresentação 
da X Speedportal, nova chu-
teira da Adidas.

Enquanto o Palmeiras 
atropelou o Cerro Porteño, do 
Paraguai, nas oitavas da com-
petição, o Atlético-MG teve 
dificuldades, mas conseguiu 
eliminar o Emelec, do Equa-
dor. O primeiro jogo entre 
paulistas e mineiros será no 
dia 3 de agosto, no Mineirão, 
às 21h30. Já a segunda parti-
da vai ocorrer uma semana 
depois, também às 21h30, no 
Allianz Parque. O Palmeiras 

Paraibano diz que será apenas uma nova oportunidade de vencer o rival e chegar às semifinais da Libertadores

Hulk descarta o clima de revanche
contra o palmeiras

fez melhor campanha e tem 
o direito de fazer o segundo 
jogo em casa.

Com 23 gols em 33 parti-
das em 2022, Hulk é um dos 
principais jogadores do fu-
tebol brasileiro nos últimos 
anos e tem o nome especu-
lado para representar o Bra-
sil na Copa do Mundo deste 
ano. A Fifa confirmou que as 
seleções poderão levar 26 jo-
gadores, e não mais 23, e o téc-
nico Tite já sinalizou que as 
vagas adicionais serão para 
o ataque. Questionado sobre 
as chances de voltar a atuar 

pelo Brasil, Hulk despistou. 
“Procuro me dedicar bastan-
te, vou fazer 36 anos, é preci-
so manter o foco para poder 
jogar. O nível de competitivi-
dade aqui é enorme”.

Hulk não atua pela sele-
ção brasileira desde setem-
bro do ano passado, quando 
jogou poucos minutos na vi-
tória por 2 a 0 sobre o Peru, 
na Arena Pernambuco, pelas 
Eliminatórias Sul-americanas 
para a Copa do Mundo do Ca-
tar. Tite não tem demonstra-
do muita vontade de ter o jo-
gador do Atlético em sua lista 

final, mas não nega que os no-
mes estão todos na mesa.

Se faltava alguma coisa 
para que Palmeiras e Atléti-
co-MG repetisse a decisão de 
vaga da Libertadores do ano 
passado, não falta mais. O 
clube de Minas recontratou 
o técnico Cuca, o mesmo que 
comandou o time até dezem-
bro, quando pediu as contas 
alegando problemas particu-
lares. Depois da demissão do 
Turco Mohamed, Cuca está 
de volta. Ele terá uma sema-
na para preparar o time para 
esse confronto. Não será fácil.

Pedro Ramos 

Agência Estado

Hulk segue como principal destaque do Atlético, que já pensa no jogo com o Palmeiras

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Foram três classificações 
conquistadas com apenas uma 
vitória. Ao vencer o Paraguai 
por 2 a 0, a Seleção Brasileira 
Feminina de Futebol se garan-
tiu na final da Copa América, 
no Mundial de 2023 e ainda na 
Olimpíada de Paris-2024. Mas 
nada disso empolgou a técni-
ca Pia Sundhage, que admitiu 
insatisfação com o desempe-
nho da equipe na noite dessa 
terça-feira.

“A vitória  nos deu uma 
passagem para a Copa do 
Mundo e para a Olimpíada. 
Esse era o objetivo e estou mui-
to feliz por conquistá-lo. Estou 
muito feliz com o resultado, 
mas muito desapontada com 
a performance durante toda 
a partida, pois acredito que as 
jogadoras brasileiras podem 
mais do que isso e que terão 
que fazer melhor contra a Co-
lômbia”, avaliou.

Um dos pontos que mais 
preocupou Pia foi a falta de 
eficiência do ataque na semifi-
nal. O Brasil registrou 26 fina-
lizações, mas marcou apenas 
dois gols. “Nós não aprovei-
tamos todas as nossas chan-
ces, especialmente no segundo 
tempo. Mas é claro que vamos 
treinar, colocá-las em situações 
semelhantes à que podemos 

enfrentar e exigir o máximo 
delas para que ganhem mais 
confiança. Se fizermos um gol, 
acredito que abriremos cami-
nho para marcar outros, então 
é um pouco sobre ‘capricha’ e 
também confiança.”

A final da Copa América 
está marcada para a noite des-
te sábado, às 21h, contra a an-
fitriã Colômbia. 

“Será um jogo fantástico. 
Eu estava assistindo à vitória 
delas ontem (segunda) e sei 
que enfrentá-las será difícil em 
vários aspectos. Claro que ire-
mos - e que já começamos - a 

analisar a Colômbia. Devemos 
estudar seus pontos fortes e 
fracos. Ao mesmo tempo, pre-
cisamos ter em mente a nossa 
força e, no jogo de hoje, acredi-
to que poderíamos ter nos saí-
do muito melhor no ataque.”

A vitória conquistada na 
noite dessa terça foi determi-
nante para o calendário da se-
leção nos dois próximos anos. 
Pia agora já tem dois grandes 
objetivos pela frente: o Mun-
dial de 2023 e a Olimpíada, no 
ano seguinte. 

“A primeira coisa que farei 
agora é esboçar um cronogra-

ma para que a gente se prepa-
re para as duas competições”, 
projetou.

A classificação olímpica foi 
histórica porque a seleção fe-
minina de futebol se tornou a 
primeira equipe e modalida-
de a garantir vaga para o Bra-
sil nos Jogos Olímpicos de Pa-
ris, a exatos dois anos do início 
da grande competição.

“Se falarmos da experiên-
cia de comandar a Seleção 
Brasileira numa Olimpíada, 
acho que podemos fazer mui-
to melhor. Eu aprendi muito 
naquelas quartas de final (nos 
Jogos de Tóquio) e nós não co-
meteremos os mesmos erros 
daquela vez. A experiência de 
estar em Olimpíadas à frente 
dos Estados Unidos e da Sué-
cia foi muito importante para 
chegar à seleção brasileira, 
então espero que no próximo 
torneio, na Copa do Mundo, 
é muito importante se prepa-
rar não só para o segundo ou 
terceiro jogos, mas para toda 
a competição, fase de grupos, 
oitavas e assim por diante”, 
comentou.

Pia tem no currículo três 
medalhas olímpicas, duas de-
las de ouro, ambas conquista-
das comandando a seleção fe-
minina dos Estados Unidos. A 
prata veio com a Suécia nos Jo-
gos do Rio-2016.

Seleção se garante no Mundial e na Olimpíada
futebol feminino

Foto: Thais Magalhães/CBF

Classificação do Brasil veio na vitória por 2 a 0 contra o Paraguai

Agência Estado
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Obituário

Jorgina de Freitas
19/7/2022 – Em Duque de Caxias 
(RJ), após sete meses de internação 
depois de ter sofrido um acidente 
de carro. Ex-advogada que foi 
responsável pela maior fraude 
ocorrida no Brasil contra a 
Previdência Social. Era procuradora previdenciária 
e foi condenada em 1992 por organizar um 
esquema de desvio de verbas de aposentadorias 
estimado em US$ 500 milhões (R$ 2 bilhões). Foi 
condenada a 14 anos de prisão.

Foto: TV Globo

Aforismo
“Não há mentira maior que 
a morte. Entretanto, a morte 

parece ser verdadeira. 
Não apenas aparenta ser 
verdadeira, mas aparece 
também como a verdade 

fundamental da vida.”

Osho
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Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Ida Steinmüller é administradora, memorialista e presidente 
de honra do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

Edvaldo Timóteo (Ed Glamour)
19/7/2022 – Em São Paulo (SP), 
em decorrência de problemas 
pulmonares. Cabeleireiro e 
maquiador que trabalhou com 
várias celebridades, como as 
apresentadoras Eliana e Xuxa. Atualmente tinha 
contrato com o SBT.

Foto: Instagram

A data de hoje é memorável e eu vinha do 
mercado tentando lembrar o que o dia de hoje 
representava. Minha vaga na garagem do prédio 

fica imprensada entre duas colunas, só cabe meu carro, 
e toda vez que chego da rua tenho de calcular o ponto 
exato para fazer a curva, se passar um centímetro serão 
mil manobras de recuo e avanço para encaixar o veículo 
no espaço entre as colunas. É um suplício! Saio do carro, 
fecho e quando vou chegando no elevador encontro o 
porteiro com um maço de correspondências pra mim, 
entre as quais estava a revista trimestral da Associação 
Brasileira de Criadores de Zebu, entidade que sou sócia 
há muitos anos, e logo me lembrei que hoje é a data 
que completa dois anos da morte de Manelito Dantas, 
falecido aos 83 anos, em 28 de julho de 2020.

Manoel Dantas Vilar Filho, era assim seu nome de 
registro e ele era uma lenda entre os criadores que, sábio 
e ousado, revolucionou a agropecuária no Semiárido. 
A última vez que o vi foi em 2014, num evento no Hotel 
Tambaú, em comemoração ao centenário de João 
Agripino, onde ele me disse todo empolgado que vinha 
acompanhando nos jornais minhas atividades frente ao 
Instituto Histórico de Campina Grande.

Sempre fui uma aficionada pelo estudo genético de 
gado guzerá. Desde muito jovem lia com avidez tudo 
que se publicava sobre agropecuária em geral e meu 
interesse pelo assunto se deu porque o dono da Cande 
era criador de gado e eu, como sua secretária, me 
encarregava também da burocracia da fazenda e estava 
constantemente lá, para conferência das anotações de 
campo, de botas circulando pelos currais, eu vivenciava a 
realidade rural, sempre ouvia conversas sobre pecuária 
e passei a acompanhar o tema também em revistas 
especializadas.

O nome de Manelito era constante nas conversas dos 
criadores, ele era um mito pra mim, mas só o conheci 
pessoalmente em 1978, durante uma exposição de 
animais em Campina Grande, no Parque de Exposições. 
Era uma grande festa que atraiu criadores de quase todo 
o Nordeste e eu, a serviço da Fazenda Muçambê, estava 
escorada no alambrado anotando o julgamento do gado 
quando ele se aproximou e o reconheci de imediato. Ele 
disse: “Tudo bem?”. Respondi: “Tudo bem Seu Manelito”. 
Ele retrucou: “Está gostando do gado?”. Respondi: “Sim, 
é o gado do senhor que está aí”. Então ele arregalou os 
olhos e disse: “E a bichinha entende disso?” Eu disse: 
“Estou aqui com o gado da Muçambê”. Ele indagou 
contrariado: “É de doutor Humberto, né?”. Eu confirmei 
com um aceno de cabeça, ele me cumprimentou e logo 
saiu. Naquele evento ele e o dono da Cande tinham gado 
em pista e, portanto, eram adversários.

Por muitas vezes nos reencontramos em outras 
exposições e sempre conversávamos sobre forragens, 
rotação de pastos, estações de montas, produção 
leiteira e outros temas agrários. Sempre muito atencioso 
e afetuoso comigo, ele só me chamava de “minha 
bichinha” e achava curioso uma moça entender desses 
assuntos e estar sempre atualizada de tudo.

Em fins dos anos de 1990, eu já casada com doutor 
Humberto e pós-graduada em agribusiness, fomos 
algumas vezes à sua Fazenda Carnaúba, em Taperoá 
e, durante uma conversa no alpendre, eu lhe perguntei 
quanto tempo ali, em média, era a vida útil de uma 
reprodutora; ele respondeu que eram 14 anos. Achando 
um nível muito expressivo, perguntei com que idade ele 
colocava as bezerras para a primeira cobertura e ele 
respondeu que era com 18 meses. Fiquei pasma, na 
nossa fazenda iniciávamos uma novilha com 24 meses, 
então eu lhe disse em tom de quase censura: “Mas Seu 
Manelito, é muito novinha!”. E ele, com seu pragmatismo 
habitual, respondeu: “Minha bichinha, touro não quer 
saber se é nova ou velha não, ele quer fazer é o serviço 
dele”. Chega corei de vergonha!

Realmente, essa idade está nos parâmetros da 
orientação da ABCZ, mas tínhamos focos diferentes, ele 
era um produtor de leite e carne que buscava ampliar 
resultados, e nós criávamos bovinos de genética 
controlada para a venda de reprodutores e matrizes. 
Efetivamente, como mulher, morro de pena só de 
imaginar uma bezerrinha mal apartada já encurralada 
num brete de monta, que é uma espécie de curral em 
forma de corredor estreito onde a fêmea é confinada à 
espera da cobrição. É quase que nem a minha vaga na 
garagem, imprensada por todos os lados, a bichinha não 
tem opção de saída.

Rememorando 
Manelito Dantas

Quando se perde alguém querido, 
não há uma regra para o luto. O mais 
importante é vivenciá-lo à sua própria 
maneira, pois é um processo importan-
te que precisa ser trabalhado. Da mes-
ma forma que cada processo de luto é 
individual, também existem várias ma-
neiras de apoiar alguém nesse momen-
to. Estar presente e disponível para aco-
lher o enlutado é importante para que 
ele sinta que não está sozinho.

Segundo a psicóloga do luto do Mo-
rada da Paz, Simone Lira, “é importan-
te perceber, acolher e validar aquilo que 
o outro sente, e que isso pode ajudar na 
forma de lidar com a saudade de modo 
mais cuidadoso. A escuta é um dos pon-
tos mais importantes quando se quer 
consolar alguém que está em luto: ou-
vir com atenção, validar o sentimento e 
não julgar. Deixar que o outro chore ou 
fale sobre quem se foi faz toda diferen-
ça”, explica ela.

Sabendo como pode ser difícil deci-
dir o que fazer e como dar apoio num 
momento de perda, a psicóloga dá algu-

mas dicas. Uma delas é mostrar que está 
disponível: “Muitas pessoas acabam se 
afastando do enlutado, pois têm medo de 
tocar no assunto. Porém, ao invés de se 
distanciar e mesmo sem saber o que di-
zer, é importante se fazer presente, sem 
julgamentos. Mostrar que está disponí-
vel para ouvir histórias da pessoa que se 
foi, rir ou chorar, ou até mesmo os dois”.

Outra dica é deixar que a pessoa en-
lutada sinta, pois é muito difícil ver um 
amigo triste e sofrendo, por isso, às ve-
zes acaba se falando frases como “não 
fique assim” ou “seja forte”, que podem 
reprimir os sentimentos, o que não é 
saudável. O luto é um processo e é pre-
ciso que, acima de tudo, a dor da pes-
soa enlutada seja respeitada.

Oferecer ajuda prática também aju-
da. “O apoio emocional é sempre mui-
to importante, mas também pode-se 
oferecer ajuda prática. Nesse momen-
to, o enlutado por vezes esquece de co-
mer ou organizar suas coisas. Por isso, 
preparar uma refeição, ir ao mercado ou 
resolver questões práticas do dia a dia 
que podem ficar esquecidas durante um 
tempo, também é uma forma de apoio”.

Pensando em ajudar aqueles que es-
tão passando pela jornada do luto, o Ce-
mitério e Crematório Morada da Paz 
lançou recentemente uma plataforma 
que oferece apoio especializado em luto, 
a ‘Morada do Cuidado’. Através da fer-
ramenta digital, o público vai encontrar 
gratuitamente conteúdos, programas e 
recursos que auxiliam e orientam o en-
lutado com informações seguras sobre 
o tema, com a curadoria de psicólogos 
e profissionais capacitados.

O ‘Morada do Cuidado’ fornece re-
cursos e informações que podem au-
xiliar na vivência após a perda de um 
ente querido. Na aba “Trilhas”, o públi-
co vai acessar conteúdo em vídeo, em 
15 módulos, desenvolvido por especia-
listas na psicologia do luto, que buscam 
orientar os enlutados sobre a experiên-
cia que estão vivendo. Já no item “Proje-
tos”, os usuários poderão conhecer as ini-
ciativas do Morada da Paz que oferecem 
conteúdos especializados e informações 
seguras sobre o universo do luto: “Chá 
da Saudade”, “O que fazer em caso de 
morte” e “Turma do Vilinha”. Para saber 
mais: www.moradadocuidado.com.br

Processo para cada enlutado é individual e estar presente e disponível é importante para que ele não se sinta sozinho

Especialista diz como acolher no luto
PERDA NA MORTE

Stefan Soltesz
22/7/2022 – Aos 73 anos, em 
Munique, na Alemanha. Maestro 
austríaco da Ópera Estatal da 
Baviera morreu depois de desmaiar 
enquanto dirigia ‘A Mulher 
Silenciosa’, de Richard Strauss, 
no Teatro Nacional. Trabalhou nas Óperas de 
Viena, Graz, Hamburgo e Berlim. Atuou como 
diretor musical do teatro estatal de Brunswick na 
Alemanha central de 1988 a 1993 e como maestro 
principal da Ópera Flamenga em Antuérpia e 
Ghent de 1992 a 1997. Ele fez sua estreia na Ópera 
Estatal da Baviera em 1995.

Foto: Arquivo Pessoal

Roberto Queiroz (Garganta de Aço)
24/7/2022 – Aos 71 anos, em Recife 
(PE), de causa não informada. 
Narrador esportivo que foi locutor 
da Rádio Jornal, em Pernambuco.  
Começou a carreira em Caruaru, 
no Agreste do estado, junto com o irmão Mané 
Queiroz, que morreu em 2014. Também trabalhou 
na Rádio Clube e na CBN.p

Foto: Twitter

Mortes na História
1057 — Papa Vítor II
1741 — Antonio Vivaldi, compositor italiano
1750 — Johann Sebastian Bach, 
compositor alemão
1938 — Virgulino Ferreira da Silva (Lampião),
cangaceiro brasileiro
1938 — Maria Bonita, cangaceira brasileira
2003 — Noite Ilustrada, 
cantor e compositor brasileiro
2005 — Jair da Rosa Pinto, futebolista brasileiro
2018 — Biu Ramos, jornalista e escritor (PB)
2019 — Ruth de Souza, atriz brasileira
2020 — Manoel Dantas Vilar Filho (Manelito 
Dantas), empresário e engenheiro agrônomo (PB)
2020 — Renato Barros, 
cantor e guitarrista brasileiro

Melanie Rauscher
(?)/7/2022 – Aos 35 anos, no Arizona, 
Estados Unidos, de causa ainda 
indeterminada. Participante em 
duas temporadas do reality show 
‘Largados e Pelados’ do Discovery 
Channel, ela foi encontrada morta, 
sem sinais claros de crime, nota de suicídio ou 
apetrechos para consumo de drogas. Seu corpo 
foi localizado no dia 17 de julho em um quarto de 
hóspedes de uma residência na cidade de Prescott. 
Ela cuidava de um cachorro para os proprietários, 
que estavam de férias.

Foto: Reprodução

Da Redação

Encarnação Sousa
21/7/2022 – Aos 113 anos. 
Considerada a mulher mais velha 
de Portugal, era natural de Tourais, 
uma aldeia do Conselho de Seia, 
onde nasceu a 20 de março de 
1909. Deixa nove filhos, 14 netos, 23 bisnetos e 
três trinetos.

Foto: Divulgação

David Trimble
25/7/2022 – Aos 77 anos. Ex-primeiro-
ministro da Irlanda do Norte e 
vencedor do Prémio Nobel da Paz 
por ter trabalhado pela reconciliação 
entre protestantes e católicos.

Foto: Jornal Econômico



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONCLUSÃO DE ANALISE

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, CONVOCAR as empresas: E.LIAS GOMES FILHO - ME, cadastrada no 
CNPJ nº 05.142.210/0001-38, CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, cadastrada no CNPJ 
nº 14.244.855/0001-72 e CENTRAL DO CONSTRUTOR – COM. VAR. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - ME, cadastrada no CNPJ nº 20.721.561/0001-97 (para demostrar exequibilidade), para conclusão 
de análise das propostas de preços da TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2022, cuja reunião será no 
dia 02.08.2022 às 10:00 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 ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2022, que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico, através de empresa 
Filhos da Luz Comunicações LTDA especializada com exclusividade para apresentação de show 
“Padre Nilson Nunes”, com duração de 1h40min, no dia 08 de setembro de 2022, no Município de 
Alcantil – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FILHOS DA 
LUZ COMUNICACOES LTDA - R$ 20.000,00.

Alcantil - PB, 26 de Julho de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreen-
dedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do 
Município de Alcantil – PB. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documenta-
ção e respectiva propositura até as 11:00 horas do dia 22 de Agosto de 2022, na sala da referida 
comissão, sediada na Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB. Neste mesmo local, data e horário 
será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 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) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 27 de Julho de 2022
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico, através de empresa Filhos da Luz 
Comunicações LTDA especializada com exclusividade para apresentação de show “Padre Nilson 
Nunes”, com duração de 1h40min, no dia 08 de setembro de 2022, no Município de Alcantil – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Alcantil: 04.004 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ES-
PORTES 13.392.1007.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO 
13.392.1007.2015 PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS ELEMENTO DE DES-
PESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
00131/2022 - 27.07.22 - FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - R$ 20.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do município de Alcantil - 
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
00064/2022 - Arruda Câmara Comercio e Serviços de Limpeza Ltda - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 
18.188,41. ASSINATURA: 27.07.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: LABORATORIOS CLINICOS E SERVICOS 
DE IMAGEM LTDA - R$ 70.000,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 27 de Julho de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS; ADJUDICO 
o seu objeto a: LABORATORIOS CLINICOS E SERVICOS DE IMAGEM LTDA - R$ 70.000,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 27 de Julho de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00012/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores: Laboratorios Clinicos e Servicos de Imagem Ltda - CNPJ 
04.970.813/0001-65. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão 
de Jandaíra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 994051912.

Algodão de Jandaíra - PB, 27 de Julho de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONTINUIDADE
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para reforma e ampliação da UBSF VI, 
das Âncoras de Riachão de Pedro Velho e Sítio Areias e da Academia de Saúde do Centro, conforme 
especificações do projeto básico. Torna público que, não houve interposição de recursos, dessa forma 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 01/08/2022, às 
08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Co-
missão Permanente de Licitação, Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 27 de Julho de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: Contratação de Pessoa(s) 
Física(s) ou jurídica(s) para locação de veículos destinados as diversas Secretarias e Fundos Muni-
cipais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTÔNIO AGOSTINO 
SOARES - R$ 25.200,00; EDVALDO JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00; JOSÉ GOMES DE LUCENA - R$ 
25.200,00; JOSE ROSILDO DA CUNHA - R$ 25.200,00; JOSE SANDRO FERREIRA - R$ 198.000,00; 
JOSE VERISSIMO DA SILVA - R$ 25.200,00; JOSEFA LETÍCIA SOARESDE ARAÚJO - R$ 28.800,00; 
LAMARTINE VIEIRA TAVARES - R$ 25.200,00; PAULO RODRIGUES DE LIMA - R$ 25.200,00; 
VALDERI BARBOSA DA SILVA - R$ 25.200,00; WELTON CARDOSO DE SOUZA - R$ 27.000,00.

Aroeiras - PB, 27 de Julho de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2022, que objetiva: Contratação de Pessoa(s) Física(s) 
ou jurídica(s) para prestação dos serviços de transporte escolar (itens remanescentes), conforme 
especificações do Termo de Referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - R$ 18.000,00; JOSE EDGAR BERNARDO DE 
SOUZA - R$ 18.000,00; PEDRO JOSÉ BORGES - R$ 24.000,00; TAINA DA SILVA LUNA - R$ 18.000,00.

Aroeiras - PB, 27 de Julho de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
RESULTADO FASE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para pavimentação asfáltica em 
diversas ruas deste Município. LICITANTE PRIMEIRO COLOCADO e respectivo valor total: NIEMAIA 
CONSTRUCOES LTDA - Valor: R$ 7.129.189,11. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Américo, 
80 - Centro - Aroeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 27 de Julho de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de veículos tipo van/micro-ônibus de transporte de passageiros, destinados ao aten-
dimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 10 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 10 de agosto de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.
pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 27 de julho de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou jurídica(s) para prestação dos serviços de 
transporte escolar (itens remanescentes), conforme especificações do Termo de Referência. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Aroeiras: 02.080–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVI-
MENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2069 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO FNDE 02080.12.361.2009.2072 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– FUNDEB 30% 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL 
02080.12.361.2009.2022 – TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA 3.3.90.39.99.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOS JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00175/2022 - 27.07.22 
- GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - R$ 18.000,00; CT Nº 00176/2022 - 27.07.22 - JOSE 
EDGAR BERNARDO DE SOUZA - R$ 18.000,00; CT Nº 00177/2022 - 27.07.22 - PEDRO JOSÉ 
BORGES - R$ 24.000,00; CT Nº 00178/2022 - 27.07.22 - TAINA DA SILVA LUNA - R$ 18.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou jurídica(s) para locação de veículos destina-
dos as diversas Secretarias e Fundos Municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.010–GABINETE DO PRE-
FEITO 02010.04.122.2001.2002 – REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR 
02.030–SECRETARIA DE FINANÇAS 02030.04.123.2005.2005 – PLANEJAMENTO, CONTROLE 
ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 
– MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02.070–FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 02.080–SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 
FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2069 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNDE 02.100–
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA 
SEINFRA 02100.15.452.2018.2041 – LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS 
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOS 
JURIDICA / 3.3.90.36.01.00 OUTROS. VIGÊNCIA: até 27/07/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00164/2022 - 27.07.22 - ANTÔNIO AGOSTINO SOARES 
- R$ 25.200,00; CT Nº 00165/2022 - 27.07.22 - EDVALDO JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00; CT Nº 
00166/2022 - 27.07.22 - JOSÉ GOMES DE LUCENA - R$ 25.200,00; CT Nº 00167/2022 - 27.07.22 
- JOSE ROSILDO DA CUNHA - R$ 25.200,00; CT Nº 00168/2022 - 27.07.22 - JOSE SANDRO FERREI-
RA - R$ 198.000,00; CT Nº 00169/2022 - 27.07.22 - JOSE VERISSIMO DA SILVA - R$ 25.200,00; CT 
Nº 00170/2022 - 27.07.22 - JOSEFA LETÍCIA SOARESDE ARAÚJO - R$ 28.800,00; CT Nº 00171/2022 
- 27.07.22 - LAMARTINE VIEIRA TAVARES - R$ 25.200,00; CT Nº 00172/2022 - 27.07.22 - PAULO 
RODRIGUES DE LIMA - R$ 25.200,00; CT Nº 00173/2022 - 27.07.22 - VALDERI BARBOSA DA SIL-
VA - R$ 25.200,00; CT Nº 00174/2022 - 27.07.22 - WELTON CARDOSO DE SOUZA - R$ 27.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00026/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00026/2022, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO 
PARA ARTISTAS/BANDAS E EQUIPES TÉCNICAS, QUE SE APRESENTARÃO NA TRADICIONAL FESTA 
DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELÉM–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: TRES MARIAS SERVICOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA - R$ 18.028,00.

Belém - PB, 27 de Julho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00027/2022
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 DV00027/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PRI-
VADA (NÃO ARMADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA POR OCASIÃO 
DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELÉM – PB; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDUARDO DA SILVA BARBOSA - R$ 49.950,00.

Belém - PB, 27 de Julho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00028/2022
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 DV00028/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET 
COMPLETO, COM FORNECIMENTO KITS/LANCHES E SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DO SÃO 
PEDRO 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FABIANA 
LOURENCO BENTO 05278596481 - R$ 20.000,00.

Belém - PB, 27 de Julho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - ADITAMENTO DE VALOR Partes: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELÉM/PB E HUMBERTO LIMA DA SILVA - CNPJ nº 18.967.438/0001-09. Ref. PP 
00016/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRA-
ÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE 2022. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao Contrato 
n.º 00086/2022, com a empresa acima mencionada, correspondente ao ADITAMENTO DE VALOR R$ 
24.390,00 (VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS), serão pagas através da seguinte 
dotação orçamentária:  02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
41.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.1004 
REEQUIPAR AS AUNIDADES ESCOLARES 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 12.365.0185.1011 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNI-
CIPAIS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 159.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 12.365.0185.2024 MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 167.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.01 
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE ESPORTE E TURISMO500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 181.3.3.90.30.01 MA-
TERIAL DE CONSUMO 27.812.0224.1012 REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 186.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE 06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0021.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 195.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA 
E TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 210.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 15.451.0575.2032 MANTER 
AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 227.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 25.752.0269.2033 MANTER OS SERVIÇOS 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 231.3.3.90.30.01 MA-
TERIAL DE CONSUMO 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 240.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 245.4.4.90.52.01 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 08.244.0468.2045 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 299.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO01.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.028.2058 MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 
DA MULHER 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 396.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2061 MANTER AS 
ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 426.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 431.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.302.0083.2066 
MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE – MAC 600 
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL 458.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 466.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF 600 TRANS-
FERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 
445.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0083.2067 MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 477.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VIN-
CULADOS DE IMPOSTOS 482.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 488.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO Assinaturas da alteração contratual em: 27/07/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0024/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E INJETÁVEIS (ITENS 
REMANESCENTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA 
VENTURA-PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.POR-
TALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 
29/07/2022, ÀS 16H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/08/2022, 
ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/08/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS: 10/08/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER 
OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR 
E HTTP://BOAVENTURA.PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES OU POR E-MAIL 
(LICITACAOPMBOAVENTURA2@GMAIL.COM), A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE AVISO. 

BOA VENTURA/PB, 27 DE JULHO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão– PB, por meio de sua Pregoeira abaixo transcrita, TORNA 

PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0027/2020, 
tempestivamente interposto pela empresa: A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
EIRELI – CNPJ 02.737.691/0001-36, foi analisado e julgado PROCEDENTE, conforme Ata de Jul-
gamento constante nos autos do Processo. Considerando a necessidade de alteração no Edital que 
afeta diretamente a elaboração das propostas, data de abertura da referida licitação prevista para 
o dia 28/07/2022 às 08:30 horas, fica adiada para o dia 10/08/2022, no mesmo horário inicialmente 
previsto. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão – PB, 27 de julho de 2022.
CRYSTIANE GOMES BEZERRA

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00069/2022
Torna público que fará realizar através da  Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE/INSUMOS 
PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS TERMO DESINFECTADORA DO CME DO HOSPITAL 
E MATERNIDADE PE. ALFREDO BARBOSA HMMPAB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 10 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 27 de Julho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00086/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de itens para atividades 
de musica, realizado pelos serviços e programas pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
– SEMAS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Agosto de 2022. Início da fase de 
lances: 09:15 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 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 27 de Julho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.058/2022/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, consi-
derando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.058/2022/
CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa 
física: ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA, com vistas a Contratação de Locação de Imóvel 
situado a RUA JOÃO DA MATA, Nº 743, CENTRO, destinado ao funcionamento DOS PROGRAMAS: 
FAMÍLIA ACOLHEDORA, FAMÍLIA GUARDIÃ, E FAMÍLIAS FORTES, embasada no art. 24, inciso 
X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.122.2001.2141 
(Ações Administrativas do FMAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 01 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 2.05.090/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.090/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA.  OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO DA MATA, Nº 743, CENTRO, CAMPINA GRANDE 
- PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: FAMÍLIA ACOLHEDORA, FAMÍLIA 
GUARDIÃ, E FAMÍLIAS FORTES.. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.058/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, 
§2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141 FONTE DE 
RECURSOS 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ISAAC SANTOS BARBOSA DE 
ALMEIDA VALOR GLOBAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). DATA DE ASSINATURA: 01/07/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.057/2022/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 
2.05.057/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA, com vistas a Contratação de Lo-
cação de Imóvel situado a Rua Antônio Joaquim Pequeno, nº 793, Bairro Bodocongó, destinado ao 
funcionamento da CASA DA ESPERANÇA IV, embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei 
Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), cujas despesas correrão 
á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2125 (Ações das CASAS 
DA ESPERANÇA I, II, III E IV). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 01 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 2.05.089/2022/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.089/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA.  OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTÔNIO JOAQUIM PEQUENO, Nº 793, BAIRRO 
BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA 
ESPERANÇA IV. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 2.05.057/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA 
LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES 
E ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA VALOR GLOBAL: R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO 
MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 01/07/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 10006/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME 
PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR N° 11431.018000/1220–01; ADJUDICO o seu objeto a: 
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 11.394,00; LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - R$ 3.850,00; MARIA JOSE FREIRES 
DA SILVA DIAS - R$ 5.600,00; NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOL??GICOS LTDA. - R$ 
7.000,00; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 11.960,00; ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – M - R$ 1.877,00; POTIGUAR MEDPRIME 
SOLUCOES EM SAUDE LTDA - R$ 1.520,00; RJ INFORMATICA LTDA - R$ 4.196,08; S L DA 
SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - R$ 594,00; T. I. TECNOLOGIA LTDA - R$ 
15.400,00; ZIB COMERCIO E SERVI??OS LTDA - R$ 10.569,97.

Caraúbas - PB, 25 de Julho de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 10006/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME 
PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR N° 11431.018000/1220–01; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 11.394,00; 
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 
- R$ 3.850,00; MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS - R$ 5.600,00; NOSSA DENTAL PRODU-
TOS ODONTOL??GICOS LTDA. - R$ 7.000,00; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 
11.960,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – M - R$ 
1.877,00; POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - R$ 1.520,00; RJ INFORMATICA 
LTDA - R$ 4.196,08; S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - R$ 594,00; 
T. I. TECNOLOGIA LTDA - R$ 15.400,00; ZIB COMERCIO E SERVI??OS LTDA - R$ 10.569,97.

Caraúbas - PB, 27 de Julho de 2022
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de gás de cozinha GLP – botijão de 
13 kg vazio e recarga. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; Decreto Municipal nº 0146/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas – de 
Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 26 de Julho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição de matérias para pavimentação de diversas ruas, 
cimento, areia, paralelepípedo, meio–fio dentre outros. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
12 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 12 de Agosto de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e 
das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 27 de Julho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Senador 

Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 13:00 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 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 
PESADAS DO MUNICÍPIO DO CONGO/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 Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 019/2011/99; 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) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 27 de Julho de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 12 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 EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE DE AUTOMÓVEIS, PARA A FROTA DE VEÍCU-
LOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DO CONGO/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 Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 019/2011/99; 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) 3359–1100. E-mail: licita-
caocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 27 de Julho de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR

AO CONTRATO Nº 432/2021
Pregão Presencial Nº 026/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Francisco 

Jose Angelo Travassos-ME, CNPJ: 41.854.281/0001-27; considerando, que a vigência 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$ 5.328,00 (cinco mil, trezentos e vinte 
e oito reais), correspondente a um acréscimo de até 25% sobre o valor do contrato, totalizando o 
valor total contratual de R$ 26.928,00 (vinte e seis mil, novecentos e vinte oito reais), para paga-
mento 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. Francisco 
Jose Ângelo Travassos  (Pela contratada).

Coremas-PB, 27 de julho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de julho de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº 010/2022
Dispensa Nº 005/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Alyanna Feitosa 

da Silva Staudinger-ME, CNPJ Nº 43.800.832/0001-03. Considerando, a solicitação da Sr. Fran-
cieudo Soares da Silva, Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Coremas-PB, 
através de seu memorando datado de 13/06/2022; Considerando, que a vigência do contrato vai 
até 18 de junho de 2022; Considerando, a cláusula sétima, assim ficando justificado prorrogação 
da vigência; 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 fica prorrogado a vigência desse contrato para dia 18/06/2022 até 18/08/2022, 
assim deverá ser acrescentado o valor total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que 
será pago mensal, com isso o valor total contratado passou para R$ 21.000,00 (vinte e um mil 
reais) para ser pago de acordo com o fornecimento dos serviços. Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: 
Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e a Sra. Alyanna Feitosa da Silva Staudinger 
(Pela contratada).

Coremas-PB, 16 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº 013/2022
Dispensa Nº 008/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Jefferson Severo 

da Silva – ME, Cnpj Nº 42.346.186/0001-85. Considerando, a solicitação da Sr. Francieudo 
Soares da Silva, Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Coremas-PB, através 
de seu memorando datado de 13/06/2022; Considerando, que a vigência do contrato vai até 21 
de junho de 2022;  Considerando, a cláusula sétima, assim ficando justificado prorrogação da 
vigência; 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 fica prorrogado a vigência desse contrato para dia 21/06/2022 até 21/08/2022, assim 
deverá ser acrescentado o valor total de R$ 3.467,00 (três mil e quatrocentos e sessenta e 
sete reais), que será pago mensal, com isso o valor total contratado passou para R$ 20.802,00 
(vinte mil e oitocentos e dois reais), para ser pago de acordo com o fornecimento dos servi-
ços. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Jefferson 
Severo da Silva (Pela contratada).

Coremas-PB, 16 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº 140/2021
Pregão Presencial Nº 008/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Express 

Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME, CNPJ: 26.156.923/0001-20. Considerando, a solicitação 
da Sra. Aly Caroliny Vicente Diniz, Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Coremas/
PB, através de seu memorando datado de 20/06/2022; Considerando, que a vigência é até o 
dia 28/06/2022; 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, 
assim fica justificado a prorrogação da vigência do contrato para 28/06/2022 a 30/12/2022, 
consequentemente deverá ser acrescentado o valor total de R$ 197.491,56 (cento e noventa 
e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), totalizando o valor 
total do contrato de R$ 980.491,56 (novecentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e um reais 
e cinquenta e seis centavos), para ser pago de acordo com o fornecimento dos serviços. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo 
aditivo. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. Jailton Barreto 
de Araújo (Pela contratada).

Coremas-PB, 23 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº 141/2021
Pregão Presencial Nº 016/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Express 

Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME, CNPJ: 26.156.923/0001-20. Considerando, a solicitação 
da Sra. Aly Caroliny Vicente Diniz, Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Coremas/
PB, através de seu memorando datado de 20/06/2022; Considerando, que a vigência é até o 
dia 28/06/2022; 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, 
assim fica  justificado a prorrogação da vigência do contrato para 28/06/2022 a 30/12/2022, 
consequentemente deverá ser acrescentado o valor total de R$ 189.190,55 (cento e oitenta e 
nove mil, cento e noventa reais e cinquenta centavos), totalizando o valor total do contrato de 
R$ 907.090,55 (novecentos e sete mil, noventa reais e cinquenta e cinco centavos), para ser 
pago de acordo com o fornecimento dos serviços. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente 
termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. Jailton Barreto de 
Araújo (Pela contratada).

Coremas-PB, 23 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE BASE 

PARA MONUMENTO ARTÍSTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB, DESERTO NA 
TP 00008/2022. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: AN 
PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 26.353,39. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 
as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: 
cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 27 de Julho de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMEN-

TAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA–PB, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 1081977–57/2022. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: TORRES CONSTRUCOES LTDA - Valor: R$ 410.989,14. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 27 de Julho de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE ADITIVO 

Dispensa nº DV00023/2021. Contrato: 00132/2021-CPL. Aditivo: 01 OBJETO: Contratação de um 
(a) arquiteto (a) especializada em arquitetura e urbanismo para prestação de serviços na Secretaria 
de Educação do Município. Valor : R$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS). DOTAÇÃO: 
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.050 Secretaria 
Municipal de Educação; 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. Contratada: MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA. Data da Assinatura 
do Contrato: 08 de Julho de 2021. Data da Assinatura do Aditivo: 07 de Julho de 2022. Vigência 
do Aditivo: 08 de Julho de 2023.

Cuité de Mamanguape - PB, 07 de Julho de 2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2022, que objetiva: Prestação de serviços de 
manutenção dos cataventos, no Município de Damião/PB; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO 10017162483 - R$ 52.800,00.

Damião - PB, 19 de Julho de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção dos cataventos, no Município de Damião/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Damião: 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA – 20.606.2006.2011; 08.00 – SE-
CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA– 15.452.1002.2053. ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 
– OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 20/07/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00110/2022 - 20.07.22 - ALCIDES 
SOARES FERNANDES FILHO 10017162483 - R$ 52.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de pavimen-
tação e drenagem de ruas no Município de Damião. CR nº 917666/2021. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:08.00 
– SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15.452.2005.2037 (700). ELEMENTO DE DESPESA: 
4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES.CR nº 917666/2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00107/2022 
- 19.07.22 - BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - R$ 196.357,18.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de Constru-
ção de Creche, com capacidade para 100 (cem) crianças, no Município de Damião, em atendimento 
ao Programa Paraíba Primeira Infância do Governo do Estado da Paraíba. Convênio Nº 141/2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Damião: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.361.2001.1013 
(571). ELEMENTO DE DESPEESA; 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES. Convênio Nº 
0374/2021–SEECT/PMD.. VIGÊNCIA: até 13/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Damião e: CT Nº 00106/2022 - 19.07.22 - ARENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
EIRELI - R$ 1.265.526,27.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de Constru-
ção de escola com 4 (quatro) salas de aula no Município de Damião. Convênio Nº 0374/2021–SEECT/
PMD. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Damião: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.361.2001.1013 (571). 
ELEMENTO DE DESPEESA; 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES. Convênio Nº 0374/2021–
SEECT/PMD.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00105/2022 - 15.07.22 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI 
EPP - R$ 876.649,05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, VISANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança:. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00262/2022 - 13.07.22 - LG PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 16.668,24; CT Nº 00263/2022 - 13.07.22 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA 
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - R$ 103.815,72; CT Nº 00264/2022 - 13.07.22 - PROMEDI 
DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 20.319,73.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de material didático para compor kit escolar destinados a distribuição gratuita 
aos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Esperança – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00026/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 
02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.361.1003.2014 – MANUTENCAO DAS ATIVIDA-
DES COM FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 113 3.3.90.32.00.00 MATERIAL 
DE DISTRIBUICAO GRATUITA 113 02007.12.361.1003.2015 – MANUT DAS ATIV DO ENSINO 
FUNDAMENTA MDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 02007.12.361.1003.2016 – MA-
NUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
120 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO 
GRATUITA 120 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 124. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Espe-
rança e: CT Nº 00268/2022 - 26.07.22 - MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS 
SOUTO - R$ 16.704,00; CT Nº 00269/2022 - 26.07.22 - L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 
PRODUTOS LTDA - R$ 14.304,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de Preços visando futuras e eventual aquisição parcelada de suplementos 
nutricionais (leite) a serem fornecidos em virtude de ordem judicial para atender pacientes deste 
município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de Esperança:. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00158/2022 - 02.05.22 - CENTRO 
ESPECIALIZADO EM NUTRI????O ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA - R$ 7.389,00; CT 
Nº 00159/2022 - 02.05.22 - SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUI????O EIRELI-ME - R$ 17.548,00; 
CT Nº 00160/2022 - 02.05.22 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
EIRELI - R$ 1.761,60; CT Nº 00161/2022 - 02.05.22 - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO 
DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 6.615,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

3º (TERCEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: AJ SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 38.039.654/0001-00
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 180 (cento e oitenta) dias, cuja vigência fica es-

tendida até o dia 03/12/2022.
Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 00007/2020.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS
Fundamento legal: Art. 57, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 07/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

9º (NONO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00127/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 30.272.239/0001-81
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA NA VILA 

OLÍMPICA DE ESPERANÇA/PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 75 (setenta e cinco) dias, cuja vigência fica estendida 

até o dia 19/09/2022.
Processo licitatório: CONCORRÊNCIA 00001/2020.
Recursos: PRÓPRIOS
Fundamento legal: Art. 57, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 07/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS E CAMARAS DE AR, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 567.590,00.

Gado Bravo - PB, 26 de Julho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00019/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.003 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2001 2003 Coordenar e Manter as Atividades Admi-
nistrativas – 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2009 Manter as Atividades do FUNDEB 
40% 12 361 1005 2010 Manter as Atividades do Ensino Fundamental – MDE – 12 361 1005 2011 
Manutenção de Programas com Recursos do FNDE – 12 361 1005 2012 Manter as Atividades do 
Transporte Escolar – 12 361 1005 2013 Manutenção das Atividades do EJA – 12 365 1005 2014 
Manutenção da Educação Infantil – 02.007 SECRETARIA DA AGRICULTURA – 20 122 1007 2017 
Manter as Atividades do Setor Agrícola – 02.010 SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 
1003 2020 Manter as Atividades de Infraestrutura – 05.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 
301 1004 2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde 10 302 1004 2030 Desenvolver 
as Atividades da MAC e SAMU – 10 304 1004 2032 Manutenção das atividades de Vigilância em 
Saúde – 08.008 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 244 1008 2033 Manter as Atividades 
do Fundo Municipal de Assistência Social–RP – 08 244 1008 2036 Manutenção e Gerenciamento do 
Bolsa Familia – IGDBF – 08 244 1008 2037 Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas 
SCFV / PBF / CRAS) – Elemento de Despesa: 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 
27/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 05701/2022 
- 27.07.22 - RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 567.590,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00022/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00022/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo especializado de Engenharia Civil para Elaboração 
de Projetos Complementares de diversas obras do município, conforme termo de referência; RA-
TIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: COEN – CONSTRUCOES E 
ENGENHARIA LTDA - R$ 50.050,00.

Itapororoca - PB, 26 de Julho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00012/2022, que objetiva: Contratação da BANDA FORRÓ DO BIXÃO, para se apresentar em 
praça pública no dia 03/08/2022 por ocasião das FESTIVIDADES DE SANTANA no município de 
Itapororoca/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LENILSON 
SILVA DE SOUSA 11329701488 - R$ 8.000,00.

Itapororoca - PB, 26 de Julho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo especializado de Engenharia Civil para Elaboração 
de Projetos Complementares de diversas obras do município, conforme termo de referência. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00022/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 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 00287/2022 - 26.07.22 - COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - R$ 50.050,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da BANDA FORRÓ DO BIXÃO, para se apresentar em praça pública no 
dia 03/08/2022 por ocasião das FESTIVIDADES DE SANTANA no município de Itapororoca/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 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 Itapo-
roroca e: CT Nº 00288/2022 - 27.07.22 - LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 - R$ 8.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de pro-
dução de vídeo, e locação de material, o que inclui captação de imagens, edição e finalização 
para execução de vídeos de caráter institucional, direcionada a produção e gravação de con-
teúdos, bem como serviços de fotografia e edição de imagens de eventos a serem realizados 
pela Prefeitura Municipal de Itapororoca. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00021/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO Dotação consignada no 
orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros Pes-
soa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00289/2022 - 27.07.22 - ELENILTON XAVIER DE 
SOUZA 05293216457 - R$ 18.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de Ampliação de Drenagem Urbana da Rua Manoel de Sousa 
Alves e Outras do município de Jericó/PB, conforme projeto básico e anexo do Edital. 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 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no en-
dereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 27 de Julho de 2022
GENEBALDO DE OLIVEIRA FORMIGA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de ambulância tipo A, 
simples remoção, tipo furgoneta. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34641069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.junco-
doserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 25 de Julho de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 09h30min horas do dia 17 de Agosto 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Lagoa Seca - PB, 27 de Julho de 2022
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA VILA FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, 
CONTRATO DE REPASSE Nº 1073.600-79/2020 - CONVÊNIO: 906819. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00009/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00051/2022 - Renovar Construcoes e Serviços Ltda - CNPJ: 19.910.105/0001-
06 - Apostila 01 - acréscimo de R$ 210.283,30 (Duzentos e dez mil duzentos e oitenta e três 
reais e trinta centavos), que corresponde ao percentual de 49,58%.

Lagoa Seca – PB, 26 de Julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de empresa no ramo especializado para conclusão da construção de um 

portal turístico no município de Logradouro conforme termo de referência.
LICITANTE HABILITADO:
- GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA;
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
10/08/2022, às 15h00min, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Logradouro - PB, 27 de julho de 2022
JOSÉ ADRIANO DE LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 15.2021.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 53/2021 datado de 09/07/2021 e com término de vigência em 09/07/2022 
com novo vencimento em 10/07/2023, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Con-
tratação de empresa por preço global especializada em business intelligence para apoio a gestão 
através de soluções tecnológicas integradas para atendimento das necessidades do Município 
de Logradouro/PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO – JOSÉ MARINALDO DA 
CRUZ. CONTRATADA: DECOLE CONSULTORIA EM TI EIRELI – CNPJ: 27.442.017/0001-55

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados e de necessidade para continuidade dos 
serviços administrativos da Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 06.07.2022.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 10.07.2023
VALOR ADITIVADO: R$ 69.240,00 (Sessenta e Nove Mil Duzentos e Quarenta Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICARO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Construção de Creche com ca-

pacidade para 50 (cinquenta) crianças – TIPO B, no município de Logradouro, conforme Termo 
de Convênio n.º 488/2021, celebrado com o Governo do Estado da Paraíba. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. RECURSOS PRÓPRIOS – CONVÊNIO N.° 488/2021 
PB - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 44.90.51.00 – Obras e 
Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 07 (sete) Meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB e JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ sob 
o nº 28.697.127/0001-20 - CT Nº 00126/2022 – 13/07/2022 – R$ 711.758,69 (Setecentos e Onze 
Mil Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos)

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022 
OBJETO: Fornecimento de Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico para a manutenção, 

desenvolvimento, funcionamento e execução das ações, atividades e programas das Secretarias 
Municipais da Prefeitura de Manaíra – PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S 
O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00017/2022, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: APOLL COMERCIO DE 
MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ Nº 16.889.292/0001-03 – VA-
LOR: R$ 21.599,50; NATAL HOME CENTER LTDA – CNPJ Nº 02.221.116/0004-29 – VALOR: 
R$ 306.133,79; SOLVEBRAZ INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA – CNPJ Nº 32.652.872/0001-20– 
VALOR: R$ 17.175,60.

Manaíra/PB, 26 de julho de 2022. 
José Alberto Tavares Junior

Pregoeiro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022 

O Prefeito do Município de Manaíra /PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V 
E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00017/2022, que 
objetiva: Fornecimento de Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico para a manutenção, 
desenvolvimento, funcionamento e execução das ações, atividades e programas das Secretarias 
Municipais da Prefeitura de Manaíra – PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 
- CNPJ Nº 16.889.292/0001-03 – VALOR: R$ 21.599,50; NATAL HOME CENTER LTDA – CNPJ Nº 
02.221.116/0004-29 – VALOR: R$ 306.133,79; SOLVEBRAZ INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA – CNPJ 
Nº 32.652.872/0001-20– VALOR: R$ 17.175,60.

Manaíra/PB, 27 de julho de 2022. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de padrão para time de futebol, destinados a Secretaria 

de Esportes deste Município: Para continuação dos trabalhos, que será realizado no dia 05 
de agosto de 2022 às 09:00 horas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 03/2017. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, sediada na Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3625–1111.

Marcação - PB, 27 de julho  de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição 
de lâmpada em led, destinados a secretaria de infraestrutura do município de Marizópolis – PB. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de agosto de 2022. Início da fase de lances: 
09:01 horas do dia 10 de agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previs-
tos 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 009/15; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas nor-
mas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 27 de Julho de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Aquisição parcelada de material médico–hospitalar destinado ao atendimento das deman-
das da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde deste Município. Abertura da sessão pública: 
09:30 horas do dia 09 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma 
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 11/2011/11; 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) 3397–1042. 
E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: www.natuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Natuba - PB, 26 de Julho de 2022
DEYSE MIRANDA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS: 001/2022.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de PEDRO RÉGIS e para quem interessar que após abertura 
e análise dos envelopes de proposta de preços, em reunião ocorrida em 19 de Maio de 2022 as 
09:30hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações 
em licitação realizada na modalidade Tomada de preço do tipo menor preço GLOBAL, o processo 
foi declarado REVOGADO. Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão 
será obtido na sala da COPELI ou através do site https://transparencia.elmartecnologia.com.br/
Licitacao?e=201140&menu=off 

Pedro Régis, 19 de Maio de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00020/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de locação de máquina retroescavadeira 

para realização de manutenção em diversas localidades do municipal de Piancó -PB
Vencedoras: MARIA LIANI LEONARDO - ME - CNPJ 17.690.649/0001-84, com o valor global 

de R$ 112.00,00 (cento e doze mil reais).
Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 

assinar termo contratual.  
Piancó-PB, 27 de Julho de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00022/2022
Objeto: aquisição de grade aradora para o município de Piancó-PB, atendendo A PROPOSTA 

020694/2021-PLATAFORMA+BRASIL-MAPA.
Vencedoras: PUMA COMERCIAL EIRELI – CNPJ 23.655.349/0001-67, com o valor global de 

R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).
Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 

assinar termo contratual.  
Piancó-PB, 27 de Julho de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ: 08.930.336/0001-65
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de publicidade institucional 

voltados ao conjunto atividades realizadas integradamente pela prefeitura municipal de Piancó-PB.
Valor global: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

Piancó-PB, 15 de Julho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – CNPJ Nº 

34.680.592/0001-51
Objetivo: Contratação de empresa para Aquisição de móveis e equipamentos destinados a 

secretaria de saúde do municipal de Piancó –PB.
Valor Global: R$ 3.176,50 (três mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

Piancó-PB, 20 de Julho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

R Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro 
de Preços visando futura prestação de serviço em locação de estrutura e segurança dos eventos 
festivos do Munícipio de Riachão do Bacamarte. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do 
dia 15 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 15 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobaca-
marte@gmail.com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachao do Bacamarte - PB, 27 de Julho de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de Preços 
para futura aquisição de equipamentos e materiais de informática em atendimento as demandas do 
município de Riachão do Bacamarte. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 15 de Agosto 
de 2022. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 15 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 
7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: http://
riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachao do Bacamarte - PB, 27 de Julho de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DO EDITAL

CHAMADA PUBLICA Nº 002/2022
A Senhora prefeita constitucional, do município de Riachão do Poço – PB, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, torna público, a chamada pública N.º 002/2022, 
Para credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar Rural para 
alimentação escolar, com dispensa de licitação, conforme § 1º do art.14, Lei n.º 11.947/2009, de 
16/07/2009, Resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009 alterada pela Portaria FNDE nº 26/2013 
e Resolução FNDE nº 6, de 08 de maio de 2020; Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE, Informa ainda que a abertura das propostas acontecerá no dia 19 
de Agosto de 2022 as 10:00 horas, na secretaria de Educação, Maiores informações, no edital, 
que encontra-se na secretaria de educação do município e na sala de reuniões da COPELI, prédio 
sede da prefeitura municipal, ou pelo e-mail: cplrpoco@gmail.com

Riachão do Poço/PB, 27 de Julho de 2022
MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00010/2022
OBJETO: Aquisição e instalação de transformador novo trifásico para atender as necessidades 

da Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Santa Luzia/PB.
TIPO: MENOR PREÇO.  
DATA DA ABERTURA: 11/08/2022 - HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 27 de julho de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00135/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: MAECIO SUERDO DE MEDEIROS, CNPJ nº 27.252.696/0001-08.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente e 

didático destinados as atividades das Secretarias do Município de Santa Luzia-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 265.814,40 (duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quatorze reais 

e quarenta centavos). Vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, conforme proposta 
da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 22 de julho de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 094/2022
A pregoeira e equipe de apoio, torna público aos interessados a suspensão do Pregão Eletrô-

nico 094/2022, cujo objeto é o Serviço de fornecimento e instalação de 2 (dois) elevadores (com 
respectivos projetos), de carga, tipo leito e de passageiros para atender as necessidades da obra 
do Hospital Infantil localizado na Av. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n no Município de Santa Rita/PB 
e, em consequência, informa que será adiado, em razão da necessidade de revisão e eventuais 
alterações do Termo de Referência. O acolhimento e abertura das propostas  ocorrerão através 
do site  www.portaldecompraspublicas.com.br, em data a ser definida e publicada posteriormente, 
uma vez que ficam prejudicadas as datas anteriormente designadas.

Santa Rita/PB, 27 de julho de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de recebimento e 

destinação final, em aterro sanitário ou atividade correlata, dos resíduos sólidos produzidos pelos 
habitantes do Município de São Bentinho-PB. Data e local, às 09h00min do dia 12/08/2022, na 
sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, 08, Centro, São Bentinho - PB. 
Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-
-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

São Bentinho - PB, 27 de julho de 2022.
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM  TORNA PÚBLICO QUE FARÁ 

REALIZAR ATRAVÉS DO PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, SEDIADA NA RUA 
JOSÉ FERREIRA, 05 - CENTRO - SÃO JOSÉ DO BONFIM – PB,  LICITAÇÃO MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, PARA: AQUISIÇÃO DE FIGURINOS, 
FANTASIAS, TRAJES E TERNOS ESPORTIVO ENTRE OUTROS EM GERAL DESTINADAS 
AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DATA E 
HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: ÀS 09:00HS DO DIA 10/08/2022. FUNDAMENTO LEGAL: 
LEI Nº 10.520/02, LEI Nº 8.666/1993 E SUBSIDIÁRIAS. LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL. 
INFORMAÇÕES: NO HORÁRIO DAS 08:00 AS 12:00 HORAS DOS DIAS ÚTEIS, NO ENDE-
REÇO SUPRACITADO. 

SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, 27 DE JULHO DE 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00005/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José de Espinharas/PB, torna 

público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de 
Preços Nº 00005/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Pavi-
mentação de Ruas no Município de São José de Espinharas/PB, através do Contrato de Repasse 
nº 912818/2021/MDR/CAIXA, o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação do 
referido processo realizado pela comissão de licitação e o Setor de Engenharia do município. 
Considerações da Comissão: LICITANTES HABILITADOS POR ATENDER O INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO: AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 29.828.673/0001-16; 
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ Nº 41.284.989/0001-90; 
RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 23.429.439/0001-30, R & N EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA  - EPP, CNPJ Nº 17.604.005/0001-26. LICITANTES 
INABILITADOS POR NÃO ATENDER O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:  DK CONSTRUÇÕES 
CNPJ Nº 23.916.946/0001-06 - não apresentou documentos exigidos no edital referente aos itens: 
8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; 8.4.1; 8.4.3; 8.5.1; 8.5.2.1; 8.5.3.1; 8.5.4; 8.5.5; 8.6.1; 8.6.2; 8.6.3; 
8.6.5; 8.6.6; 8.6.7; 8.6.9; TURMALINA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 
16.941.283/0001-06 Apresentou Certidão de Falência Vencida (item 8.4.1); Apresentou Certidão 
estadual e municipal vencida (8.3.4),  não apresentou Balanço Patrimonial (2021) (item 8.4.2); não 
apresentou Garantia (8.4.3); não apresentou Atestado Profissional compatível com o objeto (item 
8.5.2.1); não apresentou Atestado de Capacidade Operacional (item 8.5.3.1); não apresentou refe-
rente aos itens:8.6.1; 8.6.2; 8.6.3; 8.6.5; 8.6.6; 8.6.7; 8.6.9; JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 
Nº 30.999.688/0001-26, não apresentou Garantia (8.4.3); CONSTRUTORA LCL LTDA CNPJ Nº 
17.589.700/0001-66, licitante apresentou Índices contábeis exigidos no edital negativo (item 8.4.2 - 
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1,  ILC = (AC) / (PC) ≥ 1,  ISG = AT/(PC+ELP)≥1, assim não atendeu 
o item do edital; H & G CONSTRUTORA, CNPJ Nº 42.176.791/0001-55, não apresentou Garantia 
(8.4.3), não apresentou declaração que o engenheiro passará 02 dias por semana (8.6.7), e não 
apresentou declaração de cumprimento a Gestão de Resíduos Sólidos (item 8.6.8). Em seguida 
a presidente passou a informar que as documentações estão a disposição dos mesmos e que a 
partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o 
preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Ainda informa que em não havendo interposição 
de recursos a abertura de propostas fica agendada para o dia 09/08/2022, ás 10:00min no mesmo 
local da reunião anterior. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Praça 
Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas/PB, 27 de julho de 2022.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ADITIVO DE PRAZO

Decimo Primeiro Termo aditivo e sétimo de prazo do Contrato de nº 00012/2018. Partes Pre-
feitura Municipal de s.s. de L. de Roça e CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA - ME 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e serviços 
remanescentes para Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta Padrão Com Vestiários, 
no Município de S. S. de L. de Roça. Convenio 1005943 PAC II, adicionados de contrapartida do 
Município. Fundamento legal: TP Nº 00001/2017. Dotação: Recursos Próprios/Recurso Convênio 
1005943 PAC II: 02050.12.361.2002.1053 - 4490.51.0000 – 001/050 Objeto do Aditivo: Refere-se 
o presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo com Prorrogação por mais 200 dias a 
contar do dia 10/08/2022. Mantendo As demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.II, §, 
Da Lei 8666/93. Assinam: SEVERO LUÍS DO NASCIMENTO NETO e CONSFOR CONSTRUTORA 
FORTALEZA LTDA – ME.

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais de construção diversos, 
mediante requisição diária e periódica – pronta entrega. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Sapé - PB, 27 de Julho de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2022, que objetiva: Aquisição de acervo literário, destinados aos alunos da rede de ensino 
da Prefeitura Municipal de Serra da Raiz–PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor 
de: INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - R$ 463.670,20.

Serra da Raiz - PB, 26 de Julho de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição de acervo literário, destinados aos alunos da rede de ensino da Prefeitura 
Municipal de Serra da Raiz-PB. Fundamento Legal: Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2022 
- Ata de Registro de Preços nº 00028/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00162/2021, realizado pela Secretaria de Estado da Administração do Governo do 
Estado de Sergipe. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos do 
Convênio Nº 0366/2022 – celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tec-
nologia/Prefeitura Municipal de Serra da Raiz-PB Dotação Orçamentária: 02050 – 12.361.0016.1009 
–4.4.90.52.00.00. Vigência: até o final do exercício financeiro de 2022. Partes Contratantes: Prefeitura 
Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00055/2022 - 26.07.22 - INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS EIRELI - R$ 463.670,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de estruturas e equipamentos diversos para festividades da prefeitura 
Municipal de Sertãozinho–Pb. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00026/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sertãozinho: Dotações vigentes apenas para 
o exercício 2022. Prestação de serv. de ter.: 02.13.13.392.2015.2.054.3.3.90.39.00.00.00.00.0
501 02.13.13.392.2015.2.054.3.3.90.39.00.00.00.00.0700 02.13.13.392.2015.2.054.3.3.90.39
.00.00.00.00.0701. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00051/2022 - 26.07.22 - ALEXANDRE 
LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP - R$ 7.160,00; CT Nº 00052/2022 - 26.07.22 - ARTHUR 
ANDRADE LIMA - EPP - R$ 152.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 10/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para a Instalação da Iluminação do Estádio Governador 
Antônio Mariz, “O Marizão”, conforme convênio FDE n° 017/2022, no Município de Sousa/PB, 
discriminados e quantificados nos anexos do edital. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 16 DE AGOSTO DE 2022 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 

sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 27 de Julho de 2022.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

ALEX FERNANDES LIMA
Membro CPL

FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Membro CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº00049/2022
No AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO 

publicado no dia 23 de Julho 2022. ONDE SE LÊ: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE 12 
MESES DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE MÓBILE E DESKTOP – PROGRAMA CIDADE 
SAUDÁVEL; LEIA-SE: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE 12 MESES DE SOFTWARE DE 
GESTÃO DE SAÚDE MÓBILE E DESKTOP. Permanecem inalteradas as demais informações. 

Sumé - PB, 27 de Julho de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) 

CRIANÇAS. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: FER-
REIRA CONSTRUTORA EIRELI - Valor: R$ 693.524,47. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Joao 
Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 22 de Julho de 2022
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

CONTRATO n. 013/2022  – ORIGEM: Processo MP Virtual n. 001.2022.001944 – Licitação: 
Pregão Eletrônico nº 006/2022 - PARTES:  Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ  e Cityloc 
CT Locação de Veículos e Serviços Ltda..  OBJETO:  Contratação de empresa especializada em 
Locação de Veículos, por demanda, (Lotes  01, 02, 05, 06, 07 e 08). VIGÊNCIA:  36 (trinta e seis) 
meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. VALOR TOTAL: R$ 3.401.195,76, 
correspondente a  12 (doze)meses. VALOR TOTAL R$ 10.203.587,28, correspondente a 36 (trinta 
e seis) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06902.03.126.5046.4216.00000000287.3390390.7
6000.  DATA DA  ASSINATURA: 14/07/2022.

CONTRATO n. 014/2022  – ORIGEM: Processo MP Virtual n. 001.2022.001944 – Licitação: 
Pregão Eletrônico nº 006/2022 - PARTES:  Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ  e Unidas 
Veículos Especiais S.A.. OBJETO:  Contratação de empresa especializada em Locação de Veí-
culos, por demanda, (Lote 03). VIGÊNCIA:  36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de 
assinatura do contrato. VALOR TOTAL: R$ 398.400,00, correspondente a 12 (doze) meses. VALOR 
TOTAL R$ 1.195.200,00, correspondente a 36 (trinta e seis) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
06902.03.126.5046.4216.00000000287.3390390.76000.  DATA DA  ASSINATURA: 22/07/2022.

CONTRATO n. 015/2022  – ORIGEM: Processo MP Virtual n. 001.2022.001944 – Licitação: 
Pregão Eletrônico nº 006/2022 - PARTES:  Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ  e A B S 
Transportes e Turismo Ltda-EPP. OBJETO:  Contratação de empresa especializada em Locação 
de Veículos, por demanda, (Lotes 04 e 12). VIGÊNCIA:  36 (trinta e seis) meses, contados a partir 
da data de assinatura do contrato. VALOR TOTAL: R$ 449.999,68, correspondente a 12 (doze) 
meses. VALOR TOTAL: R$ 1.349.999,04, correspondente a 36 (trinta e seis) meses. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 06902.03.126.5046.4216.00000000287.3390390.76000.  DATA DA  ASSINA-
TURA: 22/07/2022.

João Pessoa, 27/julho/2022.
Thiago José Clementino de Oliveira

Pregoeiro

EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS – 
EMPASA “Em Liquidação” CNPJ 40981516/0001-89

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 001/2022
Convocamos os Senhores Conselheiros Fiscais a comparecer a Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará de forma virtual, por intermédio da plataforma do
Google Meets, no dia 03 de agosto de 2022, às 10h, para deliberar sobre os seguintes
assuntos: a) Prestar contas dos atos e operações praticados no semestre e
apresentar relatório e o balanço do estado da liquidação; b) Demonstrativos
financeiros, aspectos a serem tratados sobre a arrecadação do ativo, assuntos
jurídicos e de pessoal; c) Outros assuntos da EMPASA “Em Liquidação”. A presente
convocação está de conformidade com Art. 213 da Lei 6.404/76 que regula as
Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Empresa.

João Pessoa, 26 de Julho de 2022.
JOSÉ SAMARONY DE SOUSA ALVES

EMPASA/Liquidante

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2022
PROCESSO Nº 19.000.021310.2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, destinado aos 
HOSPITAIS DA 2º MACRORREGIÃO - HMSF, HCCG, HRQ e HETCG, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/08/2022 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: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01462-5
João Pessoa, 27 de julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 0229053 CPF: 343713384XX, CONTRATO: 2218925 CPF: 050436644XX, 
CONTRATO: 2106431 CPF: 030837014XX, CONTRATO: 6200190 CPF: 012316014XX, 
CONTRATO: 2120265 CPF: 103709134XX, CONTRATO: 2180076 CPF: 116252434XX, 
CONTRATO: 0200110 CPF: 839964514XX, CONTRATO: 2613056 CPF: 064203094XX, 
CONTRATO: 5202101 CPF: 930655824XX, CONTRATO: 2105475 CPF: 023896904XX, 
CONTRATO: 0202141 CPF: 157284398XX, CONTRATO: 2231908 CPF: 147944044XX, 
CONTRATO: 2183798 CPF: 107296994XX, CONTRATO: 2241450 CPF: 114484354XX, 
CONTRATO: 21103143 CPF: 425047834XX, CONTRATO: 2213918 CPF: 120610914XX, 
CONTRATO: 2109081 CPF: 134967574XX, CONTRATO: 4103037 CPF: 104635728XX, 
CONTRATO: 6102690 CPF: 839985864XX, CONTRATO: 2183734 CPF: 110538124XX, 
CONTRATO: 2609510 CPF: 711190824XX, CONTRATO: 2168720 CPF: 024158804XX, 
CONTRATO: 2126231 CPF: 014084844XX, CONTRATO: 2234994 CPF: 088085734XX, 
CONTRATO: 6200193 CPF: 685004757XX, CONTRATO: 2603582 CPF: 147585424XX, 
CONTRATO: 1214747 CPF: 142038984XX, CONTRATO: 0501460 CPF: 324807924XX, 
CONTRATO: 2120247 CPF: 108817924XX, CONTRATO: 1207133 CPF: 611123218XX, 
CONTRATO: 2120106 CPF: 119380544XX, CONTRATO: 2190690 CPF: 103617954XX, 
CONTRATO: 2615288 CPF: 101846564XX, CONTRATO: 2128572 CPF: 698834914XX, 
CONTRATO: 6105449 CPF: 097230694XX, CONTRATO: 2701832 CPF: 174936004XX, 
CONTRATO: 4200014 CPF: 467204484XX, CONTRATO: 2197363 CPF: 753269904XX, 
CONTRATO: 4104445 CPF: 886254514XX, CONTRATO: 0228927 CPF: 132704514XX, 
CONTRATO: 2212539 CPF: 121269124XX, CONTRATO: 2202069 CPF: 374269584XX, 
CONTRATO: 0501463 CPF: 685839664XX, CONTRATO: 2145516 CPF: 893635234XX, 
CONTRATO: 6104375 CPF: 806268234XX, CONTRATO: 2120843 CPF: 138641314XX, 
CONTRATO: 2146404 CPF: 000235484XX, CONTRATO: 2225108 CPF: 981548424XX, 
CONTRATO: 2106400 CPF: 091902364XX, CONTRATO: 0211257 CPF: 203872024XX, 
CONTRATO: 2164577 CPF: 098705514XX, CONTRATO: 2143806 CPF: 155219844XX, 
CONTRATO: 2602479 CPF: 134583434XX, CONTRATO: 6105386 CPF: 012188974XX, 
CONTRATO: 0303637 CPF: 123953314XX, CONTRATO: 2163803 CPF: 108989574XX, 
CONTRATO: 2601039 CPF: 158393324XX, CONTRATO: 6202129 CPF: 010233034XX, 
CONTRATO: 2162407 CPF: 095305324XX, CONTRATO: 2239824 CPF: 178530244XX, 
CONTRATO: 2236812 CPF: 468173364XX, CONTRATO: 2120436 CPF: 109596964XX, 
CONTRATO: 0223027 CPF: 225563894XX, CONTRATO: 2200021 CPF: 138932234XX, 
CONTRATO: 0506233 CPF: 011974384XX, CONTRATO: 2191856 CPF: 104266704XX, 
CONTRATO: 2226124 CPF: 713190524XX, CONTRATO: 2701196 CPF: 051024614XX, 
CONTRATO: 2211740 CPF: 118509744XX, CONTRATO: 0503742 CPF: 008704794XX, 
CONTRATO: 0500837 CPF: 031456634XX, CONTRATO: 2188539 CPF: 713932924XX, 
CONTRATO: 2180083 CPF: 104330924XX, CONTRATO: 2140088 CPF: 107262154XX, 
CONTRATO: 2189093 CPF: 132221924XX, CONTRATO: 2607140 CPF: 063105094XX, 
CONTRATO: 2604730 CPF: 701809334XX, CONTRATO: 6106164 CPF: 059240864XX, 
CONTRATO: 4101744 CPF: 361415004XX, CONTRATO: 0230805 CPF: 000791224XX, 
CONTRATO: 2157135 CPF: 087785774XX, CONTRATO: 2217965 CPF: 712443504XX, 
CONTRATO: 0503221 CPF: 050346874XX, CONTRATO: 4100491 CPF: 049561484XX, 
CONTRATO: 2185741 CPF: 098617344XX, CONTRATO: 0500087 CPF: 132847034XX, 
CONTRATO: 2161280 CPF: 414302204XX, CONTRATO: 2146277 CPF: 058823784XX, 
CONTRATO: 2178964 CPF: 110245244XX, CONTRATO: 2609972 CPF: 173880794XX, 
CONTRATO: 2181649 CPF: 104767244XX, CONTRATO: 0505823 CPF: 038609924XX, 
CONTRATO: 2182483 CPF: 106623004XX, CONTRATO: 2106437 CPF: 126138184XX, 
CONTRATO: 2170963 CPF: 093065314XX, CONTRATO: 2600118 CPF: 052992834XX, 
CONTRATO: 2222980 CPF: 109128514XX, CONTRATO: 2400183 CPF: 144152184XX, 
CONTRATO: 2114072 CPF: 031842394XX, CONTRATO: 4200303 CPF: 046478974XX, 
CONTRATO: 1213346 CPF: 338511584XX, CONTRATO: 0504858 CPF: 338049234XX, 
CONTRATO: 2207805 CPF: 025566334XX, CONTRATO: 2194262 CPF: 910152604XX, 
CONTRATO: 6200153 CPF: 063059774XX, CONTRATO: 2173765 CPF: 719954524XX, 
CONTRATO: 4200736 CPF: 029079284XX, CONTRATO: 2190110 CPF: 379937044XX, 
CONTRATO: 0505737 CPF: 690891754XX, CONTRATO: 0236208 CPF: 305379164XX, 
CONTRATO: 6105137 CPF: 010231254XX, CONTRATO: 4200419 CPF: 466911624XX, 
CONTRATO: 2133031 CPF: 030463884XX, CONTRATO: 2217448 CPF: 114072404XX, 
CONTRATO: 0212714 CPF: 123912204XX, CONTRATO: 2131013 CPF: 193451678XX, 
CONTRATO: 2174911 CPF: 045753624XX, CONTRATO: 2130759 CPF: 021537584XX, 
CONTRATO: 2167067 CPF: 138708954XX, CONTRATO: 2400901 CPF: 580472124XX, 
CONTRATO: 2238441 CPF: 014160104XX, CONTRATO: 2223116 CPF: 121796884XX, 
CONTRATO: 2118250 CPF: 093843784XX, CONTRATO: 2122114 CPF: 071408364XX, 
CONTRATO: 6201506 CPF: 056439784XX, CONTRATO: 0245817 CPF: 131715934XX, 
CONTRATO: 2152243 CPF: 712310014XX, CONTRATO: 2172688 CPF: 055929264XX, 
CONTRATO: 6104444 CPF: 012908464XX, CONTRATO: 2176160 CPF: 059650884XX, 
CONTRATO: 2171675 CPF: 049124364XX, CONTRATO: 6101499 CPF: 065277914XX, 
CONTRATO: 2171283 CPF: 105032544XX, CONTRATO: 2130957 CPF: 079471254XX, 
CONTRATO: 2609483 CPF: 173508014XX, CONTRATO: 0212550 CPF: 376171764XX, 
CONTRATO: 6201414 CPF: 034473634XX, CONTRATO: 2238606 CPF: 203278247XX, 
CONTRATO: 2107274 CPF: 885148624XX, CONTRATO: 2179717 CPF: 265471557XX, 
CONTRATO: 6201060 CPF: 461249694XX, CONTRATO: 6108216 CPF: 441966954XX, 
CONTRATO: 2609506 CPF: 930892874XX, CONTRATO: 0211428 CPF: 023730504XX, 
CONTRATO: 2189961 CPF: 142963654XX, CONTRATO: 6202348 CPF: 091502234XX, 
CONTRATO: 2181017 CPF: 100728714XX, CONTRATO: 2228647 CPF: 033899904XX, 
CONTRATO: 2158184 CPF: 121758334XX, CONTRATO: 2223285 CPF: 135134454XX, 
CONTRATO: 2144757 CPF: 065650544XX, CONTRATO: 2141591 CPF: 135010274XX, 
CONTRATO: 6202546 CPF: 033472164XX

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELÉM - PB
Rua Joaquim Rodrigues, 45 – Centro – Belém - PB

CNPJ: 08.582.181/0001-13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTARIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELÉM/PB, inscrito no CNPJ sob o nº: 
08.582.181/0001-13, com Carta Sindical concedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego sob 
número  L067 P063 A1971, com endereço na Rua Joaquim Rodrigues, 45 – Centro – Belém – PB, 
CEP:58.255-000 ,convoca pelo presente EDITAL todos os membros da categoria dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos e aposentados rurais, agricultores e agricultoras familiares 
e assalariados e assalariadas rurais, do Município de Belém /PB, à participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores  Rurais de Belém – PB,a ser realizada no dia  
26 de agosto de 2022, na sede do Sindicado, no endereço citado acima, com início às 08:00 (oito) 
horas, em primeira convocação e em segunda convocação, 2 (duas) horas após, observando o 
quórum estatutário,  para  tratar  da seguinte  ordem  do  dia: 1) Alteração Estatutária para:  a) alterar 
a sua representação sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e 
agricultoras familiares,  ativos e aposentados, proprietários ou não, no caso de proprietários, em 
área que não exceda a 02 (dois) módulos rurais de sua região e/ou Município que exerçam suas 
atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, no Município de Belém/
PB, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar a denominação do Sindicato para Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Belém/PB; 2) Outras alterações 
estatutárias decorrentes das anteriores do item 1.

Belém/PB, 28 de julho de 2022.
 MARLEIDE FERNANDES DA SILVA SANTOS

Presidente do Sindicato

A Panificadora Monsenhor Sales LTDA, CNPJ 08.531.253/0001-01, torna público que em 16 de 
novembro de 2021 deu entrada ao processo de nº 372/2021 requerendo a Licença de Operação da 
Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Campina Grande para fabricação de produtos de panificação, situado à Rua Monsenhor 
Sales, Nº 180, Distrito de São José da mata, Campina Grande/PB.

LARYSSA PEREIRA ALVES, CPF 075.472.884-64 torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de instalação para CONSTRUÇÃO 
DE UMA CASA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR Situado à BR230, KM10 Lote 191 – Condomínio 
Alamoana – Jacaré – Cabedelo-PB

A ARME CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ: 02.957.380/0001-82 torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente 
do Conde, estado da Paraíba a Licença de OPERAÇÃO para UMA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR 
COM 24 UNIDADES HABITACIONAIS Situado na praia de Jacumã, Loteamento Cidade Balneário 
Novo Mundo, Lotes 16, 17 e 18 da quadra J-16, município do Conde-PB.

SURGIPLUS INDUSTRIA TEXTIL, CNPJ:33.632.015/0001-21, TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU A SEMAPA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA 
SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL, FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA 
E ODONTOLOGIA E COMERCIO ATACADISTA DE ISNTRUMENTOS MATERIAIS PARA USO 
MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR, E LABAROTORIOS SITUADO Á AV. SANTA IZABEJOÃO 
CLEMENTINO GOMES Nº475, RENASCER, CABEDELO-PB.

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira, CPF 323.530.494-00, torna público que requereu da SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente pesca e agricultura, a LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO, para uma 
edificação unifamiliar, localizado na Rua Projetada, Quadra 03, Lote 10-B, Loteamento Amazônia 
park, Alpha Village - Cabedelo/PB.
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