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Pessoense aprovou novo local do evento, o Parque Solon de Lucena, enquanto na Catedral é encenado ‘O Milagre das Neves’  (foto). Página 8

Festa das neves une religião, história e lazer

Operação retira 
duas pessoas de 
condições análogas 
à escravidão na PB

Caged: PB gera 
saldo de 3.602 
empregos com 
carteira assinada

Operação atuou em 
todo o Brasil, com um to-
tal de 337 resgatados so-
mente no mês de julho. 
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Com crescimento de 
18,8%, estado registra o 
quarto resultado positivo 
consecutivo. 

Página 14

Carta a favor da 
democracia: site 
recebe ataques 
de hackers

PRTB realiza 
convenção e 
oficializa nome 
de Major Fábio 

Até ontem, não hou-
ve nenhum prejuízo ao 
manifesto, que já recebeu 
mais de 300 mil adesões. 
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Majoritária ainda terá 
Dr. Jodi Candeia como can-
didato a vice e o Pastor Sér-
gio Queiroz para o Senado. 
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Foto: Jaymeson Carneiro/Funjope

Para Fachin, democracia não 
tolera populismo autoritário

na oab-pb

Presidente do TSE participou, remotamente, do lançamento do Comitê Pela Democracia. Página 13

Carminha Abrantes, de 
filmes como O Sonho de 
Inacim e Desvio, sobe ao 
palco do Teatro Municipal 
Severino Cabral, nesta 
sexta-feira, com a peça 
‘Leonor’.
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Aos 77 anos, atriz de Campina Grande 
realiza sonho de estrear um monólogo

n “E a louceira, solitária em sua 
aventura de manter pulsante uma 
cultura que, a cada dia, é ameaçada 
(...), olha para os transeuntes que, 
indiferentes, viram as costas como 
a temer o contágio do ‘atraso’”.

Mariana Moreira
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No primeiro semestre de 2022, brinquedo causou 60 
interrupções de energia, afetando 22 mil residências.
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Os estragos que a pipa 
faz na rede elétrica

n “A Bica cumpre um papel 
importante na sociabilidade da 
cidade, especialmente quando 
a gente pensa os espaços para 
a infância”.

Sandra Raquew Azevêdo 
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Foto: Roberto Guedes

Foto: Rodrigo Di Paula/Divulgação

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

644.168

33.752.376

572.396.969

10.349

678.147

6.388.967
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.254.828

449.368.399

12.320.700.629

Número de casos 
de varíola dos 
macacos cresce 
65% no Brasil

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, noti-
ficações subiram de 592 
para 978 em uma semana.
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JULHO AMARELO
Mês de luta  contra as  hepatites vi rais

Faça o teste

Hepatites virais
têm tratamento
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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É oportuna a atitude da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo de elaborar um manifesto em defesa da democracia, a ser 
lançado, oficialmente, no próximo dia 11 de agosto. Diante de ataques 
recorrentes aos Poderes constituídos e de incitação à violência, se faz 
necessário que a sociedade brasileira se posicione contra a ameaça de 
ruptura da ordem constitucional. 

Interessante observar que o documento, cujo o título é “Carta 
às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático 
de Direito!”, tem um caráter apartidário. Nele consta a assinatura 
de pessoas de diferentes espectros ideológicos e de atuação 
política distinta, entre as quais o ex-ministro José Eduardo 
Cardozo, advogado que defendeu Dilma Rousseff no processo de 
impeachment, e o jurista Miguel Reale Junior, coautor do pedido de 
afastamento da ex-presidente. Economistas ligados ao ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, como Armínio Fraga, Pedro Malan e 
Edmar Bacha, assim como ex-ministros de governos do PT, como 
Tarso Genro e Renato Janine Ribeiro, também são signatários do 
manifesto.  

A propósito, esse caráter apartidário é citado no manifesto, como 
forma de ressaltar que a defesa da democracia é uma causa de 
todos os brasileiros, independentemente da preferência eleitoral 
ou da bandeira partidária de cada um: “Sabemos deixar ao lado 
divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da 
ordem democrática (...) clamamos as brasileiras e os brasileiros a 
ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das 
eleições”.  

É inaceitável que setores da política, que flertam com a barbárie e 
atuam pela quebra da normalidade democrática, ponham em dúvida 
a lisura do processo eleitoral e continuem a incitar uma desobediência 
ao resultado das eleições de outubro. É fundamental que a sociedade 
brasileira faça um contraponto à altura, defendendo o respeito às 
normas democráticas – é possível subscrever o manifesto por meio do 
endereço https://www.estadodedireitosempre.com/assinar.       

Como diz trecho do manifesto, “No Brasil atual não há mais espaço 
para retrocessos autoritários”.

Em defesa da democracia
Editorial

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

Por que chato de galocha?
Depois da chuva, na semana passada, vi 

um pedreiro, displicentemente, caminhando 
ao trabalho, na hora em que as crianças vão à 
escola. Com todo conforto, pisava numa poça 
d’água, sem molhar os pés. Parecia brincar 
com água nos dias de chuva. Calçava uma 
longa galocha amarela, brilhosa, que chama-
va atenção. Transportei-me para os tempos 
de menino, quando, muito ancho, sob um for-
te temporal, ia ao Colégio Nossa Senhora da 
Conceição, em Itabaiana, quase na extremi-
dade da cidade. Os dias de chuva, diferentes 
dos outros, eram divertidos pelos banhos de 
biqueira. No entanto, arrumados, caminhá-
vamos sobre o que era proibido, pisando em 
poça d’água, sem medo, como que caminhás-
semos sobre as águas. 

Não sei se antigas, mas era tempo de coisas 
que não existem mais, que meninos e meni-
nas levavam à escola. Longe, mas íamos a pé, 
carregando uma bolsa de plástico ou de cou-
ro, parecida com uma matula, que continha 
todo o material da jornada de aula: livros, ca-
dernos, lápis grafite e de cores, um pente fla-
mengo, borracha para corrigir os erros, uma 
banana ou um sanduíche de pão francês com 
queijo de manteiga e doce de goiabada em lata. 
Para arrematar, um copo sanfonado, que es-
tirava e encolhia, ficando do tamanho de um 
biscoito redondo recheado. Mais sofisticado 
do que isso era o lápis tinta que escrevia em 
três cores. Antes de sair, a costumeira reco-
mendação da mãe: “Comporte-se!”.  

Quando chovia, não se lamentava, era a 
vez de uma capa de chuva com capuz e uma 
galocha preta, revestindo o resistente Vulca-
brás, de solado de borracha, para enfrentar os 
chutes em tudo aquilo, que estivesse no chão 
pela frente, de pedra a quenga ou catemba de 
coco. Não havia pai ou mãe que nos levasse à 
escola. Sem perigo, a pé,  isso era responsabi-
lidade das indefesas crianças. Costume, mes-
mo das pouquíssimas famílias que tinham 
um velho carro na garagem, atrás de casa ou 
no quintal. Isso se tinha como invariável, daí 
ter virado memória. 

Talvez o caro leitor tenha notado, dentre 
suas lembranças, que quase nenhum objeto 
propriamente da nossa infância existe mais 
em suas características primitivas. E seriam 
essas coisas que sinalizariam retornar àque-
les tempos. Ainda bem que a galocha do pe-

dreiro estava em forma... Sem ela, coisas não 
existiriam mais, como até o telefone, usando-
se quatro números do disco. Se não desapa-
receram, sofreram mudanças ou tornaram-se 
melhores. Também sob a superficial alegação 
do mundo moderno: “Caíram de moda”... Em-
bora, saudosamente, tenho escutado preferên-
cias pelo passado. 

Tanto a capa como a galocha continuam no 
mesmo formato e com igual finalidade de nos 
proteger da chuva, embora menos usadas, o 
que atinge até o guarda-chuva. Paciência, as-
sim cada um merece a gripe que arruma. Es-
sas são coisas fadadas, além da do pedreiro, 
a cabeças esbranquiçadas, encanecidas. Não 
somos “gente nova”, tanto é assim que lemos 
jornal, impresso no papel. Guardando pensa-
mentos e lembranças daqueles tempos, revi, 
naquelas galochas amarelas, um mundo que 
havia desaparecido, inclusive a esquecida pro-
fissão de pedreiro. Mas, de repente, estranhei 
a associação dos antipáticos às simpáticas ga-
lochas, na desprezível expressão “chato de ga-
locha”. São bobagens daquelas que são ditas 
sem razão de serem ditas. A favor da simpa-
ticíssima lembrança, isso seria uma depre-
ciação do significante e do significado da es-
timada galocha.

Em um canto de calçada ela espicha o 
olhar como a buscar vestígios e desejos de 
burburinhos e movimentos que, em tem-
pos idos, agitavam o trecho da feira livre 
dedicada a venda de panelas, potes e ou-
tros apetrechos caprichosamente escul-
pidos pelas mãos das hábeis louceiras e 
que passavam a compor parte necessária 
de todas as casas, das mais abastadas as 
mais singelas.

Panelas, cacos e tachos onde eram pre-
parados o famoso rubacão com toucinho 
frito, avidamente consumido. Potes que, 
suspensos em cantareiras, armazenavam 
a água conservada em temperatura ame-
na e, em incontáveis momentos, saciando 
a sede de tantos. Potes diligentemente pro-
tegidos por caprichosos panos bordados e 
marcados por mãos femininas que impri-
miam marcas e tons e trazia alegria e cui-
dado a tantas casas de taipas e rusticamen-
te improvisadas de moradia.

Em minha infância e adolescência, por 
inúmeras vezes acompanhei minha mãe 
nas visitas as louceiras como Dona Glória 
e Francisca de Paulo. Além de analisar o 
estoque na busca de algumas peças para 
repor aquelas que apresentavam racha-
duras ou desgaste pelo tempo de uso, ma-
mãe sempre encomendava algumas no-
vas, em especial, destacando-se a panela 
para o feitio do feijão, o caco para torrar a 
farinha de milho e um grande tacho. Ta-
cho esse onde ela, aproveitando vísceras e 
outros pedaços dos porcos que eram aba-
tidos, com parte para consumo domésti-
co e outra para venda como estratégia de 
complementar a renda, misturava com po-
tassa e, após dias de curtida, era levado ao 
fogo em uma trempe improvisada no ter-
reiro, preparando um natural, saudável e 
cheiroso sabão caseiro. Sabão que exalava 
um cheiro de carinho ao ser soprado em 
ventos brandos que tangiam as roupas no 
quaradouro.

E a louceira, solitária em sua aventu-
ra de manter pulsante uma cultura que, a 
cada dia, é ameaçada pela modernidade 
do plástico, do alumínio, olha para os tran-
seuntes que, indiferentes, viram as costas 

como a temer o contágio do “atraso”. E, 
entre panelas, pequenos jarros, potes ela 
atualiza seu fazer produzindo peças que 
reproduzem animais, flores, apetrechos 
que são tranquilamente indicados como 
decorativos.

E a louceira, em sua solidão, devaneia 
e vislumbra tantas outras companheiras 
dos sábados de feira livre em Cajazeiras, 
e com ela dividia o espaço da venda, mas 
também as prosas, as esperanças de me-
lhores negócios. Mas, uma apressada bu-
zina de carro lhe traz a realidade. Ela está 
sozinha como se andasse de costas na di-
reção do ontem.

Que pena ver a solidão da louceira e, 
mais triste, ver esvaindo-se uma cultu-
ra tão entranhada em nossas vivências e 
que, se apoiada, poderá render ensinamen-
tos para tantas gerações mais novas. Ge-
rações mergulhadas em mundos digitais 
e virtuais, mas que não pode deixar de vi-
venciar o prazer de preparar um feijão de 
corda, cozido em panela de barro no fogão 
de lenha, temperado com toucinho, nata e 
coentro, e deliciado com arroz e costelas de 
porcos, fritas em um tacho de barro.

Isso será possível? Ou apenas me deixei 
contaminar pela tristeza solitária da der-
radeira louceira expondo seu trabalho na 
feira livre da cidade.

Tristeza de louça

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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A natureza e suas formas!

“Ela está 
sozinha como 
se andasse 
de costas na 
direção do 
ontem

Mariana Moreira

“Guardando 
pensamentos 
e lembranças 
daqueles 
tempos, revi, 
naquelas 
galochas 
amarelas, um 
mundo que havia 
desaparecido

Damião Ramos Cavalcanti   
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LuLa: reunião 
com reLigiosos 

Debate marcaDo 
para 8 De agosto 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

2002 e 2006: em campina granDe,  
pt só obteve mais votos com LuLa  

tuDo bem cronometraDo  

uma atituDe protocoLar 

“Questão De aLta reLevância” 

O PSD da Paraíba fará sua convenção no mesmo 
dia em que será realizada a do PSB. Ambas ocor-
rerão em João Pessoa: a do PSD será iniciada às 
10h, enquanto que a dos socialistas começará 
às 16h. Tudo bem cronometrado para que a 
senadora Daniella Ribeiro, presidente do PSD, 
possa comparecer ao evento do PSB e prestigiar 
a homologação de Lucas, seu filho, como can-
didato a vice na chapa de João Azevêdo (PSB).       

Em longa carta dirigida a Jackson Macedo, pre-
sidente estadual do PT, Antônio Barbosa, que 
comanda o diretório do partido em João Pessoa, 
comunica a retirada do seu nome da lista de 
indicados para compor a chapa de Veneziano 
Vital do Rêgo, na condição de candidato a vice. 
Atitude protocolar, uma vez que ele e os demais 
indicados já haviam sido barrados pelo MDB. 

Na carta enviada à direção do PT, Antônio Bar-
bosa ressalta a importância da escolha: “É coisa 
séria! É mesmo uma questão de alta relevância 
política. Este nome deve reunir habilidade polí-
tica, sensibilidade social, compromisso com as 
coisas públicas, conhecimento e respeito aos 
princípios fundamentais da Administração Pú-
blica”. Mas não opinou quem poderia ser.  

O primeiro debate te-
levisivo com candida-
tos a governador da 
Paraíba ocorrerá no 
dia 8 de agosto, às 
21h30, três dias após 
o fim do prazo para a 
homologação das can-
didaturas, em conven-
ção. Além do debate 
com os postulantes ao 
governo, a TV Arapuan 
também colocará fren-
te a frente os candida-
tos ao Senado, no dia 
5 de setembro.      

Antes do ato público 
marcado para o Par-
que do Povo, em Cam-
pina Grande, a partir 
das 14h, o ex-presi-
dente Lula (PT) partici-
pará de encontro com 
líderes de correntes 
religiosas distintas, no 
Garden Hotel. A pauta 
central desse evento é 
debater o combate à 
intolerância religiosa. 
Lula chegará à ‘Rainha 
da Borborema’ na pró-
xima terça-feira. 

Nas duas eleições em que foi eleito presidente da 
República, Lula foi o mais votado em Campina 
Grande: venceu José Serra (PSDB), em 2002, e 
Geraldo Alckmin (à época no PSDB), em 2006. 
O mesmo não se repetiu com Dilma Rousseff 
(PT). Ela teve menos votos na cidade do que José 
Serra, em 2010, e do que Aécio Neves (PSDB), em 
2014. Em 2018, Fernando Haddad (PT) perdeu 
em Campina Grande para Jair Bolsonaro (PL). 

eDson Fachin DeFenDe LegaLiDaDe  
constitucionaL e Diz Que o brasiL  
“não toLera popuLismo autoritário” 

No lançamento do 
Comitê pela Demo-
cracia e Contra a De-
sinformação, promo-
vido pela Ordem dos 
Advogados do Bra-
sil, Seccional Paraí-
ba (OAB-PB), 
em João Pes-
soa, um dos 
destaques 
foi a fala do 
presidente 
do Tribunal 
S u p e r i o r 
E l e i t o r a l 
(TSE), Ed-
son Fachin (foto). Em vídeo gravado especial-
mente para o evento, o ministro afirmou que o 
combate à desinformação, no atual processo elei-
toral, se faz necessário para que o voto do elei-
tor seja “fruto de uma escolha informada e não 
capturada por narrativas ficcionais”. Em nenhum 
momento Fachin citou o nome do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), teceu críticas ao que tachou de 
“populismo autoritário”. E fez também uma defesa 
veemente da democracia e do Estado Democrá-
tico de Direito. “Neste momento, defender a lega-
lidade constitucional significa defender a preva-
lência da Constituição, da liberdade e do direito 
de escolha de eleitores e eleitoras, nas eleições 
de 2022”, argumentou.   

Geral

Em todo o Brasil, força-tarefa já resgatou, ao longo deste ano, 1.124 pessoas

Duas pessoas são retiradas 
de condições de escravidão

na Paraíba

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com

Duas pessoas foram reti-
radas de condições análogas 
à escravidão na Paraíba após 
força-tarefa que resgatou 337 
trabalhadores em todo o país, 
de acordo com dados forneci-
dos pelo Ministério Público 
do Trabalho na Paraíba (MP-
T-PB). A chamada Operação 
Resgate II está em andamen-
to desde o início do mês de 
julho, atuando com cerca de 
50 equipes em 22 estados e 
no Distrito Federal. Soman-
do os novos números, o Bra-
sil alcança um total de 1.124 
pessoas resgatadas de traba-
lhos análogos à escravidão 
em 2022.

A operação foi feita de for-
ma conjunta entre seis órgãos 
federais, sendo eles: Minis-
tério Público Federal (MPF); 
Subsecretaria de Inspeção do 
Trabalho, do Ministério do 
Trabalho e Previdência (SIT); 
Ministério Público do Tra-
balho (MPF); Polícia Federal 
(PF); Defensoria Pública da 
União (DPU); e Polícia Rodo-
viária Federal (PRF). De acor-
do com a Procuradoria-Geral 
do Trabalho, essa é a “maior 
ação conjunta com foco no 
combate ao trabalho análogo 
ao escravo e tráfico de pessoas 
no país”.

Segundo informações pu-
blicadas pelo site Pragmatis-
mo Político, as vítimas parai-
banas eram duas irmãs que 
trabalhavam como emprega-
das domésticas. Uma delas 

A Paraíba continua man-
tendo bons índices de redu-
ção da taxa de mortalidade 
materna. De acordo com da-
dos da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), a redução 
foi em mais de 70% compa-
rando com os números do 
mesmo período de 2021. De 
janeiro a julho de 2022, o Es-
tado registrou 14 óbitos ma-
ternos. No ano anterior, o 
acumulado foi de 52 mor-
tes. Ações do órgão, como 
a criação do Centro Esta-
dual de Regulação Hospita-
lar (CERH) para a obstetrí-
cia, colaboraram para essa 
significativa diminuição.

O CERH ampliou os ser-
viços, em março deste ano, 
para atuar na obstetrícia. O 
serviço funciona regulando 
leitos na linha materno-in-
fantil, o que torna o processo 
mais rápido e seguro. A se-
cretária de Saúde da Paraí-
ba, Renata Nóbrega, explica 
que o objetivo da regulação 
para este público é canali-
zar as solicitações de forma 
a disponibilizar o leito para 
as usuárias e assim, organi-
zar o fluxo e reduzir os índi-
ces de mortalidade materna.

“A unificação do fluxo de 
regulação torna o processo 
mais equânime e oportuno, 
pois pode prestar a assistên-
cia aos casos graves o quan-
to antes, reduzindo o tempo 
de espera. O único meio de 
desafogar os grandes cen-
tros como João Pessoa e Cam-

Mortalidade materna continua em queda na PB
dados da ses

Gestação
Morte materna é o 

óbito de uma mulher 
durante a gestação 

ou até 42 dias após o 
término da gestação

pina Grande é trabalhando 
com a regionalização da saú-
de. O trabalho da regulação 
está facilitando muito. Esta-
mos conseguindo atender à 
população e o resultado es-
tamos vendo na grande redu-
ção da mortalidade materna 
como é observado”, pontua.

A rede materno-infantil 
da Paraíba possui 13 hospi-
tais de referência em todo o 
estado, com salas de parto 
equipadas e leitos de Unida-

des Intensivas Neonatais, e 
trabalha no acompanhamen-
to do pré-natal ao puerpério, 
levando a garantia da saúde 
à população paraibana.

Morte materna é o óbi-
to de uma mulher durante a 
gestação ou até 42 dias após 
o término da gestação, inde-
pendentemente da duração 
ou da localização da gravi-
dez. É causada por qualquer 
fator relacionado ou agrava-
do pela gravidez.

A rede materno-infantil da PB possui 13 hospitais de referência, com salas de parto equipadas e leitos
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MPT
A última investida da 
força-tarefa resgatou 
337 trabalhadores em 
todo o país, segundo 

dados fornecidos pelo 
Ministério Público do 
Trabalho na Paraíba

Foto: Antonio Augusto/TSE

estava em João Pessoa e a ou-
tra em Alagoa Grande. Ain-
da de acordo com o portal, a 
trabalhadora resgatada na ca-
pital paraibana tem 37 anos 
e era ‘escravizada’ desde os 
nove. Já a profissional que foi 
encontrada em Alagoa Gran-
de tem 57 anos e trabalhava 
para a mãe da “empregadora” 
de sua irmã e também vítima. 
Em contato com o MPT-PB, a 
reportagem de A União não 
conseguiu retorno para con-
firmar a informação.

Em coletiva de impren-
sa nacional, realizada ontem 
pela manhã, o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) estimou 
que mais de 3,8 milhões de 
reais deverão ser pagos aos 
resgatados, considerando as 
verbas salariais e rescisórias 
dadas às condições em que fo-

ram encontrados. Ainda con-
forme informações do MPF, 
ao menos 149 dentre o total 
de resgatados também foram 
vítimas de tráfico de pessoas.

Cada uma das pessoas li-
beradas já recebeu três par-
celas do seguro-desemprego 
especial para o trabalhador 
resgatado, cujo valor é de um 
salário-mínimo. Os “empre-
gadores” que foram flagra-
dos pela operação é que de-
verão pagar o valor, além de 
terem sido notificados para 
formalizar o vínculo dos tra-
balhadores resgatados. Outra 
questão é que eles poderão ser 
responsabilizados por infra-
ções como multas administra-
tivas, ações criminais e danos 
morais e individuais.

No Brasil, as atividades 
econômicas com o maior nú-
mero de resgatados foram ser-
viços de colheita, cultivo de 
café e criação de bois e vacas, 
na zona rural; e casos de tra-
balhadoras domésticas e res-
gates ocorridos em clínicas de 
reabilitação para dependen-
tes químicos, tratando-se da 
zona urbana. Segundo o MPT, 
Goiás e Minas Gerais foram 
os locais com mais resgates 
feitos pela operação em julho.

Até o fechamento desta 
edição, o MPT-PB não tinha 
informações acerca de pos-
síveis paraibanos resgatados 
em outros estados.

Recentemente, o MPT-PB 
divulgou que, aproximada-
mente, 550 paraibanos foram 
resgatados de condições aná-
logas ao trabalho escravo, em 

18 anos, em diversos estados 
brasileiros. Os dados de 2003 
a 2021 foram disponibiliza-
dos pelo Observatório da Er-
radicação do Trabalho Escra-
vo e do Tráfico de Pessoas, do 
MPT e Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), com 
o apoio da Subsecretaria de 
Inspeção do Trabalho (SIT) do 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência (MTP).

“Os paraibanos recebem 
propostas fraudulentas de tra-
balho e se deslocam a outro 
estado. O discurso é de que o 
trabalho a ser realizado é bas-
tante vantajoso com os direi-
tos trabalhistas garantidos. 
Ao chegar ao local, os traba-
lhadores descobrem que terão 
que pagar pelo transporte de 
ida, alimentação, alojamento, 
produtos de higiene, equipa-
mentos para realizar o traba-
lho e equipamentos de pro-
teção individual”, explicou 
Marcela Asfóra, vice-procura-
dora-chefe do MPT-PB.

Ainda segundo Asfó-
ra, outra situação verificada 
nas operações é a do traba-
lho realizado em condições 
consideradas degradantes. 
“Verificam-se pessoas em 
alojamentos extremamen-
te precários, muitas vezes 
com animais peçonhentos, 
sem nenhuma qualidade de 
vida”, completou a procura-
dora. Hoje às 8h, no auditó-
rio da sede do MPT-PB, na ca-
pital, acontece uma coletiva 
de imprensa para apresentar 
com mais detalhes os resul-
tados da Operação Resgate II.
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Sebrae-PB aponta que João Pessoa e Campina Grande tiveram o maior número de registros no período de seis meses

Paraíba ganha 21,5 mil novos MEIs
empreendedorismo

De janeiro a junho des-
te ano, a Paraíba registrou a 
abertura de 21.517 novos mi-
croempreendedores indivi-
duais, conforme levantamen-
to do Sebrae-PB feito com base 
em dados da Receita Federal. 
Deste total, 21.193 seguem em 
atividade no estado. Os dados 
relacionados a MEIs nascentes 
na Paraíba apontam, também, 
que as cidades de João Pessoa 
e Campina Grande foram os 
que registraram maior abertu-
ra de novos microempreende-
dores individuais no período.

Em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, o esta-
do teve uma leve queda no 
número de MEIs nascentes: 
em 2021 foram abertos 22.056, 

o que significa uma redução 
de 2,4%. Dos 21.517 novos mi-
croempreendedores indivi-
duais abertos no estado, 8.257 
foram abertos em João Pessoa 
e 3.040 em Campina Grande. 
Outras cidades que se desta-
caram em termos de abertu-
ra de novos MEIs foram Santa 
Rita (1.014), Patos (888) e Ba-
yeux (721). Essas cinco cida-
des juntas foram responsáveis 
por 64,7% dos registros de no-
vos MEIs.

A analista técnica do Se-
brae-PB, Germana Espínola, 
explicou que em 2021 a eco-
nomia ainda estava tentando 
se recuperar da queda ocasio-
nada pela pandemia da Co-
vid-19. “Muitos negócios fo-

ram abertos por escassez de 
emprego, ou seja, por necessi-
dade. Já em 2022, o empreen-
dedorismo foi visto como 
oportunidade, já que o con-
sumo está em aquecimento, 

gerando mais renda e opor-
tunidade de emprego. Então, 
avalio como bastante positivo 
o número de abertura de MEIs 
neste ano”, afirmou.

O levantamento revela, 
ainda, que a atividade de co-
mércio varejista de vestuário 
e acessórios foi a que mais re-
gistrou abertura de MEIs nos 
seis primeiros meses de 2022, 
com 1.357 novos negócios no 
período. Em seguida, apare-
cem as seguintes atividades: 
cabeleireiros, manicure e pe-
dicure (929), promoção de ven-
das (859), comércio varejista 
de bebidas (751), minimerca-
dos (693) e atividades de en-
sino (592).

“O MEI pode contratar até 

um funcionário com carteira 
assinada, mas está tramitando 
na Câmara dos Deputados um 
projeto de lei que objetiva au-
mentar a contratação para até 
dois funcionários e aumentar 
o limite do faturamento anual, 
que atualmente é de R$ 81 mil 
e passaria a ser de R$ 131 mil”, 
informou a analista, acrescen-
tando dicas para aquele que 
sonha em abrir o próprio ne-
gócio. “Ele deve estar atento às 
tendências e à forma de consu-
mo dos brasileiros, além de sa-
ber estratégias e os principais 
canais de marketing e vendas. 
É preciso, também, estudar a 
fundo sobre o ramo de ativida-
de que deseja atuar e realizar o 
plano de negócios para anali-

sar a viabilidade do negócio”, 
enumerou.

Sebrae 50+50
Em 2022, o Sebrae celebra 

50 anos de existência, com 
atividades em torno do tema 
“Criar o futuro é fazer histó-
ria”. Denominado Projeto Se-
brae 50+50, a iniciativa enfati-
za os três pilares de atuação da 
instituição: promover a cultu-
ra empreendedora, aprimorar 
a gestão empresarial e desen-
volver um ambiente de negó-
cios saudável e inovador para 
os pequenos negócios no Bra-
sil. Passado, presente e futu-
ro estão em foco, mostrando a 
evolução desde a fundação em 
1972 até os dias de hoje.

Varejo
O comércio varejista 

de vestuário e 
acessórios foi

a que mais
registrou MEIs

A Paraíba registrou 839 
novos casos de Covid-19, de 
acordo com a última atuali-
zação da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES-PB). 
Com os novos dados, o es-
tado totaliza 644.168 confir-
mações para a doença, sen-
do 160.068 deles apenas em 
João Pessoa – o que equiva-
le a cerca de 25% dos casos. 
Em relação aos óbitos, não 
houve nenhum até a divul-
gação do boletim de ontem, 
mantendo o total de 10.349 
vítimas fatais para o novo 
coronavírus. Outros qua-
tro óbitos estão sendo in-
vestigados.

Ainda segundo dados 
disponibilizados pelo pai-
nel da SES-PB, o estado pos-
sui 463.101 pacientes recu-
perados da doença e outros 
707.252 casos que foram des-
cartados após análise nos la-
boratórios da Saúde. 

Quanto à ocupação dos 
leitos, considerando ape-
nas os leitos de Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) 
para adultos, o índice é de 
35% em todo o estado. Con-
forme informou o Centro Es-
tadual de Regulação Hospi-
talar, quatro pacientes foram 
hospitalizados entre quar-
ta-feira e ontem. Existem, 

ao todo, 90 pacientes inter-
nados em alguma das uni-
dades públicas de referên-
cia no tratamento contra a 
Covid-19.

Campanha de imunização
Em relação à vacinação 

contra o novo coronavírus, 
3.751.119 pessoas acima de 
5 anos foram vacinadas até 
quarta-feira, conforme a últi-
ma atualização do painel da 
SES-PB. Esse número equi-
vale ao percentual de qua-
se 90% da população parai-
bana. Do total, 3.523.121 são 
referentes à primeira dose 
e 3.274.096 à segunda dose. 
Essa diferença demonstra 
que quase 250 mil pessoas 
não retornaram para com-
pletar o ciclo vacinal.

Considerando apenas as 
doses de reforço no público 
acima de 18 anos, a Paraíba 
já aplicou 1.962.804 doses, va-
lor que representa 65,83% da 
população total dentro des-
ta faixa etária. Tratando-se 
da segunda dose de vaci-
na nas crianças entre 5 e 11 
anos, o estado tem 151.578 
doses administradas, totali-
zando 38,75% da população 
em questão.

Ao todo, a Paraíba re-
cebeu 10.022.615 doses de 
imunizantes e, deste total, 
9.254.828 foram aplicadas em 
todos os municípios.

Estado tem 839 casos, 
mas não registra mortes

covid-19

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com O secretário executivo de 

Representação Institucio-
nal da Paraíba, Adauto Fer-
nandes, participou ontem de 
uma reunião com os coorde-
nadores do departamento 
de investimento da Secreta-
ria de Aviação Civil (SAC), 
para solicitar agilidade no 
início da construção do Ae-
roporto do município de Pa-
tos, Sertão da Paraíba. 

Segundo Adauto Fernan-
des, a reunião foi realizada 
com o objetivo de fazer com 
que as obras tenham início 
ainda neste ano. “Solicita-
mos agilidade na aprovação 
dos projetos. A prefeitura de 
Patos já desapropriou o ter-
reno. A empresa ganhado-
ra do processo de licitação 
entregou ontem projetos fi-
nais para a SAC aprovar as 
etapas. Essa reunião foi fei-
ta para que as obras come-
cem ainda no ano de 2022”, 
ressaltou. 

Ao todo, o aeroporto vai 
receber o investimento de 
cerca de R$ 32 milhões. Por 
parte do Governo do Esta-
do, o investimento será de 
R$ 13 milhões, que serão so-
mados aos R$ 9 milhões em 
emendas aprovadas através 
do deputado federal Hugo 
Motta (Republicanos). 

As obras vão facilitar o 
acesso de aeronaves maio-

Agilidade para construção é tema de reunião
aeroporto de patos

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

res. Com isso, a pista do ae-
roporto de Patos vai come-
çar a receber aeronaves com 
capacidade de até 80 pas-
sageiros, com destino para 
Recife e outras capitais do 
Brasil, segundo explicou o 
secretário de representação. 

Atualmente, o terminal 
aeroviário do município 
tem potencial para operar 
com cerca de 100 mil passa-
geiros e deve aumentar sua 
capacidade de voos após a 
conclusão das obras. A ini-

ciativa visa fortalecer o se-
tor comercial da cidade, que 
é polo comércio do Sertão, 
além de implementar o se-
tor turístico. A obra foi au-
torizada pelo Ministério da 
Infraestrutura em 1º de ju-
lho de 2020, e será executa-
da pelo Governo da Paraí-
ba, por meio da Secretaria 
de Estado da Infraestrutu-
ra, dos Recursos Hídricos e 
do Meio Ambiente (Seirh-
ma), em parceria com o Go-
verno Federal.

“Solicitamos 
agilidade na 
aprovação dos 
projetos

Adauto Fernandes

Adauto Fernandes (E) participou de reunião, em Brasília, para que as obras comecem este ano 

Foto: Divulgação

Com a proximidade do 
período eleitoral, muitos ci-
dadãos precisam apresen-
tar certidões negativas, re-
quisitadas para registro de 
candidatura pelos partidos 
políticos. Para atender a po-
pulação de maneira rápida e 
eficiente, o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 
emite esses documentos pela 
Internet, sem necessidade de 
comparecimento presencial 
à sede da Corte. O serviço é 
gratuito.

Para obter os documen-
tos, os usuários devem clicar 
no banner “certidão negati-
va”, inserido na área central 
do site do TRF5, ou ir direto 

ao link “certidoes.trf5.jus.br/
certidoes”, digitando o en-
dereço no navegador. Na se-
quência, basta selecionar o 
item desejado no tópico “emi-
tir certidões” e preencher o 
formulário correspondente, 
informando nome comple-
to e CPF. Em caso de even-
tual dificuldade, o Tribunal 
também oferece atendimen-
to pelo e-mail judiciaria@trf5.
jus.br ou pelo telefone (81) 
3425-9500.

Estão disponíveis no sis-
tema as seguintes certidões: 
a) Eleitoral – exigida pela Jus-
tiça Eleitoral para fins de ele-
gibilidade, informa se exis-
tem ações criminais ou de 

improbidade administrativa 
contra aquela pessoa; b) Dis-
tribuição – também conhe-
cida como Certidão Negati-
va da Justiça Federal, atesta 
a existência (ou não) de pro-
cessos vinculados ao CPF in-
formado; e c) Criminal – in-
forma se o cidadão responde 
a processos de natureza cri-
minal.

TRF5 emite certidões negativas 
para fins eleitorais pela Internet

documentos

n 

Tribunal 
também oferece 
atendimento por 
e-mail e telefone

O pré-candidato a vice
-presidente da República 
na chapa encabeçada por 
Lula (PT), Geraldo Alck-
min (PSB), confirmou, on-
tem, que estará na Paraíba 
no dia 5 de agosto para par-
ticipar da convenção parti-
dária do PSB.

A confirmação da vinda 
de Geraldo Alckmin ao es-
tado aconteceu durante en-
contro com o governador 
João Azevêdo, pré-candi-
dato a reeleição, ontem, em 
Brasília. 

“Vamos fazer uma gran-
de festa da democracia e for-
talecer o PSB na Paraíba”, 
disse o candidato.

Geraldo Alckmin desta-
cou a satisfação de estar na 
Paraíba para prestigiar a 
convenção do partido e evi-
denciou a capacidade admi-
nistrativa do governador.

A convenção partidária 
do PSB irá acontecer no pró-
ximo dia 5 de agosto, a par-
tir das 16h, no Forrock, em 
João Pessoa.

O nome do ex-prefei-
to de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, foi oficializado 
como candidato a vice-pre-
sidente na chapa de Lula 
no último dia 21, durante 
convenção partidária que 
ocorreu em um hotel na ca-
pital paulista.

Vice-presidente na chapa 
de Lula confirma presença 

na convenção do psB

Médicos e auxiliares 
enfrentam dificuldades 
para lidar com a dispa-
rada de casos de infecção 
pelo novo coronavírus no 
Japão. A tendência de re-
corde de novos casos este 
mês se soma ao anúncio de 
números sem precedentes 
em várias partes do país.

Nas últimas horas, foi 
divulgado o registro em 
todo o Japão de mais de 
210 mil novos casos. Vinte 
e cinco das 47 províncias 
tiveram números nunca 
vistos.

Sétima onda 
de Covid-19 
atinge o Japão

pandemia

Agência Brasil | NHK
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Interrupções deixaram 22 mil residências paraibanas sem eletricidade no primeiro semestre deste ano 

Pipas causaram 60 faltas de energia
brincadeira perigosa

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

A Paraíba registrou 60 in-
terrupções no fornecimen-
to de energia nos primeiros 
seis meses deste ano, provo-
cadas por pipas na rede elétri-
ca. Conforme dados da con-
cessionária Energisa, esses 
casos afetaram quase 22 mil 
residências paraibanas no pe-
ríodo. Por mês, uma média de 
3,6 mil unidades consumi-
doras no estado ficaram sem 
energia por causa de pipas 
enroscadas nos fios. É como 
se todo o bairro de Manga-
beira ficasse sem fornecimen-
to. João Pessoa é a cidade com 
mais registros, totalizando 
32, o que representa mais de 
50% do total.

Em razão dessas situa-
ções, a Energisa faz um aler-
ta sobre os riscos de pipas 
na rede elétrica, ressaltando 
que a brincadeira, praticada 
em local inadequado, além 
de causar interrupção no for-
necimento de energia elétri-
ca, pode provocar acidentes 
graves e até fatais.

O mais preocupante é que 
há uma tendência de aumen-
to desses números. De acordo 
com a concessionária, a maior 
quantidade de ocorrências 
desse tipo acontece entre os 
meses de maio e agosto, épo-
ca com mais ventos e também 
inclui as férias escolares.

O coordenador de Saú-
de e Segurança da Energisa, 
Heitor Galdino, lembra que 
é preciso tomar alguns cui-
dados para evitar contato da 
pipa com os fios e, assim, evi-
tar a interrupção no forneci-
mento de energia, e também 
possíveis acidentes. “Além da 
atenção ao local para soltar a 
pipa, nunca devem ser utili-
zados cerol ou linha chilena 
pelo risco de causar choque 
elétrico ou acidentes fatais em 
motociclistas e ciclistas, por 
exemplo”, enfatiza.

Heitor Galdino enfatiza 
que as pessoas jamais devem 
tentar retirar as pipas pre-

A Prefeitura de Campina 
Grande decidiu criar uma 
força-tarefa para combater a 
instalação indisciplinada e 
sem controle de quilômetros 
de cabos e fios nos postes na 
área central e nos bairros da 
cidade. A primeira reunião 
para tratar do problema foi 
realizada essa semana com 
a participação de secretários, 
agentes públicos e represen-
tantes da empresa concessio-
nária Energisa.

A reunião, realizada na 
sede da Secretaria de Ser-
viços Urbanos e Meio Am-
biente, foi o primeiro passo 
para enfrentar esse desafio 
que vem sendo assumido por 
várias cidades. Todas as em-
presas que fazem uso indis-
criminado dos postes para 
instalação de seus cabos se-
rão identificadas e notifica-
das pela Prefeitura (Sesuma 
e Procon), com base em rela-
tório da Energisa.

Para o secretário Geral-
do Nobre, da Sesuma, o en-
contro coordenado por ele foi 
bastante positivo por possi-
bilitar uma visão ampliada 
do problema urbano. Estão 
na mira empresas de telefo-
nia e provedores de Internet, 
inicialmente.

O processo de regulariza-
ção e “limpeza” dos cabos e 
fios desnecessários instala-
dos nos postes do centro da 
cidade e em vários bairros. 
Os riscos para a população, 
além da poluição visual, são 
alguns dos problemas detec-
tados pela equipe.

Nos próximos dias, com 
as estratégias de atuação de 
cada integrante da força-ta-
refa e o plano de ação já con-
solidado, a Prefeitura con-
vidará o Ministério Público 
para acompanhar a ação, 
com a possível celebração de 
um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC).

CG cria grupo de 
combate a fios e 
cabos irregulares“Além da atenção 

ao local para 
soltar a pipa, 
nunca devem ser 
utilizados cerol ou 
linha chilena pelo 
risco de causar 
choque elétrico ou 
acidentes fatais 
em motociclistas 
e ciclistas, por 
exemplo

Heitor Galdino

Foto: Roberto Guedes

sas em postes ou na fiação. 
Isso porque, ao tentar retirá
-las forçando a rede ou mes-
mo utilizando outros obje-
tos, os riscos de um acidente 
são ainda maiores. A orien-
tação é que, caso a pipa fique 
presa na rede, ou qualquer 
outro objeto, deve-se acio-
nar a Energisa o mais rápi-
do possível por meio dos ca-
nais oficiais.

“Apenas os profissionais 
autorizados pela Energisa, 
devidamente treinados e 
com equipamentos de pro-
teção adequados, podem fa-
zer a manutenção na rede 
elétrica. Em hipótese alguma 
deve-se tentar retirar o obje-
to da rede”, orienta o coorde-
nador de Segurança da con-
cessionária.

• Jamais solte pipa próximo 
à rede elétrica e nunca tente 
removê-la porque há risco 
de choque elétrico. Apenas 
profissionais autorizados pela 
Energisa, munidos de todos 
os itens de segurança e trei-
namentos necessários, podem 
fazer a manutenção;

• Não utilize materiais cor-
tantes, como a linha chilena 
e o cerol, e não solte pipa 

próximo a ruas e avenidas. A 
linha pode ser perigosa para 
os condutores, causando, prin-
cipalmente, acidentes com 
motos e bicicletas;

• Não empine pipa em dias de 
chuvas e relâmpagos;

• Alerte as pessoas sobre o 
risco de soltar pipas sem os 
devidos cuidados. A conscien-
tização é fundamental para re-

duzir transtornos e acidentes;

• Ao verificar pipas presas à 
rede elétrica, entre em con-
tato com a Energisa por meio 
dos canais de atendimento;

•  Sempre que for soltar pipa, 
siga todas as instruções de 
segurança e opte por locais 
abertos, como campos, praia, 
quadras e praças e sempre 
longe da rede elétrica.

Dicas e orientações

n 

Orientação é 
jamais tentar 
remover as 
pipas dos 
fios e cabos 
elétricos,  
devido ao 
risco de 
acidentes 
graves

Em média, por mês, 3,6 mil moradias ficam sem energia elétrica devido às pipas 

Apenas 40% dos permis-
sionários de transportes esco-
lares da cidade de João Pessoa 
compareceram, até o momento, 
para realizar a vistoria do veí-
culo na Superintendência de 
Mobilidade Urbana (Semob). O 
dado corresponde a 170 veícu-
los vistoriados no total, sendo 
um número abaixo do espera-
do. Ao todo, são 435 permissio-
nários cadastrados, o que apon-
ta um déficit de 60%. A vistoria 
desse tipo de transporte foi ini-
ciada no começo deste mês, no 
dia 4, e encerra hoje, cuja fina-
lidade é garantir um padrão 
mínimo de segurança para os 
usuários que, em sua maioria, 
são crianças.  

Victor Gomes, chefe da Di-
visão de Transportes da Semob 
João Pessoa, explicou que ao fa-

zer a vistoria o transporte esco-
lar recebe um selo que assegu-
ra a sua regularização diante 
do órgão.  “O selo é para dar 
uma maior agilidade à fisca-
lização. A partir do momento 
que o veículo não está com o 
selo, ou ele está com um proto-
colo, devido a algum problema 
documental, ou possui um pra-
zo da própria vistoria para con-
sertar o problema que foi iden-
tificado, ou que realmente está 
irregular perante o órgão fisca-
lizador”, esclareceu. 

Ele disse que a vistoria é 
semestral, sempre nos meses 
de julho e janeiro, já que esse é 
o período de férias e não pre-
judica quem trabalha trans-
portando estudantes. Para re-
alizar a vistoria, o responsável 
pelo transporte deve pagar 
uma taxa em torno de R$ 90. 
“O dono do transporte precisa 
ir até o órgão, portando seu al-
vará e sua Carteira Nacional de 

Apenas 40% dos transportes escolares foram vistoriados
em joão pessoa

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

Durante a inspeção, são verificados 40 itens relacionados a segurança, higiene e conforto do veículo

Habilitação (CNH), com os cur-
sos exigidos pelo Detran, por-
que precisa estar em dia, caso 
não esteja, será preciso regula-
rizar para, assim, realizar a ins-
peção”, informou.

Além disso, o chefe da Di-
visão de Transportes da Semob 
contou que a inspeção analisa 
40 itens relacionados à segu-
rança, higiene e conforto. “Ve-
rificamos se os pneus estão ap-

tos para circular, se as sinaleiras 
(faróis) estão com as suas luzes 
funcionando, se não estão que-
bradas as lentes, se não há ban-
cos rasgados, se os cintos de 
segurança são afivelados corre-

tamente, se os freios e freio de 
mão estão funcionando, entre 
outros itens”.

De acordo com Victor Go-
mes, a vistoria tem sido reali-
zada por ordem numérica de 
cadastro dos permissionários, 
sendo atendidos, por dia, em 
torno de 20 pessoas. Portan-
to, para quem não conseguiu 
comparecer à inspeção, será 
cobrada uma taxa em torno de 
R$ 35. Ele alertou que “à medi-
da que ele não estiver regular, 
estará apto a levar multa e ser 
recolhido pela equipe de fisca-
lização quando estiver na rua”. 

A Semob informou que os 
pais que contrataram transpor-
tes escolares para conduzir os 
filhos para as escolas têm a to-
tal liberdade de ligar para o ór-
gão, por meio deste contato (83) 
3218-9350, a fim de pedir o his-
tórico do permissionário, e re-
ceber dados, através do regis-
tro dele na Semob.  

Foto: Ascom/Semob



6    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de julho de 2022 EDIÇÃO: Clóvis Roberto
EDITORAÇÃO: Ulisses DemétrioParaíba

Estado é o único do Nordeste com tendência de redução de ocorrências de SRAG acima de 95% a longo prazo

PB tem previsão de queda nos casos
síndromes respiratórias

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Os meses de junho e ju-
lho são marcados por gran-
des festas no Nordeste que, 
diante do cenário pandêmi-
co, culminaram com grandes 
aglomerações e número cres-
cente de casos de Covid-19 e 
outros tipos de Síndromes 
Respiratórias Agudas Gra-
ves (SRAG). A Paraíba vol-
tou a registrar mais de 150 
pacientes hospitalizados de 
forma simultânea nos hos-
pitais de referência na rede 
pública de saúde para o trata-
mento da Covid-19, mais de 
dois mil casos diários e até 
oito registros de óbitos diá-
rios em decorrência do agra-
vamento da doença.

Nas últimas duas sema-
nas, no entanto, o Estado 
voltou a registrar uma que-
da nos números relativos à 
SRAG de Covid-19. O decrés-
cimo é confirmado também 
na tendência a longo pra-
zo. De acordo com dados do 
novo boletim do InfoGripe, 
divulgado nessa quarta-fei-
ra pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), a Paraíba é 
o único Estado do Nordes-
te e um dos sete no país com 
tendência de queda de casos 
acima de 95% a longo prazo. 

Outras 17 estados apre-
sentaram sinais de estabili-
dade ou queda a longo prazo. 
No Nordeste, Paraíba (pro-
babilidade de queda acima 
de 95%), Pernambuco (pro-
babilidade de queda acima 
de 75%), Alagoas, Rio Gran-
de do Norte e Ceará (estabili-
dade com possível oscilação), 
Bahia (probabilidade de cres-
cimento acima de 75%), Ser-
gipe, Maranhão e Piauí (pro-
babilidade de crescimento de 
casos acima de 95%).

A tendência é observada 
e confirmada também pela 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES). “Está acontecendo 
uma estabilização com ten-
dência de queda. Houve um 
aumento de casos em junho, 
que continuou no início de ju-
lho, só que nessas últimas se-
manas do mês as regulações e 
pacientes internados nas nos-
sas unidades. Passado esse 
momento de festividades ju-
ninas, há essa tendência de 
estabilidade no número de ca-
sos, regulamentações e neces-
sidade de internamento hos-
pitalar”, avaliou o secretário 
executivo de Saúde da Para-
íba, Jhony Bezerra.

O crescimento durante os 
meses marcados pelos fes-

Verificado
Queda de registros 

das Síndromes 
Respiratórias 

Agudas Graves 
(SRAG) por Covid-19 
na Paraíba também 
é confirmada pela 

Secretaria de 
Estado da Saúde

tejos juninos é identificado 
pelo quantitativo de regula-
ção para leitos de Covid-19 
na Paraíba. Na terceira onda, 
durante a chegada da varian-
te Ômicron, foram registra-
das 640 regulações em janei-
ro e 732 em fevereiro. Março 
teve uma queda de 91,12%, 
registrando 65 regulações, 
seguindo a redução em abril 
(45) e maio (41). Já nos meses 
de festa, junho teve o registro 
de 170 regulações e em julho, 
até o dia 24, foram contabili-
zadas 194.

Entre junho e julho, a Pa-
raíba chegou a registrar o 
pico de 82 regulações de lei-
tos para o tratamento da do-
ença em uma semana, ob-
servado de 3 a 9 de julho. Na 
semana seguinte, houve a 
queda para 59 regulações de 
10 a 16 de julho, seguindo 
para queda na semana de 17 
a 23 do mesmo mês com 38 
internações. Uma redução 
de 53,65% de 3 a 23 de julho.

Macrorregiões
Entre as macrorregiões 

de saúde, no entanto, o Ser-
tão apresenta tendência de 
queda de 75% a curto prazo 
e crescimento de 75% a longo 
prazo. Na região sediada por 
Campina Grande, tem pro-
babilidade de queda a curto 
e longo prazo acima de 75% 
a 95%, respectivamente. Em 
João Pessoa, há previsão de 
estabilidade a curto prazo e 
probabilidade de queda aci-
ma de 95% a longo prazo.

Entre todas as SRAG, en-
tre elas Covid-19 e influenza, 
por exemplo, o boletim Info-
Gripe analisou que a curto 
prazo a macrorregião sedia-
da por João Pessoa apare-
ce com estabilidade ou os-
cilação, enquanto as demais 
macrorregiões, Campina 
Grande e Sertão, têm proba-
bilidade de queda acima de 
75% a curto prazo.

As pessoas portadoras de 
hepatites de forma crônica têm 
acesso ao tratamento gratuito 
no Hospital Clementino Fraga, 
informa o médico infectologis-
ta Francisco Chagas. Os tipos A, 
B e C da doença são os mais co-
muns no Nordeste e foram diag-
nosticados nos últimos três anos 
813 casos, com 80 mortes. On-
tem, foi o Dia Mundial de Luta 
contra as Hepatites Virais. 

“Temos um ambulatório de 
hepatites virais, que é referên-
cia nacional e oferecemos trata-
mento para hepatite B com me-
dicações gratuitas. A pessoa 
toma a medicação todo dia, se 
for o caso, e possui acompanha-
mento com hepatologista e in-
fectologista”, ressaltou o diretor 
do Hospital Clementino Fraga.

A pedagoga Oziane Karla, 
30 anos, descobriu que tinha he-
patite quando foi doar sangue 
para uma paciente com câncer. 
Ao chegar lá e passar pelo pro-
cesso de triagem, o exame de-

tectou seu sangue como reagen-
te ao vírus, identificando, desse 
modo, que estava ou que já teve 
a doença. “De início, fiquei as-
sustada porque não tinha o 
conhecimento clínico sobre 
a hepatite, mas não apresen-
tei sintomas algum, o que me 
tranquilizou. Inclusive, na mi-
nha família há casos, como o do 
meu pai que teve há mais de 20 
anos, mas já superou”, contou. 
  
Exame

Além disso, existe uma 
orientação da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e pelo 
Ministério da Saúde para que 
todas as pessoas acima de 45 
anos vão a um posto para testar 
para esse vírus. “Até sete anos 
atrás não existia cura e 90% das 
pessoas que adquiriam o vírus, 
acabavam evoluindo para for-
ma crônica, apenas 10% tinham 
sorte de se livrar dele”, recordou.

Vacinas
Segundo Franciélia Carva-

lho, responsável pelo Setor de 
Imunização da Secretaria de  
Estado da Saúde, a vacina da he-

patite B é aplicada nas crianças 
ao nascer, em até 30 dias depois 
do nascimento, seguindo o ca-
lendário com a vacina pentava-
lente (DTP + Hepatite B  +Hib) 
aos 2, 4 e 6 meses. “A vacina con-
tra hepatite B também está dis-
ponível nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) para população 
adolescente e adultos que não 
tomaram as três doses”, disse.

Conforme dados fornecidos 
pela Secretaria de Saúde, na Pa-
raíba, há uma predominância 
de casos da hepatite A em rela-
ção às demais. Ao avaliar o to-

tal de casos registrados até hoje 
no Estado, a distribuição per-
centual corresponde a 49,22% 
de casos de hepatite A (2.291 ca-
sos); 29,84% de hepatite B (1.771) 
e  20,93% de casos de hepatite C 
(1.242). Além disso, ao avaliar 
a tendência de agravo de cada 
uma das doenças, a hepatite A 
é a que possui alta possibilida-
de de cura. Já a hepatite B possui 
uma leve possibilidade de cura, 
enquanto a tipo C é a que possui 
a maior possibilidade de agra-
vamento. Os dados foram extra-
ídos em maio deste ano. 

Clementino Fraga é referência no tratamento da hepatite
serviço gratuito

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com 

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) promove, ama-
nhã, o Dia D de Multivacina-
ção para atualização de todas 
as vacinas disponibilizadas 
pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS) no Calendário Na-
cional de Vacinação para to-
dos os públicos, de todas as 
idades. O evento é uma das 
ações do Vacina Mais Para-
íba, cujo objetivo é unir es-
forços para sensibilizar a po-
pulação sobre a segurança e 
eficácia das vacinas e aumen-
tar as coberturas, proporcio-
nando a redução das doenças 
imunopreviníveis (que po-
dem ser evitadas com vacina).

“Para se ter uma ideia do 
quanto vem caindo a vaci-
nação, de 2015 a 2021, o nú-
mero de crianças vacinadas 
com a primeira dose contra 
a poliomielite, caiu de 54.719 
para 43.053. Já para a tercei-
ra dose, no mesmo período, 

os números reduziram de 
51.675 para 39.430”, alertou 
a gerente operacional de Vi-
gilância Epidemiológica, da 
SES, Talitha Lira.

A SES enviou as doses, na 
segunda-feira (25), para as 
Gerências Regionais de Saú-
de (GRS) que abastecem todos 
os 223 municípios do estado. 
A sugestão é que as Unidades 
de Saúde da Família fiquem 
abertas das 8h às 16h, mas, 
fica a cargo de cada município 
a melhor logística para que a 
ação seja um sucesso.

“A vacinação é uma das 
intervenções de saúde pú-
blica mais eficaz, custo-efeti-
vas e que salvam vidas. Com 
isso, será possível prevenir 
mais de 30 doenças poten-
cialmente mortais e proteger 
gerações inteiras de famílias 
e comunidades ao longo de 
todo o curso de vida”, ressal-
tou Talitha.

SES promove, amanhã, Dia D de vacinação

- BCG,  

- Hepatite B, Penta,  

- Pólio inativada,  

- Pólio oral,  

- Rotavírus,  

- Pneumo 10,   

- Meningo C,   

- Febre amarela,  

- Tríplice viral (sarampo, caxum-

ba e rubéola),         

- Tetra viral (sarampo, caxumba, 

rubéola e varicela), 

- DTP,  

- Hepatite A, 

- Varicela, difteria e tétano adul-

to (dT),  

- Meningocócica ACWY, 

 - HPV quadrivalente,  

- dTpa,  

- Influenza (esta ofertada duran-

te a campanha anual),  

- Pneumocócica 23-valente 

(Pneumo 23) 

- Covid-19.

Imunizantes disponíveis
• No Dia D de Multivacinação, serão ofertadas as vacinas: 

Várias vacinas estarão disponíveis para atualizar a caderneta

Foto: Marcus_Antonius

n 

Aumento de 
casos de SRAG 
em junho, e no 
começo deste 
mês, está 
relacionado 
às festividades 
juninas

Foto: Marcus Russo

Acompanhamento dos registros das SRAG demonstra que João Pessoa tende a estabilizar número de casos a curto prazo
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Paraíba

Acusado praticou o crime na Paraíba e foi localizado pela polícia fazendo pregação no interior de Goiás

Pastor é condenado a 15 anos de prisão
estupro

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

Um pastor evangélico, que 
não teve o nome revelado, foi 
preso na cidade de Santa He-
lena de Goiás (GO), após tra-
balho investigativo da Polícia 
Civil da Paraíba com agentes 
da PC daquele estado do Cen-
tro Oeste. Segundo o delega-
do Iasley Almeida, o crime foi 
praticado na cidade paraiba-
na de Barra de Santa Rosa, no 
Curimataú do estado.

O delegado informou que 
os investigadores da Delega-
cia de Barra de Santa Rosa, 
descobriram que o crimino-
so, após emprego de técni-
cas especiais de investigação, 

estava residindo na cidade 
de Santa Helena de Goiás, 
onde atuava como “pastor” 
em uma igreja evangélica 
naquele município, inclusi-
ve pregando em cultos, mas 
escondendo seu passado de 
abusos sexuais contra a en-
teada, na Paraíba.

A prisão do estuprador foi 
em cumprimento a mandado 
de prisão definitivo, expedido 
pela Justiça paraibana. Ele foi 
condenado a 15 anos de pri-
são por esse crime.

Consta no inquérito poli-
cial que o “pastor”, quando re-
sidia na cidade de Damião, na 
Paraíba, abusava sexualmen-
te da enteada, mediante vio-
lência ou grave ameaça, des-

de o ano de 2008, quando a 
menina tinha apenas 13 anos, 
abusos que a menor suporta-
va em silêncio, com medo do 
padrasto.

Apesar do silêncio da me-
nina, os abusos sexuais aca-
baram, somente, após a mãe 
da vítima, companheira do 
acusado, flagrar, no dia 29 de 
março de 2020, a prática da 
violência sexual. O crime, de 
acordo com o levantamento 
da polícia, era praticado quan-
do a mãe saía de casa para tra-
balhar, fatos ocorridos no in-
terior da própria residência na 
cidade de Damião.

Ainda não tem data para 
a transferência do preso para 
cumprir a pena na Paraíba.

Um homem de 48 anos, 
suspeito de importunação 
sexual contra uma adoles-
cente durante um show 
no Parque Sólon de Luce-
na (Lagoa), onde acontece 
a Festa das Neves, foi pre-
so pela Polícia Militar, au-
tuado em flagrante e posto 
em liberdade na audiên-
cia de custódia. Segundo 
a polícia, o suspeito foi fla-
grado com o órgão sexual 
fora da roupa.

O fato aconteceu na 
abertura da festa, na noite 
de quarta-feira (27). O ho-
mem foi flagrado quando 
praticava importunação 
sexual contra uma adoles-
cente de 14 anos, que esta-
va acompanhada de fami-
liares. Segundo a jovem, 
o caso aconteceu por vol-
ta das 23h, no momento 
que assistia ao show, no-
tou uma pessoa se encos-
tando em suas costas e ao 

se virar percebeu que o 
homem estava com a cal-
ça aberta e o órgão genital 
exposto.

Imediatamente a jo-
vem foi ao posto da Polícia 
Militar para fazer a quei-
xa. Os policiais foram até 
o local e ainda flagraram o 
suspeito com o órgão geni-
tal fora da calça. O caso foi 
registrado na Delegacia 
Especializada de Atendi-
mento à Mulher (DEAM).

Homem é preso por importunação 
sexual em show na Festa das Neves

Uma mulher, identificada 
por Josilene Firmino da Silva, 
de 34 anos, foi assassinada na 
madrugada de ontem, no dis-
trito de Timbó, zona rural de 
Jacaraú, Litoral Norte do esta-
do. O crime está atribuído, se-
gundo a polícia, a disputa en-
tre facções. A autoria ainda é 
desconhecida. 

A Polícia Militar foi acio-
nada por volta das 2h e ao 
chegar no local, já encontrou 
a jovem sem vida. 

No sítio Timbó, a polícia 
tomou conhecimento que Jo-
silene não era o alvo dos cri-
minosos e sim outros dois ho-
mens que estavam no local, 
porém, conseguiram fugir. 

Mulher é morta a tiros no local onde 
dupla seria assassinada em Jacaraú

disputa de facções

A vítima foi alvejada na ca-
beça e morreu ainda na cena 
do crime.

Diligências foram reali-
zadas na intenção de encon-
trar algum suspeito, mas sem 
êxito.

Patos 
Na noite de quarta-feira 

(27), na Rua Antônio Félix, 
próximo ao Mercadinho do 
Romero, bairro de São Sebas-
tião, setor leste da cidade, foi 
assassinado Messias Perei-
ra Vieira. Ele havia saído do 
Presídio Romero Nóbrega, in-
clusive segundo algumas tes-
temunhas, a vítima ainda es-
tava com o alvará de soltura 
nas mãos.

A polícia tomou conhe-
cimento que “Messias” ti-
nha chegado ao local, em um 
mototáxi, porém ao descer, 
um homem, em outra moto, 
parou e efetuou vários dis-
paros contra o presidiário 
que morreu no local. A víti-
ma do homicídio havia sido 
preso há alguns dias, por 
envolvimento com assalto 
na cidade.Outro assassinato ocorreu em Patos, vitimando um ex-presidiário

Foto: Redes Sociais

A ação rápida de equipes 
do Corpo de Bombeiros evi-
tou uma tragédia na manhã 
de ontem, na rodovia fede-
ral BR-230, quando um ca-
minhão com uma carga de 
botijões de gás liquefeito (de 
cozinha) pegou fogo. O veí-
culo ficou totalmente des-
truído, mas não houve ex-
plosão da carga. A Polícia 
Rodoviária Federal interdi-
tou a rodovia e o trânsito fi-
cou congestionado, como 
também moradores da área 
foram orientados a se afas-
tarem do local. 

O acidente foi registrado 
por volta das 6h30, no km 124, 
da BR 230, próximo à cida-
de de Riachão do Bacamarte, 
região de Campina Grande. 
Apesar das chamas terem se 
alastrado por toda a carroce-
ria da caminhão, ninguém fi-
cou ferido, principalmente o 
motorista que ficou ileso. 

O veículo estava carrega-
do com 1.092 botijões de gás 

cheios. O motorista do veí-
culo, Natanael Francisco da 
Silva, natural de João Pes-
soa, contou que as chamas 
começaram na parte da fren-
te e se alastrou para a carga, 
que é altamente inflamável. 
Ele não soube explicar o mo-
tivo que provocou o incên-
dio e ainda tentou controlar 
com extintor.

A carga havia saído do 
porto de Suape, Região Me-
tropolitana de Recife (PE) com 
destino a Campina Grande.

O Corpo de Bombeiros 
conseguiu controlar as cha-
mas e fez um trabalho de res-
friamento do veículo e lim-
peza da pista. Uma perícia 
vai identificar as causas do 
incêndio. 

Por segurança, as duas fai-
xas da pista foram interdi-
tadas e os motoristas foram 
obrigados a usarem rotas al-
ternativas para continuarem 
os seus destinos. O trânsito 
normalizou no fim da tarde.

Caminhão com botijões de gás é destruído durante incêndio
na br-230

O fogo atingiu toda a estrutura do caminhão e foi controlado, rapidamente, pelas equipes do Corpo de Bombeiros

Fotos: Redes Sociais

A Polícia Civil cumpriu 
cinco mandados judiciais 
e prendeu dois jovens, de 
19 e 27 anos, investigados 
por crimes de tráfico de 
drogas e associação para o 
tráfico, naquele município. 
Os mandados foram ex-
pedidos pela 3a vara mis-
ta da Comarca de Catolé 
do Rocha.

Segundo as investi-
gações, os presos seriam 
responsáveis pela distri-

buição de drogas ilícitas 
naquela região. 

Na residência de um 
dos investigados foram 
apreendidas uma quan-
tidade de cocaína, duas 
armas de fogo e algumas 
munições. 

As investigações con-
tinuam para identificar e 
localizar outros integran-
tes da associação para o 
tráfico na região de Cato-
lé do Rocha.

Mandados expedidos 
contra investigados

tráfico

A Polícia Civil acre-
dita ter desvendado o 
assassinato do garçom 
Edson Carlos Albino, 
21 anos, ocorrido no dia 
18 deste mês, em plena 
praça pública da cidade 
de Pocinhos. Na quar-
ta-feira (27), Josevandro 
Araujo Caetano e Ma-
noel Genuíno de Sou-
sa Filho, foram presos 
e já estão no Presídio de 
Esperança, à disposição 
da Justiça.

O delegado Cristia-
no Santana, do Núcleo 
de Homicídios de Es-
perança, informou que 
a prisão da dupla foi em 
cumprimento a manda-
do de prisão temporá-
ria, sendo que um deles 
já havia sido conduzido 
à Delegacia de Esperan-
ça no dia seguinte ao 
crime. “Continuamos 
as diligências e ficou 
comprovada a partici-
pação dele”, explicou o 
delegado.

Suspeitos de 
matar jovem 
já estão no 
presídio

em pocinhos

O material foi apreendido com os jovens, em Catolé

Foto: Polícia Civil
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

João Pessoa

Serraria
Na próxima segunda-feira (dia 1º de agosto), será a vez do muni-

cípio de Serraria iniciar a programação da Rota Cultural Caminhos 
do Frio 2022. A abertura será às 19h, no Salão Nobre da Prefeitura, 
com um Tributo a Pinto do Acordeon, encenada pela Camucá Cia de 
Teatro. A programação segue no decorrer da semana com diversas 
apresentações, feira gastronômica e de artesanato, visitação a enge-
nhos, encerrando no domingo com a tradicional cavalgada. Em sua 
17ª edição, o evento homenageia Pinto do Acordeon, cantor e com-
positor paraibano, falecido em julho de 2020. A Rota Cultural Cami-
nhos do Frio inclui os municípios de Areia (4 a 10 de julho), Pilões (11 
a 17 de julho), Matinhas (18 a 24 de julho), Solânea (25 a 31 de julho), 
Serraria (1 a 7 de agosto), Alagoa Nova (8 a 14 de agosto), Remígio 
(15 a 21 de agosto), Bananeiras (22 a 28 de agosto) e Alagoa Grande 
(29 de agosto a 4 de setembro).

A edição 2022 da tradicional 
Festa das Neves, em João Pessoa, 
segue acontecendo hoje, às 20h, 
com o espetáculo “O Milagre das 
Neves” e às 20h30 será a vez do 
show de Douglas Patrício; ama-
nhã, às 16h, haverá a apresen-
tação da 1ª Mostra de Dança de 
João Pessoa e, às 20h, será a vez 
do espetáculo “O Milagre das Ne-
ves”; no domingo, a programa-
ção será iniciada às 16h, com a 
1ª Mostra de Dança de João Pes-

soa e, às 20h, a apresentação do 
Espetáculo “O Milagre das Ne-
ves”. Já na segunda-feira, dia 1º 
de agosto, a programação será 
iniciada às 18h30, com a San-
ta Missa e, às 19h, será vez da 
apresentação do Michael Jack-
son Cover e às 21h do Ronaldo 
Rossi Cover. O evento é gratui-
to e tem programações culturais 
e religiosas até, o dia 5 de agos-
to, data que marca o aniversário 
da capital paraibana. 

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

pio de Solânea será encerrada neste domingo, e hoje à noite, na Praça 
26 de Novembro, o público terá como opção os shows do Ruan (a voz 
de ouro), Geisy Arruda, Kelson Kizz e Danny Xavier, encerrando a pro-
gramação com o show do Joãozinho Dantas.

Gurjão
A tradicional Festa do Bode na Rua, em Gurjão, no Cariri da Paraí-

ba, acontece os dias 29 e 31 de agosto. Entre os nomes confirmados na 
programação, estão Luan Estilizado e Márcia Fellipe. O evento terá pro-
gramação musical, exposições de artesanato, expofeira de caprinos e 
ovinos e degustação culinária temática, com comidas típicas nordesti-
nas. A programação se concentra em uma estrutura montada na pra-
ça pública da cidade. Esta é a 21ª edição da festa.

Conde 
No período de 8 a 11 de setembro próximo, no município de Conde,  

será realizado o IX Encontro Norte-Nordeste de Naturismo (IX ENNN), o 
2º Fórum Local de Turismo Naturista e o 13º Tambaba Open. São even-
tos promovidos e organizados pela Sociedade Naturista de Tambaba 
e têm como tema central “Naturismo: Agente transformador que impul-
siona o desenvolvimento sustentável”. A temática escolhida busca dis-
cutir aspectos relevantes para fortalecimento do naturismo, do turismo 
naturista e do desenvolvimento sustentável. É no Território Macuxi, sede 
do NU, um pedacinho da Mata Atlântica, a 10 km de Tambaba, onde se 
dará a abertura oficial e as discussões do IX ENNN e do 2º Fórum Lo-
cal de Turismo Naturista, assim como a realização de atividades cultu-
rais e esportivas. Já na Praia de Tambaba, conhecida nacionalmente 
pelas belezas naturais e por permitir a prática naturista, ocorrerá o ato 
comemorativo dos 26º anos da Sonata, entretenimentos e o 13º Tam-
baba Open, competição de surfe naturista de reconhecimento mundial 
e que este ano será apresentada pela Federação Brasileira de Naturis-
mo – FBrN, a entidade maior do naturismo brasileiro.

Fotos: Teresa Duarte

O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) está 
cobrando dos gestores 
públicos, a implantação 
de um serviço de acolhi-
mento através da constru-
ção de repúblicas, em João 
Pessoa, que seriam espa-
ços voltados aos jovens 
de 18 a 21 anos, que resi-
dem em abrigos e, quan-
do chegam à maioridade 
não são reintegrados à fa-
mília nem  adotados e não 
têm para onde ir.

De acordo com a dire-
tora de Assistência Social 
da Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania (Se-
dhuc) da Prefeitura de João 
Pessoa, Benicleide Silves-
tre, a expectativa é inaugu-
rar duas repúblicas: uma 
feminina e outra mascu-
lina. O serviço será volta-
do aos jovens egressos do 
acolhimento institucional 
ou familiar, e receberá 12 
jovens nas duas unidades.

Prefeitura de João Pessoa deve criar 
repúblicas para jovens de 18 a 21 anos

Acolhimento

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

No entanto, ainda não 
existe previsão para o iní-
cio das obras nem estima-
tiva do valor que será in-
vestido para executar esse 
trabalho. “Essas questões 
ainda estão na fase do pla-
nejamento. Estamos em 
diálogos sobre os imóveis 
e, para segurança dos pró-
prios acolhidos, as unida-
des não podem ter o ende-
reço divulgado”, informou 
a diretora. 

Segundo a gestora, o 
acolhimento será direcio-
nado aos jovens que já es-
tão sendo acolhidos pelo 
município, por meio da 

Famílias e comerciantes consideram o Parque da Lagoa um local 
mais seguro e organizado para a realização do lado profano da festa

Pessoense aprova 
nova localização 

FestA dAs neves

As famílias e comer-
ciantes consideram o Par-
que Sólon de Lucena, um 
local mais seguro e orga-
nizado, comparado ao das 
imediações da Basílica Ca-
tedral Nossa Senhora das 
Neves, em anos anteriores. 
O segundo dia da Festa es-
tava movimentado para 
uma quinta-feira, mas os 
comerciantes acreditam 
que no final de semana a 
expectativa de público será 
o dobro.

A comerciante Ana Ca-
rolina da Silva vende maçã 
do amor, batata chips e es-
petinho de frutas com cho-
colate. Ela é cadastrada na 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb) e 
está no ponto da Lagoa des-
de o dia de São João. “Eu 
trabalho na Festa das Ne-
ves há mais de 10 anos”, 
disse. Na abertura da Festa 
das Neves, que aconteceu 
na noite da última quarta-
feira, que contou a presen-
ça do Padre Fábio de Melo, 
a comerciante vendeu todo 
seu estoque “acredito que 
as vendas tendem a melho-
rar cada vez mais. No final 
de semana deve ser ainda 
melhor”, acredita.

Já Vânia Dantas, que 
vende cachorro-quente e 
salgados, não faturou no 
segundo dia. Ela acredita 
ter relação com a falta de 
dinheiro, no fim do mês. 
“Eu não desanimo. O Esta-
do e Prefeitura já estão pa-
gando o salário do mês de 
julho, então, no final de se-
mana, deve estar cheio por-

Protegidos
Os jovens serão 
acolhidos pelo 
município por 

meio da Proteção 
Social de Alta 

Complexidade

Proteção Social de Alta 
Complexidade. “Não deve 
existir outro meio para re-
ceber essas pessoas. A ca-
pacidade de acolhimen-
to dos espaços será de até 
seis jovens em cada uni-
dade”, adiantou Benicleide 
Silvestre.

A Secretaria de Direi-
tos Humanos e Cidadania 
atua nos serviços de prote-
ção social de João Pessoa, 
a partir do Sistema Úni-
co de Assistência Social 
(SUAS), com foco nas pro-
teções sociais de básica, 
média e alta complexida-
de, incluindo o Centro de 
Referência em Assistência 
Social (Cras), Centro de Re-
ferência Especializado em 
Assistência Social (Creas), 
Bolsa Família, acolhimen-
to institucional para crian-
ças, adolescentes, adultos, 
famílias e idosos.

Conforme o secretário 
municipal de Direitos Hu-
manos e Cidadania, João 
Carvalho Sobrinho, a ges-
tão está comprometida em 
suprir as necessidades de 

implantação de serviços de 
apoio e acompanhamento 
para adolescentes e jovens 
no município, especifica-
mente, no cumprimento 
do Plano de Acolhimen-
to, a partir da inaugura-
ção de duas repúblicas para 
jovens, na capital. “Esse é 
mais um serviço da Secre-
taria de Direitos Humanos 
e Cidadania, tipificado pelo 
Sistema Único da Assistên-
cia Social (SUAS), e que em 
breve será implementado”, 
adiantou.

O Plano Municipal de 
Acolhimento para Crian-
ças, Adolescentes e Jovens 
prevê a implantação do 
serviço. No entanto, a ine-
xistência deste equipamen-
to resultou na instauração 
do Procedimento Admi-
nistrativo 002.2018.521148, 
na Promotoria de João 
Pessoa e ainda foi tema de 
uma audiência realizada 
no último dia 25. Durante 
a reunião, também foi dis-
cutida a ampliação do “aco-
lhimento familiar” para 
esse público. 

que todo mundo está com 
dinheiro na conta”, brincou. 
As famílias trouxeram os fi-
lhos para aproveitar o final 
das férias nos brinquedos 
do parque e saborear as co-
midas tradicionais da festa. 
O empresário Manfrine dos 
Santos trouxe a família para 
aproveitar o fim de tarde ao 
ar livre e participar da Festa 
das Neves. Sobre a localiza-
ção, ele relembrou que o an-
tigo pátio da catedral ficava 
tudo muito apertado e a in-

fraestrutura era ruim. “Na 
Lagoa, está bem mais orga-
nizado e seguro”, elogiou.

A funcionária pública 
Juliana Veloso trouxe o fi-
lho, 5 anos, e a sobrinha, de 
7, para se divertirem nos 
brinquedos. “A varieda-
de de brinquedos aumen-
tou e o ambiente além de 
ser espaçoso é mais segu-
ro. O antigo local só é me-
lhor porque resgata nossa 
memória afetiva da infân-
cia”, disse.

Espetáculo teatral
Entre missas, shows e 

parques, a Festa das Neves 
estreou ontem o espetácu-
lo “O Milagre das Neves”, 
que terá quatro dias segui-
dos de apresentação. A ex-
pectativa de público é de 
300 a 800 pessoas. O espe-
táculo, que mistura histó-
ria e religiosidade, mostra 
os acontecimentos que le-
varam à fundação da cida-
de e a biografia da padroei-
ra celebrada na Paraíba.

n 

Quem passou 
pela festa 
notou que a   
variedade de 
brinquedos 
aumentou e 
o ambiente, 
além de ser 
espaçoso, é 
mais seguro

Foto: Evandro Pereira

n 

As famílias 
trouxeram os 
filhos para 
aproveitar os 
brinquedos 
do parque e 
saborear as 
deliciosas 
maçãs do 
amor

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com
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Existe um pensionato no 
Sertão da Paraíba ocu-
pado por jovens artis-
tas que está prestes a 

fechar. A proprietária do local 
sente o peso da idade, e a con-
vivência com os inquilinos a 
faz questionar sobre seu pró-
prio envelhecimento. Essa é a 
vida da personagem Leonor. 
Existe uma atriz cearense radi-
cada na Paraíba de 77 anos que 
desde criança sonhava em po-
der se dedicar às artes cênicas, 
mas os pais e o marido sempre 
a proibiram de seguir carrei-
ra nos palcos. “O que você acha 
de uma pessoa com 77 anos ter 
sonhos? Eu tive muitos sonhos, 
mas hoje estou esperando acon-
tecer”. Essa é a vida da atriz Car-
minha Abrantes, que está de 
volta aos palcos com Leonor, seu 
primeiro monólogo.

Ambas estarão juntas hoje, 
no Teatro Municipal Severino 
Cabral, em Campina Grande, 
no espetáculo com apresenta-
ção única, às 20h. Os ingressos 
são gratuitos, mas precisam ser 
reservados na plataforma Sym-
pla para assistir a montagem 
foi iniciada em 2019, mas que 
precisou ser interrompida de-
vido à pandemia, só podendo 
estrear em abril deste ano, em 
Sousa. A direção é coletiva, de 
Carminha Abrantes, Maycon 
Carvalho e Manoel Paulo. A 
ideia do espetáculo saiu do cur-
ta-metragem Quando decidi ficar 
(Maycon Carvalho, 2018), mas 
o texto teatral se instala em um 
tempo cronológico anterior aos 
acontecimentos da obra audio-
visual. Se no filme a dona de 
um pensionato resolve fechar 
o estabelecimento apesar da re-
lação muito próxima que culti-
vava com os ativistas culturais, 
na peça ela ainda mantém o lo-
cal em funcionamento.

“O que me encanta mais 
nessa personagem é a gene-
rosidade dela. Ela é uma mu-
lher muito acolhedora. Leonor 
é uma pessoa muito batalhado-
ra, como muitas outras no mun-
do. Sentimentalmente, o que 
me comove mais é quando ela 
sente a rejeição do filho”, afir-
ma Carminha Abrantes, que 
diz não sentir o peso do desa-
fio ou qualquer receio de estar 
sozinha no palco do Severino 
Cabral. É que ela vem ensaian-
do por esse momento a vida in-
teira, antes mesmo de saber o 
que era teatro. Carminha cos-
tumava ouvir as histórias con-
tadas por sua avó para, logo em 
seguida, dar vida aos persona-
gens que ela acabara de conhe-
cer. Aos 10 anos, ela subia na 
mesa de casa para se apresen-
tar para seus irmãos.

Quanto custa a felicidade foi a 
primeira encenação da qual ela 
fez parte, ainda com 18 anos, 
em Sousa, para onde se mudou 
três anos antes, vinda da cida-
de natal de Morada Nova (CE). 
As apresentações eram reali-
zadas em escolas e proprieda-
des rurais do interior paraiba-
no, até que o grupo recebeu o 
convite de levar a peça para 
João Pessoa. “Na época, o con-
servadorismo era muito gran-
de e meus pais me proibiram. 
Meu pai dizia que não queria 
filha para se prostituir”. Car-
minha desobedeceu às ordens 
e seguiu para a capital. Depois 
de receber um severo castigo, 
ela prometeu que nunca mais 
pisaria nos palcos novamente. 
“Eu pedi perdão a ele e disse 
que nunca mais ia fazer teatro. 
Foi muito triste”, lembra a vete-
rana, que também sofria com o 
autoritarismo do marido. 

Sem poder se dedicar ao so-
nho de atuar, a única forma que 
ela encontrava para estar pró-

xima ao teatro era costurando 
cuidadosamente todos os figu-
rinos que seriam usados por 
outras atrizes, ofício que apren-
deu com a mãe desde menina 
e que ela manteve como fonte 
de renda até pouco tempo. Car-
minha também tinha o hábito 
de sair sozinha à noite ao tea-
tro para acompanhar os espe-
táculos. “Eu ficava tão emocio-
nada… mas para tudo tem um 
dia”. A carreira nos palcos só te-
ria a dedicação e entrega profis-
sionais quando Carminha ficou 
viúva do marido agricultor e viu 
os seis filhos atingirem a maiori-
dade, quando ela tinha 54 anos. 
“É agora que eu vou entrar no 
teatro. E aí eu criei nova vida. 
Passei 36 anos casada, mas eu 
sempre sentia um vazio, sem-
pre sentia que estava faltando 
alguma coisa em mim”.

Sem jamais ter frequentado 
a escola, Carminha aprendeu a 
ler e a escrever através de car-
tilhas que ganhava e de algu-
mas pessoas a quem ela pedia 
ajuda. “Depois, eu fui desen-
volvendo com a leitura por-
que eu gosto de ler. Meu co-
nhecimento veio dos livros”. A 
história ganhou novo enredo 
quando ela recebeu o convite 
para participar da montagem 
de Paixão de Cristo, produzi-
da pelo Grupo Teatro Oficina. 
Por seu desempenho, foi con-
vidada pelo diretor de teatro 
Alvares Fernandes para par-
ticipar, em 2000, de uma ofici-
na que resultou no espetáculo 
Morte e Vida Severina, da obra 
de João Cabral de Melo Neto. 
Depois disso vieram encena-
ções nas peças Além da serra, 
também de Alvares Fernan-
des, A Eleição, de Lourdes Ra-
malho e O Paraíso é o Pindorama, 
com direção de Chico Olivei-
ra. Carminha também passou 
a atuar em esquetes como pa-
lhaça de palco.

O trabalho de Carminha ga-
nhou novas fronteiras e se es-
tendeu para o cinema, no qual 
estreou no longa O Sonho de Ina-
cim (2009), de Eliezer Rolim. Foi 
quando a participação em Quan-
do decidi ficar rendeu convites 
para outros dois longas: Desvio 
(de Artur Lins, 2019) e Corpo da 
Paz (Torquato Joel).

Ela também está no elen-
co de A Extinção, novo curta de 
Maycon Carvalho, previsto para 
ser lançado ainda este ano. “Eu 
me pergunto por que é que eles 
me procuram. Pode ser até que 
eu tenha algum talento, mas 
eu não me orgulho muito com 
isso, não. Faço teatro porque eu 
gosto, porque eu amo. Eu faço o 
que puder pelo trabalho cênico. 
Quando as pessoas me fazem 
algum elogio, fico muito enver-
gonhada”, confessa a atriz.

Enxergando o passado com 
misto de resignação e triste-
za por ter tido seu sonho tolhi-
do por tanto tempo, hoje Car-
minha Abrantes se ocupa do 
maior prazer que é atuar. “Ago-
ra, eu vou curtir a minha idade 
de 77 anos. Acho que vou ter co-
ragem de ir, ao menos, até os 90. 
Com a idade avançada, o cansa-
ço vai chegar. Mas, enquanto eu 
puder, eu penso em trabalhar. 
Ser atriz faz tão bem à alma, eu 
me sinto tão bem”.

Joel Cavalcanti 

cavalcanti.joel@gmail.com

Espetáculo foi originado do curta ‘Quando decidi ficar’ (2018), mas a montagem acontece antes da obra audiovisual

Em Campina Grande, no Teatro Municipal Severino Cabral, 
Carminha Abrantes apresenta, gratuitamente, a peça ‘Leonor’

No alto dos 77 anos, 
atriz realiza sonho de 
estrear um monólogo

Dramaturgia
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Através do QR Code acima, 
acesse o site para garantir 
o ingresso gratuito para o 

espetáculoAbordando questões como o envelhecimento, Carminha vive proprietária de um pensionato que está prestes a fechar
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Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

Você conheceu Derréis?

Luís Alves de Oliveira partiu, se en-
cantou, como diria Guimarães Rosa. Pou-
cos artistas que representam a cultura 
popular receberam tanto reconhecimen-
to como “Derréis”. Sim, você terá dificul-
dade em encontrar um artista popular de 
Patos que tenha, em vida, recebido tantas 
homenagens públicas e privadas como o 
nosso Derréis. Não concordo quando se 
diz que ele não foi reconhecido em vida 
e vou explicar as razões. 

O povo de Patos escolheu Derréis 
como um dos seus grandes artistas po-
pulares, sendo possível perceber isso pe-
las centenas de convites e homenagens 
oferecidas em vida. Recebeu prêmios, 
homenagens, citações e lembranças em 
escolas, clubes de serviço, fundações, se-
cretarias, prefeituras e autarquias. Dizer 
apenas que Derréis não foi reconhecido é 
desconsiderar os diversos painéis espa-
lhados pelos muros da cidade, as várias 
pinturas realizadas pelos artistas visuais 
locais, os filmes e documentários produ-
zidos por diversos profissionais, a exem-
plo de Veruza Guedes (Você conhece Der-
réis?, 2017), Deleon Souto (Misturador de 
Ritmos, 2007) e Sara Andrade (Derréis, 
2021). O curta Você conhece Derréis? teve 
direção e roteiro da Veruza Guedes e na 
direção de fotografia o cineasta Kennel 
Rógis, chegando a rodar em dezenas de 
festivais do Brasil e do exterior. O título 
desse texto é inspirado nesse filme. 

Derréis recebeu apoio do empresário 
Pierre Landolt para gravar seu primei-
ro CD com músicas autorais. Morou em 
Campina Grande, fez shows em várias ci-
dades da Paraíba, cantou, tocou e encan-
tou ao se apresentar no Recife Antigo em 
um grande encontro de maracatus. Pas-
sou por muitas dificuldades ao longo da 
sua vida e faleceu em uma situação difí-
cil. É justo que as pessoas reproduzam a 
ideia de que Derréis não teve o reconhe-
cimento merecido, porém, é importante 
ressaltar que, do ponto de vista artístico 
e cultural, houve um notório reconhe-
cimento em vida da sua obra. A grande 
questão urgente de todo esse processo 
que envolve essa discussão é como tra-
duzir esse amplo reconhecimento artís-
tico-popular em uma situação que gere 
um conforto mínimo e proporcione uma 
qualidade de vida decente para os nos-
sos artistas? Essa discussão precisa ser 

estimulada a partir da condução de pro-
postas assertivas que levem a adoção de 
políticas públicas culturais bem plane-
jadas. Os municípios podem criar even-
tos e festividades descentralizadas no ca-
lendário para oportunizar apresentações 
desses artistas, podem aumentar o va-
lor dos cachês pagos a artistas locais nos 
grandes eventos, podem apoiar a produ-
ção de músicas, livros e documentários 
que possam arrecadar recursos para os 
artistas via recolhimento de direitos au-
torais e de imagem, a união pode criar 
programas específicos que facilitem o 
acesso a crédito para compra de mora-
dia própria, enfim, precisamos fazer al-
guma coisa para transformar esse reco-
nhecimento popular em algo que possa 
melhorar efetivamente a vida dos nossos 
artistas, principalmente quando a idade 
vai avançando, a saúde inspirando mais 
cuidados e as oportunidades de traba-
lho diminuindo. 

Em 2004, o estado da Paraíba criou 
um mecanismo fantástico que pode ser 
discutido em Patos. A lei 7.694 instituiu 
o registro dos “Mestres das Artes”, que 
concede um auxílio financeiro de dois 
salários mínimos aqueles que possuem 
o reconhecimento público das tradições 
culturais desenvolvidas, que tenham lar-
ga experiência e vivência dos costumes 
e tradições culturais e que estejam em si-
tuação de carência econômica e social. 
Além da indicação ser analisada e apro-
vada pela Conselho Estadual de Cultura, 
o artista precisa ser paraibano ou brasi-
leiro residente no Estado da Paraíba há 
mais de 20 anos, ter comprovada partici-
pação em atividades culturais por mais 
de 20 anos e, caso possua condição física, 
transmita seus conhecimentos ou suas 
técnicas a alunos ou a aprendizes.

Atualmente, diversos artistas rece-
bem esse reconhecimento, a exemplo de 
Francisca da Conceição Barbosa (Indaiá) 
e Regina Barbosa (Poroca), integrantes 
do grupo “Ceguinhas de Campina Gran-
de”, o poeta Chico Pedrosa, o xilogravu-
rista Zé Altino, Basto do Acordeon, Teca 
do Coco de Roda, o artesão Mestre Pau-
lo, a cantora, compositora e instrumentis-
ta Cátia de França, enfim, as cidades pos-
suem condição de adaptar a sua realidade 
financeira local uma lei que atenda aos 
artistas populares em situações diversas 
de vulnerabilidade. A valorização precisa 
ir além do reconhecimento popular. Em 
tempos de streaming, os artistas locais ten-
dem a ser engolidos pelo mercado, que, 
através dos grandes eventos, concentra 
cachês milionários a um pequeno grupo 
de artistas, enquanto os verdadeiros re-
presentantes da cultura popular encon-
tram cada vez mais dificuldade de sobre-
vivência a partir da sua arte.

A efetivação dessas propostas passa 
por uma série de fatores, entre eles a valo-
rização das secretarias de cultura dos mu-
nicípios, a criação e efetivação dos conse-
lhos de cultura, garantindo pluralidade 
em sua formação, a eleição de bons legis-
ladores para as Câmaras de Vereadores 
e a criação de espaços fixos nas rádios e 
TVs locais e regionais que forneçam vi-
sibilidade aos nossos artistas. Para além 
das homenagens, bustos e memoriais, es-
peramos que a partida de Derréis, um dos 
nossos maiores representantes da cultura 
popular, seja um divisor de águas na cul-
tura da capital do sertão, estimulando a 
adoção de políticas públicas consistentes 
que promovam uma melhor qualidade de 
vida para os artistas que vivem em uma 
situação de vulnerabilidade. Viva Derréis! 
Viva nossa cultura popular. 

Delzymar Dias

Profissionais são expoentes da visibilidade negra dentro da música de concerto

Em JP, OSUFPB convida 
maestra e solista negros

ConCerto

Hoje, o 10° concerto da OSUFPB 
acontecerá às 20h, na Sala de Concer-
tos Radegundis Feitosa, no campus da 
UFPB em João Pessoa. A entrada é gra-
tuita e a participação do público pode 
ser garantida por inscrição virtual ou 
por ordem de chegada. O concerto terá 
como solista o violista paraibano Ibe-
rê Carvalho e a regente convidada é a 
maestra Alba Bomfim.

Além da riqueza do repertório, a 
apresentação tem um conceito especial, 
pois é a primeira vez que ambos os con-
vidados, que são grandes expoentes da 
luta pela equidade racial e a visibilida-
de negra dentro da música de concerto, 
trabalham juntos num palco de orques-
tras profissionais em João Pessoa.

No repertório, uma homenagem es-
pecial ao músico argentino Astor Pia-
zzolla (1921-1992). Será tocado o ‘Le 
Grand Tango’, uma das mais importan-
tes do emblemático compositor, de cará-
ter rapsódico, com três momentos con-
trastantes, mas sem interrupção entre 
eles, originalmente composta para vio-
loncelo e piano, mas que neste concer-
to soará pelas cordas da OSFPB tendo 
Iberê Caralho como solista. “Uma obra 
rica em rítmica, intensa, melancólica e 
nostálgica”, assegura ele. 

Fotos: Arquivo Pessoal/Facebook

Colunista colaborador

Muitos pensam que ser revisor de textos 
é exercer um ofício que se restringe 
a viver à cata de erros de ortografia, 

concordância, crase, regência, colocação 
pronominal, acentuação, pontuação, repetição 
de palavras etc. Bem, dado que muitas são as 
pessoas que não dominam a gramática normativa 
(incluindo pré-concluintes do curso de Letras), 
já se deve considerar que o conhecimento desse 
aspecto da língua é um grande feito. Todavia, 
a revisão vai para além do normativismo, ela 
visa o aperfeiçoamento do texto, o que implica 
considerar questões relacionadas à precisão 
vocabular – a busca pela palavra “exata”, 
aspectos semânticos, ambiguidade, coesão e 
coerência, paralelismo sintático, entre outros itens 
da linguística textual. 

Além disso, ao se contratar um revisor, 
pode-se contar com o olhar de um profissional 
especializado, que traz consigo uma perspectiva 
mais distanciada do texto. Explico: quando 
escrevemos, é natural não enxergarmos os nossos 
padrões de erro, tendências na construção textual, 
a falta de clareza que, por vezes, empregamos 
ao texto – haja vista que, como autores, sabemos 
bem o que gostaríamos de dizer, mas nem 
sempre alcançamos o efeito pretendido. Quem 
vive da tarefa de escrever e analisar textos tem 
maior habilidade para alcançar o propósito 
comunicativo e conferir maior força ilocucional 
ao enunciado. Está em pauta mais do que uma 
análise meramente da gramática escolar, uma 
mobilização de conhecimentos discursivos 
essenciais para produção textual. 

Contextualizo a profissão do revisor para que 
se descontrua a visão de que grande parte da 
sociedade ainda tem sobre o revisor, limitando-a 
ao aspecto do domínio de regras tradicionalistas, 
como se a língua fosse um corpo estanque, 
estático. Na verdade, a língua portuguesa (e 
outras tantas) é flexível, passa por constantes 
transformações, e o nível de linguagem muda 
a depender do contexto. É imprescindível que 
a pessoa para a qual se dirige o texto – oral ou 
escrito – seja levada em conta para que efeito 
comunicativo tenha, de fato, sucesso. 

O problema é que se subestima o treinamento 
quando se trata de aumentar a performance no 
trato linguístico. Todos nós temos a competência 
como capacidade de falar e escrever, ressalvados 
os casos relativos à cognição e ao analfabetismo. 
Porém, é bem diferente escrever “certo” de 
escrever bem. Para se tornar um bom redator 
e revisor, é necessário unir vasta leitura, o que 
significa explorar diversas áreas de conhecimento 
e vários gêneros textuais, bem como – claro – 
escrever constantemente, além de dominar a 
norma-padrão, como já mencionado. Ainda: 
atenção e paciência são fundamentais para não 
se deixar ser levado pela afobação no momento 
da leitura e revisão dos textos.

Com tudo isso, não pensem que esses 
profissionais são imunes a erros. Eles também 
precisam de um revisor. É como um psicólogo que 
precisa de um acompanhamento de outro colega. 
Afinal, todo texto pode ser melhorado, por mais 
que tenha passado por diversos reparados. Há 
até quem diga que não publicamos um escrito, 
abandonamo-lo. 

Deveria ser obrigatória a revisão de todo 
texto que viesse a público, principalmente em 
documentos e em informativos de empresas 
e escolas, sejam elas públicas ou privadas. 
Sei que nem todas as pessoas têm acesso a 
um profissional do ramo, devido às condições 
financeiras e, principalmente, à vida acelerada 
de cada um de nós. Entende-se o primeiro fator, 
mas o segundo não deveria ser justificativa para o 
desleixo. Negligenciar o valor de uma boa revisão 
textual é um desamor não só à língua, mas 
também ao autor do texto. 

Leo 
  Barbosa

O revisor de 
textos

portuguesleobarbosa@gmail.com

Foto: Hélio Barbosa/Divulgação

Derréis foi um dos grandes artistas populares de Patos, no Sertão da PB

Sobre o encontro, Iberê comemora 
ainda o fato de “num cenário como o da 
música de concerto, majoritariamente 
branca e tardia nas discussões étnico-ra-
ciais, esse encontro entre solista e maes-
tra vem nos lembrar a importância desta 
representatividade”, explica ele.

O repertório conta ainda com obras 
do compositor italiano Ottorino Res-
pighi (1879-1936), do brasileiro Ernani 
Aguiar (1950) e da compositora norte-a-
mericana Florence B. Price (1887-1953), 
a primeira mulher negra reconhecida 
como compositora sinfônica.

Apresentação terá como solista o violista Iberê Carvalho (E), sob regência de Alba Bomfim (D)

Foto: Pixabay

Revisor não se restringe a viver à cata de erros de ortografia
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A Editora Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) lançou o edital de 
chamada para publicação de livros no 
formato digital.

O edital (disponível no site oficial 
da editora) estabelece as normas para 
a seleção de propostas inéditas de li-
vro e visa contemplar três segmen-
tos: novos talentos, autores popula-
res e autores na terceira idade (acima 
de 60 anos). O período para submis-
são das obras será entre os dias três 
de agosto e três de novembro.

As propostas podem ser obras lite-
rárias (livros de poesia, conto, roman-
ce, cordel, literatura infantojuvenil), 
fotografias, ilustrações, xilogravuras 
e biografias.

Está prevista a seleção de 30 pro-
postas para a publicação na forma de 
e-book, sendo no máximo 10 propos-
tas para novos talentos, 10 para au-
tores populares e 10 para autores da 
terceira idade.

Propostas podem ser livros, fotografias, ilustrações, xilogravuras e biografias

Editora UFPB lança edital 
para publicar obras digitais

Literatura

Da Redação
Foto: Pixabay

Serão 30 obras no formato ‘e-book’
Através do QR Code 

acima, acesse o edital

Sandra 
   Raquew Azevêdo

Jornalista, professora e pesquisadora 

Bica

Colunista colaboradora

Toda cidade, por mais urbana que seja, 
tem um canto de mato. Um lugar de 
refúgio. Um espaço que talvez nos 

faça voltar na imaginação para algum lugar 
ancestral, de maior contato com o mundo 
natural. O Parque Arruda Câmara, mais 
conhecida como Bica, é uma dessas reservas 
de verde, fincadas no centro da cidade de João 
Pessoa, no bairro do Roger. 

Como não sou natural da capital 
paraibana, só vim conhecer o parque na 
juventude. Porque um professor de fotografia 
sugeriu um trabalho, digamos assim, 
mais etnográfico na cidade. Lembro que 
inicialmente adorei o lugar e detestei o 
exercício de fotografar bichos presos. Gostei 
mais do passeio em si, o contato com as 
árvores centenárias e a história da formação 
da cidade, do que aqueles parcos animais em 
jaulas. Era meu olhar de fora para dentro.

Nesse último fim de semana voltei à Bica, 
como estive certa vez no período de isolamento 
social por conta da pandemia, para respirar um 
pouco. Sair da minha própria gaiola. Porque 
viver em apartamento é estar dentro de uma 
espacialidade mais restrita. A Bica cumpre um 
papel importante na sociabilidade da cidade, 
especialmente quando a gente pensa os 
espaços para a infância. As crianças precisam 
muito conhecer as plantas, a botânica, poder 
correr mais livremente, e aprender a não ter 
medo do mundo natural. 

Num dia de domingo, o parque mais 
botânico que zoológico estava lotadíssimo. 
Sorte a minha ele ser amplo, e ter trilhas e 
uma topografia bacana, para poder circular 
e oxigenar melhor os espaços de dentro do 
Ser. Enquanto olhava as folhas das palmeiras 
pensava nesse tempo de guerra ferindo a 
Terra, bombas, mísseis e tecnologias criando 
crateras, úlceras, tornando tudo fumaça e pó. 
Enquanto isso, as crianças livremente corriam, 
pulavam, se encantavam com os bandos de 
saguis soltos na mata, e algumas atolavam os 
pés na grama molhada. 

A Bica é um lugar de memória para muitas 
gerações da cidade, e de alguns visitantes que 
têm a oportunidade de passar por lá. Certa vez 
optei em fazer aulas de campo no parque com 
uma turma de narrativas jornalísticas. Pensar 
em comunidade sob as sombras das imensas 
árvores e os sons dos pássaros pode criar 
espaços verdejantes dentro de nós mesmos. 
Criar em ambientes enclausurados, de tons 
monocromáticos e luzes artificiais é mais 
cansativo.

No lugar a gente pode sentir um microclima 
bem próprio. Observando a paisagem de um 
dia de domingo, embora no inverno, vi muitos 
grupos fazendo piquenique. Achei lindo, porque 
pensei em todo o tempo, sem vacinas, que 
passamos no isolamento social. E testemunhei 
naquele dia de ar frio e de abertura para a luz 
solar, a presença das pessoas soltas numa 
mata dentro da cidade. 

Era menos tempo de tela, e uma experiência 
mais integrativa dentro de um grande e precioso 
jardim. Para muitas pessoas a Bica remete ao 
lugar da infância, sobretudo dos momentos 
especiais de passeio com os pais em algum 
momento celebrativo da vida. Representa um 
espaço social fincado na memória afetiva de 
muitas gerações.

Num domingo denso, fiquei divagando 
deitada em um banco lá na Bica, respirando 
profundamente, e contemplando. Era estar 
mesmo num infinito particular. Numa certa 
hora, dona Luiza, responsável pelo passeio 
de pedalinho me pergunta: está relaxando? 
Respondo: estou. Ela outra vez indaga: está com 
saúde? Digo: sim. Ela sorri e diz profeticamente: 
então está tudo bem.

As palavras dela me foram tão reconfortantes. 
Sem que perguntasse nada, ela me contou um 
pouco de sua história e de como se sentia feliz 
naquele trabalho. Agradeci a confiança. 

Há momentos na vida da gente que apenas 
escutar é o que precisamos. Muitas vezes diante 
das árvores, do mar, das cachoeiras, dos rios, 
das serras e montanhas, observando as nuvens 
do céu, ou o entardecer, para quê falar alguma 
coisa? Tudo ao redor parece ser suficiente.

Fiquei observando a felicidade estática dos 
jacarés, que na Bica ficam perto dos cágados, ou 
vice-versa. Fixando bem o olhar, ambos parecem 
parte de uma paisagem monocromática 
desenhada com nanquim.Serviço
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EM cartaz
ESTREIA

Dc - A LIgA DoS SupERpETS (DC 
League Of Super-Pets. EUA. Dir: Jared 
Stern. Fantasia. Livre). Krypto, o Super-
cão, e Superman, amigos inseparáveis, 
compartilhando os mesmos superpode-
res e lutando contra o crime em Metró-
polis lado a lado. Quando Superman e 
o resto da Liga da Justiça são seques-
trados por Lex Luthor, Krypto forma uma 
equipe de animais de estimação que 
receberam superpoderes, formando a 
a Liga dos Superpets. CENTERPLEX 
MAG 1 (dub.): 16h - 18h20; CENTER-
PLEX MAG 3 (dub.): 14h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h30 - 17h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 14h - 
16h30 - 19h - 21h30; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 13h30 - 16h 
- 18h30 - 21h; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 1 (dub.): 13h30 - 16h - 18h30 - 21h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h - 
16h10 - 18h20; CINE SERCLA PARTA-
GE 3(dub.): 14h - 16h10 - 18h20.

AoS NoSSoS FILhoS (Brasil. Dir: 
Maria de Medeiros. Drama. 16 anos). 
Vera (Marieta Severo) é uma mãe de-
dicada, divorciada após três casa-
mentos e vive em uma família grande 
que inclui seus filhos e enteados. Des-
temida e experiente, ela já pegou em 
armas para lutar contra 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 mu-
lher que está grávida do primeiro fi-
lho. Juntas, elas descobrem a beleza 
de fazer parte de uma família contem-
porânea. CENTERPLEX MAG 2: 16h45 
- 21h30.

X - A MARcA DA MoRTE (X. EUA. 
Dir: Ti West. Terror. 18 anos). Em 1979, 
um grupo de jovens cineastas parte 
para uma zona rural do Texas com o 
intuito de fazer um filme para adultos, 
mas quando os seus anfitriões reclu-
sos e idosos os apanham em flagran-
te, o grupo vê-se obrigado a lutar pe-
las suas próprias vidas. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (leg.): 19h30 (sex., sáb. e 
dom.) - 22h (sex., sáb. e dom.).

coNTINuAÇÃo

ELVIS (EUA. Dir: Baz Luhrmann. 
Biografia. 12 anos). Décadas da vida 
de Elvis Presley (Austin Butler) e sua 
ascensão à fama, a partir do relacio-
namento do cantor com seu controla-
dor empresário “Colonel” Tom Parker 
(Tom Hanks). A história mergulha na 
dinâmica entre o cantor e seu empre-
sário por mais de 20 anos em parceria, 
usando a paisagem dos EUA em cons-
tante evolução e a perda da inocência 
de Elvis ao longo dos anos como can-

tor. CENTERPLEX MAG 3 (leg.): 17h - 
20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP 
(leg.): 14h45 - 18h15 - 21h45; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (dub.): 21h45 (ex-
ceto seg. e ter.).

pLuFT, o FANTASMINhA (Brasil. 
Dir: Rosane Svartman. Fantasia. Li-
vre). Pluft, um fantasminha que vive 
em uma velha casa, é diferente dos tra-
dicionais: ele morre de medo de pes-
soas. Mas, sua vida tem uma revira-
volta com a chegada de Maribel, uma 
menina sequestrada pelo temido pi-
rata Perna de Pau. Enquanto Pluft tem 
medo de gente, ela tem horror aos fan-
tasmas. No entanto, inesperadamente, 
os dois criam uma grande amizade na 
luta contra o pirata. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 8: 13h; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2: 17h15 (exceto seg.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3: 14h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 4: 14h30.

MINIoNS 2: A oRIgEM DE gRu 
(Minions: The Rise of Gru. EUA. Dir: 
Kyle Balda. Animação. Livre). Na dé-
cada de 1970, Gru está crescendo no 
subúrbio. Fã de um grupo de super-
vilões conhecido como Vicious 6, Gru 
traça um plano para se tornar malva-
do o suficiente para se juntar a eles. 
Felizmente, ele recebe apoio de seus 
leais seguidores, os Minions. CENTER-
PLEX MAG 2 (dub.): 14h; CENTERPLEX 
MAG 1 (dub.): 16h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 4 (dub.): 15h15 - 17h15 - 19h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h15 - 
15h30 - 17h45 - 20h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 15h (exceto seg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
13h40 - 15h45 - 18h - 20h15; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h20 - 16h10 - 
18h - 19h50; CINE SERCLA PARTAGE 
2 (dub.): 14h20 - 16h10 - 18h - 19h50.

o TELEFoNE pRETo (The Black 
Phone. EUA. Dir: Scott Derrickson. 
Suspense. 16 anos). Finney Shaw, um 
garoto de 13 anos, é sequestrado por 

um sádico serial killer (Ethan Hawke). 
No cárcere, ele encontra um telefone 
antigo desativado. Porém, o apare-
lho toca. CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 
21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 15h 
(dub.) - 17h30 (leg.) - 19h45 (dub.) - 
22h10 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 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 
“Maverick” Mitchell (Tom Cruise) con-
tinua na ativa. Enquanto ele treina um 
grupo de pilotos em formação para 
uma missão especial que nenhum 
“Top Gun” jamais participou. CENTER-
PLEX MAG 1 (leg.): 20h45.

ThoR: AMoR E TRoVÃo (Thor: 
Love and Thunder. EUA. Dir: Taika 
Waititi. Aventura. 12 anos). Thor (Ch-
ris Hemsworth) busca pela paz inte-
rior, mas sua aposentadoria é inter-
rompida por um assassino galáctico 
conhecido como Gorr (Christian Bale), 
que busca a extinção dos deuses. 
Para combater a ameaça, Thor pede 
a sua ex-namorada, Jane Foster (Na-
talie Portman), que – para surpresa 
de Thor – inexplicavelmente empu-
nha seu martelo mágico, Mjolnir, re-
velando-se a Poderosa Thor. CEN-
TERPLEX MAG 2 (dub.): 14h15 - 19h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 19h30 
(exceto sex., sáb. e dom.) - 22h15 (ex-
ceto sex., sáb. e dom.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7 (dub., 3D): 14h40 - 17h15 
- 20h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 15h15 - 18h - 20h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 19h (exceto 
seg. e ter.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 5 (dub., 3D): 14h30 - 17h45 - 20h30; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h - 
18h25 - 20h50; CINE SERCLA PARTA-
GE 1 (dub.): 16h - 18h25 - 20h50.

Foto: Divulgação

Marieta Severo é uma mãe que pegou em armas contra a ditadura no drama ‘Aos Nossos Filhos’
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Após um hiato de 10 anos, veterana banda paraibana de rock retorna com apresentações em João Pessoa

Val Donato no Caronas do Opala
Show

O brega rock style está em 
alta com o retorno da banda 
Caronas do Opala. Após um 
hiato de 10 anos, a banda pa-
raibana volta aos palcos com 
Val Donato nos vocais. A par-
ceria começou no início do 
ano, quando o baterista Nil-
do Gonzalez convidou a can-
tora. “No início eu não sabia 
do que se tratava, mas topei, 
gosto de desafios, principal-
mente na música, e é uma 
coisa que eu nunca fiz, para 
ampliar meu conhecimento e 
repertório”, conta Val.

Em João Pessoa, eles vão 
se apresentar hoje, na Vila do 
Porto, às 23h, com participação 
do Seu Pereira. O clima será 
comemorativo, já que é o ani-
versário do músico Nildo Gon-
zalez, que convidou Val para 
a empreitada. “Todo mundo 
que frequenta os shows das 

A banda maranhense de 
reggae raiz Tribo de Jah cele-
brará seus 35 anos no palco 
do Clube Branco, em João 
Pessoa, hoje, a partir das 20h, 
com o show que englobará 
toda a sua trajetória artística.

Na abertura, os irmãos 
Jonathas Rodrigo e Judson 
Philipe, que formam os Ras-
tabrothers (RN), e ainda a 
participação de João Victor 
Beydoun, que segue os passos 
do pai Fauzi Beydoun. Os in-
gressos podem ser adquiridos 
de modo vitual pelo site da 
On Tickets (www.ontickets.
com.br) ou presencialmente, 
na bilheteria do clube.

O repertório traz uma se-
leção de músicas de sucessos 
da Tribo de Jah, que marcaram 

gerações, e também as mú-
sicas mais inéditas do novo 
disco, Até que o bem triunfe no 
final, lançado em 2021, tam-
bém como parte das comemo-
rações dos 35 anos.

A Tribo nasceu em São 
Luís do Maranhão, em um 
cenário efervescente nos anos 
1980, no qual o reggae se tor-
nou um fenômeno. Formada 
pelo vocalista Fauzi Beydoun 
(também guitarrista e com-
positor), por Aquiles Rabelo 
(baixista e backing vocals), 
João Rodrigues (baterista) 
Alexsandro Costa Enes (gui-
tarra e backing vocals), Pedro 
Beydoun (guitarra e vocal) e 
Luan Richard (teclados).

“Estes dois anos de pan-
demia foram terríveis para 

os artistas, mas apesar das 
dificuldades, a banda conse-
guiu produzir muita coisa e 
material inédito. Renovamos 
todo o show e o repertório 
para comemorar estes 35 anos 
de carreira, foi natural repen-
sar o momento da banda e o 
seu papel como referência do 
estilo reggae roots, de manei-
ra muito harmônica e feliz”, 
contou Fauzi Beydoun. “Com 
a retomada do mercado cultu-
ral, estamos muito empolga-
dos com esta volta à estrada, 
energia renovada e a vontade 
de reencontrar os fãs”, com-
partilha o vocalista.

Ao longo destes 35 anos 
de carreira, o grupo lançou 
17 álbuns, dois DVDs, sin-
gles, o documentário A Tribo 

do Reggae e abriu sua pró-
pria gravadora, se apresen-
tando por todo o Brasil nas 
principais casas de shows e 
no mundo, incluindo passa-
gem pelo principal palco do 
reggae mundial, o lendário 
Reggae Sunsplash Festival, 
na Jamaica.

Montagem é resultado de um processo formativo em teatro desenvolvido pela Secult de Cabedelo

Hoje e amanhã, sempre 
às 20h, o Teatro Santa Cata-
rina, em Cabedelo, apresen-
tará o espetáculo Nau Catari-
neta. A entrada será gratuita, 
mas, para o controle do pú-
blico, os ingressos serão dis-
tribuídos conforme ordem de 
chegada, a partir das 19h na 
portaria do teatro.

Viva a Nau Catarineta é 
uma obra escrita pelo Dra-
maturgo Altimar Pimentel no 
ano de 1936. O musical resga-
ta e enaltece a tradição nasci-
da nas narrativas populares, é 
um musical inspirado em um 
dos mais famosos e anônimos 
poemas da língua portugue-
sa, Nau Catarineta, que relata 
um episódio épico das des-
venturas dos tripulantes du-
rante as longas travessias das 
missões marítimas do perío-
do de colonização do Brasil e 

da expansão das rotas comer-
ciais da Europa.

A produção traz na sua 
linguagem poética vários tra-
ços presentes na “brasilida-
de” da cultura nordestina, 
transformando a atmosfera 
cênica em uma representa-
ção trágico-cômico, marca-
da pelo clima festeiro e pelas 
cores e ritmos que caracteri-
zam as manifestações popu-
lares do país.

A montagem de Viva a Nau 
Catarineta é resultado do pro-
cesso formativo em teatro de-
senvolvido pela Secretaria de 
Cultura de Cabedelo. O espe-
táculo tem aproximadamente 
70 minutos de duração, e con-
ta com a participação de 10 
atores e atrizes e quatro músi-
cos, com direção geral de Pau-
lo Vieira e a assistência de di-
reção de Tony Silva.

Musical Nau Catarineta será apresentado em Cabedelo

Tribo de Jah celebra 35 anos de carreira em João Pessoa
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Repertório da banda terá seus ‘hits’ e inéditas do novo disco
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do Sympla

Hoje, o grupo se apresenta no Vila do Porto; próxima quarta-feira, na Festa das Neves; e no dia 9 de agosto, no ‘Palco Tabajara’

bandas locais têm um carinho 
especial por Nildão, os músicos 
nem se fala”, define Val. A en-
trada custa R$ 20, que pode ser 
adquirida pelo site do Sympla.

Na próxima quarta-feira 
(dia 3), o show da banda será 
no palco da Festa das Neves, 
às 20h30, no Parque Solon de 
Lucena. Já no dia 9 de agosto, 
eles serão atração do projeto 

Palco Tabajara, dividindo o 
evento com o cantor Mau-
rício Reis. Na ocasião, Val 
Donato conta que vão focar 
nas canções autorais. “Inclu-
sive, teremos um lançamento 
muito em breve da primeira 
música do Caronas já com 
a minha voz, que se chama 
‘Não quero mais te esperar’. 
Será só a nata do repertório”, 

aponta ela.
Val Donato resume que o 

clima do show de hoje será 
de leveza e diversão. “É uma 
energia diferente. Vila do Por-
to foi onde a gente estreou 
com essa formação, comigo 
no vocal, em 7 de maio, ago-
ra a gente retorna ao palco 
da Vila”, diz. “Para mim, foi 
surpreendente a forma de me 

encaixar na banda. Antes de 
ensaiar e fazer o show era um 
repertório 100% inédito para 
mim, nunca tinha cantado 
nenhuma das músicas e foi 
desafiador”, ressalta a artista.

Sobre o repertório, Val 
Donato conta que é o que o 
público espera do Caronas do 
Opala: “Muito brega rock, Ro-
berto Carlos, Reginaldo Rossi, 

Bartô Galeno, Alípio Martins, 
Diana, Sidney Magal, aquele 
repertório irreverente, de ‘rui-
deira’ também, mas sempre 
com muita alegria, zero tris-
teza no palco e na plateia”, 
aponta a cantora.

O projeto
Multifacetada, a cantora 

tem um vasto repertório que 
vai do rock ao samba, pas-
sando pelo reggae e forró. Val 
Donato destaca que leva todas 
as influências para os shows. 
“Chegou a um ponto que eu 
não sei diferenciar quais as 
influências estão presentes 
em qual tipo de show. O re-
pertório com o Caronas tam-
bém foi dessa forma, vi alguns 
grandes nomes do estilo para 
ter uma referência, mas acaba 
saindo meu jeito de cantar 
e interpretar as músicas, de 
forma natural. Levo toda mi-
nha bagagem para todos os 
projetos”.

A artista paraibana destaca 
o que ela considera o ponto alto 
dos shows. “São duas músicas 
que funcionam muito bem, 
uma delas é de Roberto Carlos, 
‘Não vou ficar’, que é bastante 
conhecida e as pessoas curtem 
e o arranjo dos metais soma 
muito. Assim como a música 
de Diana, ‘Porque Brigamos’, 
todo mundo gosta muito”, 
elenca Val Donato.  
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Presidente do TSE gravou um vídeo que foi exibido, ontem, durante o lançamento do Comitê pela Democracia 

Fachin refuta populismo autoritário
na OaB-PB

Gisa Veiga 
gisaveiga.jp@gmailcom

não pode ser a expressão do 
fim da liberdade, da democra-
cia. O Brasil justo, livre e soli-
dário é o Brasil democrático, 
que não tolera populismo au-
toritário”.

O presidente da OAB-PB, 
Harrison Targino, comandou 
o lançamento do comitê ao 
lado da Justiça Eleitoral, do 
Ministério Público Eleitoral, 
da Associação Paraibana de 
Imprensa e da Igreja Católi-
ca. A ideia, segundo ele, é re-
unir entidades comprometi-
das com a democracia para o 
enfrentamento às chamadas 
fake news. “O Brasil é, hoje, 
um laboratório para o mundo 
no que tange à desinforma-
ção. Essas eleições estão sen-
do acompanhadas no mundo 
inteiro”, salientou, reforçando 
a necessidade de um contro-
le da informação, com a práti-
ca da checagem, por parte de 
toda a sociedade.

A OAB-PB assinou, na 
oportunidade, um protocolo 
de intenções com o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para 
se somar ao esforço que a Jus-

A procuradora regional 
eleitoral, Acácia Suassuna, in-
formou que o Ministério Pú-
blico Eleitoral mantém um 
termo de cooperação com o 
TSE, em seu programa per-
manente de combate à de-
sinformação. “É importante 
lembrar aos partidos e can-
didatos que a resolução da 
propaganda veda a divulga-
ção de notícias inverídicas e 
também daquelas descontex-

tualizadas, que atingem a in-
tegridade do processo eleito-
ral. Portanto, estamos atentos, 
tanto para a atuação no âm-
bito cível-eleitoral, como na 
atuação penal”, disse, lem-
brando que a lei 14.192 torna 
crime a difusão de notícias 
inverídicas em propaganda 
e campanhas eleitorais que 
sejam capazes de influenciar 
o eleitorado. “E essa lei prevê 
aumento da pena, se as notí-

cias forem difundidas através 
de rede social”, alertou, acres-
centando: “O MP está pre-
sente nessa união de esfor-
ços para a construção de um 
ambiente de informação sau-
dável e transparente, fortale-
cendo o regime democrático”.

O evento contou ain-
da com as presenças da vi-
ce-presidente da Associação 
Paraibana de Imprensa (API), 
Karla Alencar; do padre Luiz 

Junior, representando a Ar-
quidiocese da Paraíba; da re-
presentante da FETAG-PB, 
Geane Lucena; do presiden-
te da Associação dos Magis-
trados do Trabalho, Marcelo 
Carniato; do diretor da Rádio 
Tabajara, Rui Leitão, repre-
sentando a Empresa Parai-
bana de Comunicação, além 
de representantes de diver-
sos outros conselhos de clas-
se e instituições.

Foto: Nome do Fotógrafo

Resolução veda propaganda inverídica

tiça Eleitoral vem realizando 
no combate à desinformação. 
Trata-se do Termo Adesão 
ao Programa Permanente de 
Enfrentamento à Desinfor-
mação no  âmbito da Justiça 
Eleitoral e ao Programa de 
Fortalecimento Institucional 
a partir da Gestão da Imagem 
da Justiça Eleitoral. “É preciso 
combater os bots, ou seja, ro-
bôs que se passam por pes-
soas e reproduzem conteúdos 
políticos de qualquer nature-

za e sem compromisso com a 
verdade. Por isso é importan-
te chegar junto a fontes fide-
dignas, a exemplo da impren-
sa, informações veiculadas 
por outras vias”, reforçou.

Ele observou que a propa-
gação de mentiras, no ambien-
te político, não é novidade. 
“Mas hoje essa disseminação 
é mais acentuada em razão 
das novas tecnologias. Daí a 
necessidade de unir esforços 
contra a desinformação. E o 

comitê tem esse propósito”.
Já o presidente do Tribu-

nal Regional Eleitoral, Lean-
dro dos Santos, embora tenha 
especial preocupação com o 
fenômeno crescente da desin-
formação, ainda não enxerga 
algum fato disruptivo. “Mas 
poderá surgir, durante a cam-
panha, algo preocupante que 
exija a pronta intervenção da 
lei. Não iremos baixar a guar-
da. Estamos atentos para exi-
gir o respeito às instituições 

e à democracia. O eleitor pre-
cisa estar bem informado, e 
o processo de convencimen-
to por parte dos políticos pre-
cisa ser verdadeiro, autêntico. 
Estamos vivendo um período 
político conturbado, com pai-
xões ideológicas de todos os 
lados. E a desinformação pre-
cisa ser combatida. Viver a de-
mocracia não significa apenas 
usufruir do que ela nos ofere-
ce, mas sobretudo lutar por 
ela”, enfatizou.

A democracia não tolera o 
populismo autoritário. Foi o 
que disse, ontem, o presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral, 
ministro Luiz Edson Fachin, 
em uma mensagem gravada 
em vídeo para o lançamen-
to do Comitê Pela Democra-
cia e Contra a Desinformação, 
realizado ontem no auditório 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional da Paraíba.

Segundo ele, é preciso de-
fender a liberdade do direito 
de escolha nas eleições. “Daí 
a relevância do enfrentamen-
to à desinformação. O voto 
deve ser fruto de uma escolha 
bem informada, não captura-
da por narrativas ficcionais, 
por inverdades propagadas. 
Disseminar informação de 
qualidade é uma das tarefas 
fundamentais de um comitê 
que atua pela democracia, em 
defesa de uma sociedade que 
garanta espaço para a liber-
dade de expressão, mas esta 

“
Edson Fachin

O voto deve 
ser fruto 
de uma 
escolha bem 
informada, 
não capturada 
por narrativas 
ficcionais

Representantes de entidades civis e da igreja estiveram ontem no lançamento do Comitê Pela Democracia e Contra a Desinformação, realizado pela OAB-PB

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

O prefeito de Campina 
Grande, Bruno Cunha Lima 
(PSD), exonerou 18 servido-
res do Município ligados às 
secretarias de Desenvolvi-
mento Econômico, de Obras 
e do Gabinete do vice-pre-
feito Lucas Ribeiro (PP). As 
exonerações foram publica-
das na noite da última quar-
ta-feira em uma separata do 
Semanário Oficial do Mu-
nicípio.

Entre os desligados dos 
cargos estão as titulares das 
Secretarias de Desenvolvi-
mento, Rosália Lucas, e de 
Obras, Fernanda Ribeiro. 
Além delas, os servidores 
que faziam parte da equipe 
técnica, em cargos comissio-
nados desses orgãos, tam-
bém foram afastados. Das 
18 pessoas exoneradas, três 
exerciam suas funções no 
Gabinete do vice-prefeito.

Fernanda Ribeiro e Ro-
sália Lucas estavam na es-
trutura administrativa des-
de 2017, quando Campina 

Grande tinha como prefeito 
Romero Rodrigues. 

Com a decisão do prefei-
to, a Secretaria de Obras pas-
sa a ser comandada pela ad-
vogada Laryssa Almeida, que 
já responde pela Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção e irá acumular os dois car-
gos de forma interina. Ela é 
especialista em Ciências Cri-
minais e Mestre em Direito 
Econômico. 

Já a Secretaria de Obras do 
Município ficará com o enge-
nheiro Civil, Joab Machado, 
que já atuou como consultor 
no setor de projetos da As-
sociação Técnico Científica 
Ernesto Luiz de Oliveira Ju-
nior (ATECEL), atuando em 
projetos de infraestrutura, 
drenagem pluvial, loteamen-
tos, obras de terra, terraplena-
gem, planejamento e controle 
tecnológico. 

Após ser comunicada que 
não fazia mais parte do cor-
po de servidores do Municí-
pio, Rosália divulgou uma 
carta falando das ações de 
sua pasta e os êxitos obti-
dos, mesmo em momentos 
difíceis como durante a pan-

demia. “Com o cenário de 
completa incerteza, motiva-
do pelo aumento dos casos 
de Covid-19, e a ampliação 
das restrições econômicas, 
conseguimos manter o diá-

logo com a classe produtiva, 
auxiliando o prefeito Bruno 
em decisões que impacta-
riam de forma determinan-

te a economia de nossa cida-
de.”, cita a carta.

Rosália destacou ainda no 
documento que a vida é feita 
de ciclos e que um estava se 
encerrando. “Com esse pen-
samento, creio que é chega-
da a hora de dizer que o esse 
ciclo repleto de grandes con-
quistas que já fazem parte da 
história de Campina Grande 
se encerra por aqui. Ainda há 
desafios a serem superados, e 
não são poucos, mas, ao ana-
lisar o que já foi feito, chego à 
conclusão de que um trecho 
do caminho foi percorrido e 
um legado de gestão públi-
ca exercida de maneira téc-
nica e colaborativa, baseada 
na convergência de atores do 
ecossistema nos princípios 
da ética e da transferência 
necessárias e inegociáveis.”, 
escreveu.

Ela finalizou exaltan-
do seu carinho pela cidade. 
“Onde eu estiver, seja no se-
tor público ou no privado, 
Campina Grande estará den-
tro de mim e o desejo de de-
senvolver esta cidade e sua re-
gião sempre será nutrido pelo 
amor que sinto por ela”.

Prefeito exonera servidores em Campina
refOrma

Assim como acontecerá na 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, a Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba também reto-
mará na próxima terça-feira, 
dia dois de agosto, as sessões 
parlamentares com a reali-
zação de uma solenidade de 
reabertura dos trabalhos no 
segundo semestre do último 
ano da atual legislatura. O 
evento de retorno das ativida-
des terá início às 9h30 no ple-
nário da Casa Epitácio Pessoa. 

A perspectiva na Casa de 
Epitácio Pessoa é de um se-
gundo semestre muito corri-
do por causa das eleições deste 
ano, que acontecerão e outu-
bro, onde todos os deputados 
estarão buscando suas reelei-
ções ou vaga na Câmara Fede-
ral. As exceções são o Dr. Érico 
(Cidadania) e Edmilson Soa-
res (PSB). O primeiro apoiará 
sua esposa e o segundo fará 
campanha para o filho.    

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
deputado Adriano Galdino 
(Republicanos) conduzirá os 
trabalhos de reabertura das 

atividades parlamentares, 
neste segundo semestre de 
2022. 

O presidente da Casa Epi-
tácio Pessoa disse esperar um 
segundo semestre tranquilo, 
mesmo com todos os seus pa-
res envolvidos no processo de 
reeleição ou buscando vaga na 
Câmara Federal. 

Galdino disse que espera 
para este último semestre des-
ta Legislatura uma oposição 
mais responsável. Ele adian-
tou que deseja terminar a sua 
gestão na presidência da Casa, 
como um presidente que ga-
rantiu a governabilidade, do 
ponto de vista do Legislativo, 
e honrou os quase quatro mi-
lhões de paraibanos.

ALPB retoma trabalho 
na próxima terça-feira

fim dO recessO
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Evento de 
retorno das 
atividades terá 
início às 9h30 
no plenário da 
Casa Epitácio 
Pessoa

Publicação
As exonerações 

foram publicadas 
na noite da última 
quarta-feira, em 
uma separata do 

Semanário Oficial 
do Município
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O Partido Renovador Tra-
balhista Brasileiro oficializou 
ontem, durante a sua conven-
ção partidária, as candidatu-
ras para a disputa nas Eleições 
2022.  Foram homologadas as 
candidaturas de Major Fábio, 
para o Governo do Estado, do 
seu vice, Dr. Jod Candeia; do 
pastor e procurador Sérgio 
Queiroz, para o Senado, e de 
mais 26 candidatos a depu-
tado estadual e 12 que dispu-
tam uma vaga na Câmara Fe-
deral. O evento aconteceu no 
fim da tarde, na casa de shows 
Domus Hall. 

André Lucena, presidente 
do diretório estadual do PRTB, 
comentou sobre a composi-
ção de uma chapa puro san-
gue. “Acho que o Brasil vive 
um momento em que é im-
perioso uma renovação. Nós 
precisamos renovar em tudo. 
Nas ideias, fazer a transição 
da política e a melhor manei-
ra de fazer isso é disputando 
as eleições. Estamos oferecen-
do um grande quadro para a 
Paraíba”, disse. 

O candidato ao Senado Fe-
deral pelo PRTB é o pastor e 
procurador Sérgio Queiroz, 
estreante na política. Mas ape-
sar da pouca experiência no 
âmbito político, o candidato 
garante que não vai faltar ex-
periência em gestão pública e 
enfatiza a promessa de reno-
vação. “Eu sou novo na políti-
ca, mas já tenho 30 anos como 
servidor público e 22 como 
procurador. Trago a necessi-
dade de inovação na gestão 

pública, uma gestão especial-
mente que comece a partir do 
Legislativo, com uma visão 
integrada ao Executivo. Com 
uma melhor distribuição das 
emendas impositivas, para 
que a gente tenha emendas 
doadas a municípios a partir 
de prioridades e não de ajus-
tes políticos”, ressaltou. 

Além disso, Sérgio Quei-
roz rebateu os comentários 
de que a falta de alianças do 
seu partido pode prejudicá-lo 
e defendeu candidaturas in-
dependentes “Eu acho que o 
Brasil vive uma sopa partidá-
ria, sem ofensa pessoal. Mas 
o que temos hoje nesse teatro 
partidário é algo sem sentido 
para a política. Temos candi-
dato apoiando um presidente, 
quando o seu próprio partido 
tem um candidato a presiden-
te. Para mim, partido é um 
mal necessário, uma das mi-
nhas grandes pautas é a candi-
datura independente”, disse. 

Já Major Fábio tenta pela 

O calendário eleitoral de 
2022 define o dia 15 de agosto 
como a data-limite para que 
partidos políticos, federações 
e coligações solicitem o regis-
tro de candidatas e candida-
tos aos cargos de presidente 
da República, governador e 
senador, bem como às vagas 
de deputados federais, esta-
duais e distritais.

O prazo se encerra às 8h, 
para as candidaturas apre-
sentadas pela internet, e às 
19h, para a entrega de mídias 
com a documentação neces-
sária diretamente no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
– no caso dos candidatos a 
presidente – ou nos Tribunais 
Regionais Eleitorais (TREs) – 
nos demais casos.

Passo a passo
O processo de registro 

de candidatura é normati-
zado pela Resolução TSE nº 
23.609/2019 e se inicia já a par-
tir da marcação da data da 
convenção partidária que de-
finirá os indicados pelo parti-
do para concorrer na eleição. 
Segundo a norma, elas pode-
rão ocorrer de 20 de julho a 5 
de agosto, de modo presen-
cial, virtual ou híbrido.

A ata da convenção e a 
lista dos participantes de-
vem ser inseridos no sistema 
CANDex e enviados via in-
ternet, ou arquivos digitais 
gerados pelo sistema podem 
ser entregues à Justiça Eleito-
ral (JE) pessoalmente em um 
pendrive até o dia seguinte 
da realização do evento. O 
CANDex é um sistema de-

senvolvido pela JE exclusiva-
mente para o registro de atas 
de convenções partidárias e 
de pedidos de registro de can-
didaturas. A ferramenta pode 
ser baixada no Portal do TSE.

No CANDex, deverão ser 
inseridos os dados biográ-
ficos dos candidatos, bem 
como informações sobre o 
partido e a coligação que in-
tegram. Ao iniciar o processo 
de registro, o sistema gera os 

formulários de Demonstrati-
vo de Regularidade de Atos 
Partidários (DRAP), Requeri-
mento de Registro de Candi-
datura (RRC) e Requerimento 
de Registro de Candidatu-
ra Individual (RRCI). Os for-
mulários deverão ser preen-
chidos, impressos, assinados 
e mantidos pelos respectivos 
subscritores, e poderão ser re-

queridos pela JE para confe-
rência da veracidade.

No pedido de registro de 
candidatura, deve ser infor-
mado o nome para constar 
na urna eletrônica. É possí-
vel incluir o nome fonético 
de candidatas e candidatos, 
para uso de recursos de aces-
sibilidade da urna. Também 
devem ser apresentados re-
lação de bens, fotografia re-
cente nas especificações da 
Resolução do TSE, certidões 
criminais e prova de alfabe-
tização, entre outros.

Processamento
O pedido de registro de 

candidatura passa a tramitar, 
então, no Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), sob a clas-
se Registro de Candidatu-
ra (RCand). Nesse momento, 
um magistrado do TSE – ou, 
se for o caso, de um TRE – é 
indicado como relator do pro-
cesso.

Com a autuação, os da-
dos são encaminhados au-
tomaticamente à Receita Fe-
deral para fornecimento, em 
até três dias úteis, do núme-
ro do registro do candidato 
no CNPJ. Esse número auto-
riza os candidatos a promo-
ver a arrecadação de recursos 
e a realizar as despesas neces-
sárias à campanha eleitoral.

Depois de verificados os 
dados dos processos, a Secre-
taria Judiciária do respectivo 
Tribunal Eleitoral publica no 
Diário da Justiça Eletrônico 
(DJe) imediatamente o edital 
contendo os pedidos de regis-
tro para ciência dos interessa-

dos. A partir disso, abrem-se 
os seguintes prazos: dois dias 
para que o candidato escolhi-
do em convenção requeira in-
dividualmente o registro da 
candidatura, caso o partido 
político ou a coligação não o 
tenha requerido, e cinco dias 
para a impugnação dos pedi-
dos de registro.

Qualquer candidato, par-
tido político, federação, coli-
gação ou o Ministério Públi-
co pode impugnar o pedido 
de registro de candidatura 
em petição fundamentada. A 
impugnação exige represen-
tação processual e será peti-
cionada diretamente no PJe. 
Constatada qualquer falha, 
omissão ou ausência de do-
cumentos necessários à ins-
trução do pedido, a sigla, a 
federação, a coligação ou o 
candidato será intimado para 
que a situação seja resolvida 
no prazo de três dias.

Encerrada a data-limite 
para impugnação ou, se for o 
caso, para contestação, a Se-
cretaria Judiciária enviará 
as informações necessárias 
para que o relator do processo 
aprecie o pedido de registro.

Julgamento dos registros 
De acordo com o calendá-

rio Eleitoral, 12 de setembro, 20 
dias antes da data do primei-
ro turno, é o prazo final para 
que todos os pedidos de regis-
tro de candidatura – e even-
tuais recursos decorrentes do 
processo – tenham sido devi-
damente processados, analisa-
dos e julgados pelos tribunais 
eleitorais competentes.

Partido realizou convenção, ontem, na capital e também oficializou o nome de Sérgio Queiroz para o Senado

PTRB lança Major Fábio ao Governo
eleições

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

segunda vez ocupar o cargo 
de governador da Paraíba. Ele 
se candidatou pelo Partido Re-
publicano da Ordem Social 
(PROS ), nas eleições de 2014, 
quando recebeu 14.910 votos 
(0,73%). 

O candidato enfatizou o 
discurso de Sérgio Queiroz no 
que diz respeito à renovação 
do que chamou de “velha po-
lítica”, prometendo novos re-
presentantes. “Estamos aqui 
representando a nova políti-
ca, é uma nova história na Pa-
raíba. Eu acredito que quem 
chegar aqui não vai encontrar 
nenhum representante da  ve-
lha política, é uma nova histó-

ria para esse estado rico, que 
tem pessoas preciosas”, disse. 

Durante a convenção, foi 
divulgado o nome do vice 
para o Governo do Estado. 

O cirurgião dentista e dou-
torando Jod Candeia, do mu-
nicípio de Patos, no Sertão da 
Paraíba. “Ele não é da política 
tradicional, é um jovem bem 
conceituado na região, que-
rido por todos. Um pesqui-
sador, alguém que vai ajudar 
no campo da saúde e estamos 
caminhando para uma com-
posição devotada a ciência e 
aquilo que ela pode fazer de 
bem ao povo”, garantiu Sér-
gio Queiroz. 

O cirurgião dentista, Jod 
Candeia, comentou que pre-
tende contribuir com a saú-
de da Paraíba, principalmen-
te na região do Sertão. “É uma 

grande satisfação compor esse 
grupo, desde que Major Fábio 
me convidou, juntamente com 
pastor Sérgio, eu vim agregar 
valor, principalmente na área 
da saúde. Um dos nossos com-
promissos é melhorar a saúde 
no Sertão da Paraíba e integrar 
a saúde como fator decisivo 
para o nosso Estado”. 

Ao todo, foram homologa-
das as candidaturas de 26 can-
didatos a deputado estadual e 
12 para deputado federal. Se-
gundo o presidente do parti-
do na Paraíba, André Lucena, 
a expectativa do partido é ele-
ger um deputado federal e três 
deputados estaduais.
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Qualquer 
candidato, 
partido políti-
co, federação, 
coligação ou 
o Ministério 
Público pode 
impugnar o 
pedido de 
registro de 
candidatura

Disputa
Partido tem 26 
candidatos a 

deputado estadual 
e 12 para federal

Foto: Evandro Pereira

Prazo para solicitar registro é 15 de agosto

Mais três legendas na 
Paraíba confirmaram con-
venções no Estado: PSD, 
PDT e o Partido da Mulher 
Brasileira (PMB) cumpri-
rão a exigênciado calendá-
rio eleitoral amanhã e no 
dia cinco de agosto. 

Amanhã, o PMB convi-
dou seus filiados conven-
cionais devidamente habili-
tados em obediência com o 
estatuto da legenda. A con-
venção acontece no Hotel 
Aram Beach e |Convention, 
em Tambaú, na capital pa-
raibana, a partir das 19h. 

De acordo com Luann 
Alves de Araújo, presidente 
estadual da Comissão Pro-
visória do partido, será de-
liberado no evento nomes 
para a disputa a Governo 
do Estado, Senado Federal 
ou apoio a alguns pré-can-
didatos, bem como nomes 
para as disputas na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
e Câmara Federal.  

Já o PSD, que na Paraíba 
é comandado pela senadora 
Daniella Ribeiro, fará a sua 
convenção no dia cinco de 
agosto, a partir das 10h, na 
sede do partido, que fica lo-
calizado no bairro de Mira-
mar, em João Pessoa. 

A legenda não terá can-
didato ao Governo do Esta-
do e nem ao Senado Fede-
ral. No entanto, o partido já 
decidiu e anunciou, por in-
termédio da senadora Da-
niella Ribeiro, que apoiará 
a reeleição do governador 

João Azevêdo (PSB).  
Já o PDT também confir-

mou sua convenção para o 
prazo limite, ou seja no dia 
cinco de agosto. O evento 
será realizado na sede do 
partido, que fica localiza-
da na Avenida Coremas, 
em João Pessoa, a partir das 
13h. 

De acordo com Marcos 
Ribeiro de Ribeiro, presi-
dente estadual da Comis-
são Provisória do PDT, será 
deliberado nesta convenção 
os nomes para a disputa a 
Governo do Estado, Senado 
Federal ou apoio a alguns 
pré-candidatos destes dois 
cargos. Também será discu-
tido os nomes para as dispu-
tas as vagas na Assembleia 
Legislativa da Paraíba e Câ-
mara Federal.  

Os partidos políticos e 
federações partidárias te-
rão até o dia cinco de agos-
to para homologarem os 
nomes dos até então pré-
candidatos aos cargos eleti-
vos nas eleições deste ano, 
que após realização das 
suas convenções, passam a 
ser candidatos. 

As convenções, de acor-
do com o TSE, podem ocor-
rer na forma presencial, vir-
tual ou híbrida. Os partidos 
políticos e federações po-
dem usar gratuitamente 
prédios públicos. Para tan-
to, é preciso comunicar por 
escrito o responsável pelo 
local com antecedência mí-
nima de uma semana.

Mais três legendas 
confirmam convenções 

“Eu sou novo 
na política, 
mas já tenho 
30 anos como 
servidor 
público

Sérgio Queiroz

Major Fábio e Sérgio Queiroz tiveram os nomes homologados em Convenção do PRTB para disputar as eleições de outubro
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Até o início da noite de ontem, site que disponibiliza o documento já reunia mais de 300 mil assinaturas

Manifesto sofre ataques de hackers
Carta em defesa da demoCraCia

Agência Estado

Desde que foi divulgado 
oficialmente, na terça-feira 
(26), às 17h, o site “estado de 
direito sempre”, que permi-
te adesões à Carta em Defesa 
da Democracia, já sofreu mi-
lhares de ataques de hackers. 
Segundo um organizador das 
coletas de assinaturas, a todo 
tempo há tentativas de inva-
são no site ou assinaturas fal-
sas, mas não houve nenhum 
prejuízo até o momento.

Até o início da noite de 
ontem, o site já reunia mais 
de 300 mil assinaturas, as 
quais são analisadas por tria-
gem que checa dados como 
nome, CPF e IP (Protocolo de 
internet, tradução livre), uma 
identificação de dispositivos 
conectados à internet.

A informação foi divul-
gada pela jornalista Mônica 
Bergamo e confirmada pelo 
Estadão.

O documento tem ganha-
do assinaturas de peso nas 
áreas jurídica, empresarial e 
financeira do país. O texto cir-
cula desde a semana passada 
e, em um tom duro, defende 
o sistema eleitoral e o respei-
to ao resultado das eleições 
de outubro.

Conforme o Estadão mos-
trou na quarta-feira passada, 
empresários e juristas têm se 
articulado para unir forças 

em torno de uma mobilização 
que terá como ápice um ato 
no dia 11 de agosto, nas arca-
das do Largo de São Francis-
co, no centro de São Paulo. A 
pauta principal será em defe-
sa do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) e da democracia 
brasileira.

A carta já recebeu assina-
turas de nomes como o ex-mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal Celso de Mello, além 
de Roberto Setubal e Candido 
Bracher, do Itaú Unibanco, Pe-
dro Passos e Guilherme Leal, 
da Natura, Walter Schalka, da 
Suzano, e o ex-ministro da Fa-
zenda, Pedro Malan.
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Declarações 
que levaram 
à sentença 
foram 
proferidas 
em vídeo 
publicado 
por Allan 
dos Santos 
no dia 12 de 
setembro 
de 2017

O blogueiro Allan dos Santos se encontra atualmente nos Estados Unidos, foragido da Justiça

A 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul decidiu, 
por unanimidade, condenar 
o blogueiro bolsonarista Al-
lan dos Santos - atualmente 
nos Estados Unidos, foragi-
do da Justiça - a um ano, sete 
meses e um dia de deten-
ção por calúnia. A sentença 
foi dada no âmbito de uma 
notícia-crime movida pela 
cineasta Estella Renner. A 
avaliação dos magistrados 
foi a de que Allan dos Santos 
imputou crime a Estella ao 
mencionar nominalmente a 

cineasta em vídeo e afirmar: 
“Esses filhos da puta que fi-
cam querendo colocar ma-
conha na boca dos jovens”.

As declarações que leva-
ram à sentença foram pro-
feridas em vídeo publicado 
por Allan dos Santos no dia 
12 de setembro de 2017, abor-
dando a exposição “Queer-
museu - cartografias da di-
ferença na arte brasileira”, 
promovida pelo Santander 
Cultura.

Ao analisar o caso, o de-
sembargador Jayme Wein-
gartner Neto, relator do 
caso, ponderou que Allan 
dos Santos estava consciente 
da gravidade e ofensividade 

de suas palavras. Segundo o 
desembargador, ‘resplande-
ce, diante da trama linguís-
tica e das expressões concre-
tas’, a prática da calúnia. A 
avaliação do magistrado foi 
a de que também houve di-
famação, mas o delito aca-
bou ‘absorvido’ pelo crime 
mais grave.

O entendimento foi 
acompanhado pelos demais 
integrantes da 1ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Sul e o 
acórdão lavrado nesta quar-
ta-feira, 27.

“Neste contexto, belico-
so, rude, grosseiro, pontua-
do por palavras de calão, em 

si injuriosas, dizeres emba-
ralhados, tenho que o que-
relado (Allan dos Santos) 
insinua, ao menos, que a 
querelante (Estella Renner), 
na parceria com o Institu-
to Alana, em projetos cultu-
rais voltados à infância, esta-
ria induzindo ou instigando 
[o público alvo] ao uso inde-
vido de droga. No substrato 
fático recortado e no seu ho-
rizonte de contextualização, 
a expressão “colocar maco-
nha na boca dos jovens” as-
sume o significado de agir 
de modo a estimular o uso 
indevido de droga”, afirmou 
ao votar por condenar o blo-
gueiro bolsonarista.

TJ-RS condena blogueiro Allan dos Santos
Calúnia Contra Cineasta

Pepita Ortega 

Agência Estado

O Ministério do Traba-
lho e Previdência publicou 
em edição extra do Diário 
Oficial da União (DOU) de 
quarta-feira (27) a regula-
mentação do auxílio que 
será pago a taxistas neste 
restante do ano eleitoral, 
conforme os termos da “PEC 
dos Benefícios”, convertida 
em emenda constitucional 
em meados de julho. O bene-
fício será transferido até de-
zembro de 2022, em parcelas 
mensais, no valor máximo 
de R$ 1 mil, observado o li-
mite global de R$ 2 bilhões 
para o programa.

“Esta Portaria regula o 
benefício emergencial de-
vido aos motoristas de táxi, 
instituído pela Emenda 

Constitucional nº 123, de 14 
de julho de 2022, para en-
frentamento do estado de 
emergência decorrente da 
elevação extraordinária e 
imprevisível do preço do pe-
tróleo, combustíveis e seus 
derivados e dos impactos 
sociais deles decorrentes”, 
cita o ato.

Poderão ser contempla-
dos os motoristas de táxi que 
residam e trabalhem no Bra-
sil que comprovadamente: 
tenham registro para exer-
cer a profissão, emitido pelo 
órgão competente da locali-
dade da prestação de servi-
ço até 31 de maio de 2022; e 
sejam titular de concessão, 
permissão, licença ou auto-
rização emitida pelo poder 
público municipal ou distri-
tal em regular e efetivo exer-
cício da atividade profissio-

nal ou tenham autorização 
emitida pelo poder público 
municipal ou distrital, em 
regular e efetivo exercício 
da atividade, e vinculado ao 
cadastro da concessão/auto-
rização.

De acordo com a porta-
ria, os municípios e o Dis-
trito Federal serão respon-
sáveis pelo fornecimento e 
acurácia dos dados contidos 
nas respectivas relações de 
motoristas de táxi elegíveis 
ao recebimento do benefí-
cio. As informações sobre 
os profissionais que aten-
dem aos requisitos devem 
ser enviadas mensalmente 
pelos entes.

A norma ressalta que “o 
valor e o número de parcelas 
poderão ser ajustados, consi-
derando o número de moto-
ristas de táxi beneficiários ca-

dastrados” e “a observância 
do limite global disponível 
para o benefício”. Os recursos 
creditados e não movimenta-
dos no prazo de 90 dias, con-
tados da data do depósito, re-
tornarão para a União.

Ficará de fora da lista de 
beneficiários o motorista de 
táxi que estiver com o CPF 
irregular; tenha CPF vincu-
lado, como instituidor, à con-
cessão de pensão por morte 
de qualquer natureza ou do 
auxílio-reclusão; ou seja ti-
tular de benefício por inca-
pacidade permanente para 
o trabalho. O benefício tam-
bém não será pago cumula-
tivamente com o benefício 
devido aos Transportado-
res Autônomos de Cargas, a 
chamada bolsa caminhonei-
ro, também instituída pela 
PEC dos Benefícios.

Auxílio-gasolina de taxistas é regulamentado
PeC dos BenefíCios

Luci Ribeiro 

Agência Estado

Adesão
O documento em 

defesa da democracia  
tem ganhado 

assinaturas de peso 
nas áreas jurídica, 

empresarial e 
financeira do país

As principais centrais 
sindicais do país decidiram 
aderir por unanimidade ao 
manifesto elaborado pela 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) 
em defesa da democracia. A 
decisão foi tomada em reu-
nião na sede da União Geral 
dos Trabalhadores, em São 
Paulo, ontem.

Juntas, essas centrais 
reúnem mais de 60 milhões 
de trabalhadores. Nos próxi-
mos dias, elas devem se en-
contrar com o presidente da 
Fiesp, Josué Gomes da Silva.

O manifesto que a Fiesp 
divulgará nos próximos dias 
não é o mesmo elaborado 
pela Faculdade de Direito 
da USP, que até o momento 
já recebeu mais de 300 mil 
assinaturas. O conteúdo dos 
textos será semelhante, mas 
a expectativa é de que o da 
Fiesp tenha um tom mais 
contido e seja publicado nos 
principais jornais do país.

As centrais que vão as-
sinar a carta da Fiesp as se-
guintes: União Geral dos 
Trabalhadores (UGT); Cen-
tral Única dos Trabalhado-
res (CUT); Força Sindical; 
Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil - 
CTB; Nova Central; Intersin-
dical; Central dos Sindicatos 
Brasileiros - CSB; e Central 
Pública.

Ato público
As centrais também de-

vem aderir ao manifesto or-
ganizado na Faculdade de 
Direito da USP, que já tem 

mais de 250 mil assinaturas, 
e decidiram orientar seus as-
sociados a assinarem a Car-
ta em Defesa da Democra-
cia. A Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco 
marcou um ato no dia 11 de 
agosto, no Pátio das Arca-
das, com a participação de 
entidades e representantes 
da sociedade civil.

Antes, no dia 2 de agosto, 
às 10h, as centrais sindicais 
participarão do ato orga-
nizado pela Coalização em 
Defesa do Sistema Eleitoral, 
da qual fazem parte e que 
reúne mais de 200 entida-
des. O ato será em Brasília.

Centrais aderem à carta
em defesa da democracia
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Faculdade de 
Direito da USP 
marcou um 
ato para o dia 
11 de agosto, 
no Pátio das 
Arcadas, com 
a participação 
de entidades e 
representantes 
da sociedade 
civil

Foto: Roque de Sá/Agência Senado
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O empreendedorismo normalmente está 
diretamente atribuído ao lucro, afinal é 
através do lucro que se pode garantir a 

sobrevivência de qualquer negócio. Porém, nem 
só de lucro vive o empreendedorismo, existe 
uma categoria em que o objetivo principal de um 
projeto ou negócio é promover o bem-estar a um 
determinado grupo através da resolução de algum 
problema social existente.

O Empreendedorismo Social é justamente um 
conceito que prega a construção de negócios cujo 
maior impacto são as melhorias na sociedade, e 
esses objetivos podem ser alcançados através de 
capacitações, geração de emprego, preservação do 
meio ambiente, entre outras frentes que levem ao 
bem coletivo.

Enquanto o empreendedor comum cria o seu 
negócio visando o retorno financeiro, atendendo 
uma demanda de mercado e buscando resolver um 
problema do consumidor, o empreendedor social 
está em busca de atender uma necessidade social, 
normalmente detectada na sua comunidade, onde 
vive ou trabalha. Com o tempo, essa iniciativa 
pode se tornar em um negócio rentável, ou seja, o 
empreendedor, pode com o amadurecimento do 
projeto, começar a colher frutos financeiros desse 
empreendimento, mas isso acaba sendo uma 
consequência da sua intenção inicial.

Recentemente conheci, através de minhas 
experiências junto ao Empreender PB, as meninas do 
Reformarias, projeto que busca atender à população 
de baixa renda aqui da nossa capital, com serviços 
de arquitetura de baixo custo e condições facilitadas 
de pagamento, com o intuito de oferecer dignidade 
a essa população vulnerável, além de atentar 
a questões de segurança, e acessibilidade que 
normalmente sequer passam pela cabeça de quem 
vive em condições vulneráveis.

Esse projeto surgiu da cabeça de duas jovens 
arquitetas, que enxergaram em seus talentos, 
uma forma de contribuir com a sociedade em que 
vivem e atuam, sem se desligarem da necessidade 
de qualquer pessoa, de garantir o seu sustento. 
O projeto vem ganhando visibilidade nas redes 
sociais (@reformarias) e com esse alcance, 
fazendo com que elas descubram um mercado 
consumidor que estaria de fora do espectro natural 
do mercado de arquitetura. Mostrar que é possível 
realizar reformas significativas com baixo custo e 
mantendo a qualidade é a grande sacada desse 
empreendimento.

Como disse anteriormente, o Empreendedorismo 
Social gera valor para a sociedade em primeiro 
lugar, e é dessa forma que busca atrair o seu público. 
As parcerias são importantíssimas nesse segmento, 
dificilmente um empreendedor sozinho conseguirá 
modificar a realidade de um grupo social sem a 
ajuda de outros que pensem da mesma forma. 
Muitas grandes empresas têm buscado atribuir ao 
seu nome, ações sociais que ajudem a “melhorar” 
a imagem de seus negócios. A responsabilidade 
social é moeda valiosa no mercado consumidor 
atual, e para buscar parcerias que possam viabilizar 
o seu projeto, essas questões devem ser levadas em 
consideração.

Uma outra característica do Empreendedorismo 
Social é a sua capacidade de escalabilidade, 
ou seja, o projeto precisa ser capaz não só de ser 
ampliado, como também de ser aplicado em outras 
realidades. Essa característica garante que a vida 
de um projeto de cunho social tenha uma vida longa, 
uma vez que estão mais sujeitos a modificações, 
diante das variáveis que envolvem as soluções 
para problemas sociais. Existem no Brasil algumas 
iniciativas conhecidas nacionalmente como o projeto 
Tamar, que trabalha na preservação de espécies 
de tartarugas marinhas e que através do turismo 
sustentável mantém essa nobre missão. 

O Empreendedorismo Social é um campo ainda 
pouco explorado por aqui e que merece muito 
estudo, mas que acredito ser capaz de dar grandes 
contribuições para a sociedade. Para os que buscam 
novas formas de empreender, e que concordam 
que cada um de nós tem uma responsabilidade a 
cumprir em sociedade, essa é uma boa vertente de 
desenvolver as suas habilidades e contribuir para um 
mundo melhor.

Empreendedorismo
Fabrício Feitosa

fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador
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A Paraíba gerou 3.602 em-
pregos formais, em junho 
deste ano, saldo resultante de 
15.758 admissões e 12.156 des-
ligamentos, conforme o Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência. No comparativo com 
maio deste ano, houve cresci-
mento de 18,8% (3.032 empre-
gos). Este é o quarto resultado 
positivo do ano.

Com relação a junho de 
2021, a alta na geração de em-
pregos foi de 3,57% (3.478 em-
pregos). No acumulado do 
ano, houve a criação de 6.742 
novos postos de trabalho. 
Em junho, o estoque total de 
trabalhadores formais foi de 
441.111 empregados, com cres-

cimento de 0,82% sobre maio.
O setor que mais contri-

bui para o saldo positivo na 
geração de empregos de ju-
nho foi o de serviços, com 
1.667 novos postos de tra-
balho, o que corresponde a 
46,28% do total. O destaque 
foi para o segmento de ativi-
dades administrativas e ser-
viços complementares (1.108 
empregos) e o de saúde hu-
mana e serviços sociais (275).

O comércio apresentou sal-
do de 1.028 postos de traba-
lho (28,54%). Juntando com o 
setor de serviços, os dois so-
mam 74,82% do total. A in-
dústria preencheu 820 vagas 
e a agropecuária, 178. O úni-
co setor que apresentou resul-
tados negativos foi a constru-
ção civil, que fechou 91 postos 
de trabalho.

O presidente da Federação 

do Comércio de Bens e Serviços 
da Paraíba (Fecomércio-PB), 
José Marconi Medeiros, desta-
ca a importância dos dois se-
tores para o alcance dos resul-
tados positivos no estado. “Ter 
os setores de serviços e de co-
mércio como os principais res-
ponsáveis pelas contratações é 
fundamental para demonstrar 
a recuperação econômica que o 
Brasil atravessa e isto está refle-
tido em nosso estado, que vem 
apresentando crescimento de 
sua economia”.

Brasil 
No país, o saldo do mês 

de junho foi de criação de 
277.944 empregos formais, re-
sultado de 1.898.876 contrata-
ções e 1.620.932 desligamentos.   
O estoque total de trabalha-
dores celetistas aumentou 
0,67%, atingindo a marca de 

42.013.146 de pessoas. No acu-
mulado do primeiro semestre, 
o Brasil registrou um saldo de 
1.334.791 empregos.

Em âmbito nacional, o setor 
de serviços também liderou as 
contratações, com a geração de 
124.534 novos postos de traba-
lho formais, distribuídos prin-
cipalmente nas atividades de 
informação, comunicação e ati-
vidades financeiras, imobiliá-
rias e administrativas (65.827 
postos). Em seguida estão o co-
mércio (47.176 empregos), in-
dústria (41.517), agropecuária 
(34.460) e construção (30.257).

Entre as regiões, o Sudeste 
fechou fevereiro com 137.228 
novos postos. Na sequência 
vem o Nordeste, com 52.122 
postos; Centro-Oeste, 34.263 
postos; o Sul, com 31.774 pos-
tos; e a região Norte, com 
21.780 postos.

No comparativo com o mês de maio deste ano, houve crescimento de 18,8% 

Paraíba gera saldo de 3.602 
empregos formais em junho

dados do caged

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -1,67%
R$ 5,163

+1,14%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

-1,87%
R$ 5,259

Libra  Esterlina

-1,6%

R$ 6,286

Ibovespa

102.596,66 pts

Selic

Fixado em 15 de 
junho de 2022

13,25%

A Receita Federal do Bra-
sil faz, hoje, o crédito bancá-
rio do terceiro lote de resti-
tuição do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2022. Conforme 
a Delegacia da Receita Fede-
ral na Paraíba, 43.079 contri-
buintes serão contemplados 
com os valores totais de R$ 
58.546.202,64. Também ha-
verá restituição de lotes re-
siduais referentes aos exer-
cícios anteriores. Os valores 
são creditados na conta in-
formada pelo contribuinte 
na entrega da declaração. A 
consulta ao lote foi aberta na 
semana passada.

No Brasil, 5.242.668 con-
tribuintes recebem os valo-
res de RS 6,3 bilhões. No ter-

ceiro lote, são beneficiados 
os contribuintes que envia-
ram a declaração até o dia 3 
de maio. O total de 5.134.337 
pessoas está nesta categoria. 
O lote ainda inclui os con-
tribuintes prioritários, sen-
do 9.461 contribuintes idosos 
com idades acima de 80 anos, 
62.969 contribuintes com ida-
de de 60 a 79 anos, 6.361 pes-
soas com deficiência e 29.540 
contribuintes cuja maior fon-
te de renda é o magistério. 

O pagamento da restitui-
ção é feito de forma direta 
ou por indicação de chave 
PIX. Se, por algum motivo, 
o crédito não for realizado, 
como no caso de desativa-
ção da conta informada na 
declaração, os valores fica-
rão disponíveis para resgate 
por até um ano no Banco do 

Brasil. Neste caso, o cidadão 
poderá reagendar o crédito 
dos valores por meio do Por-
tal BB, acessando o endereço: 
https://www.bb.com.br/irpf, 
ou ligando para a Central de 
Relacionamento BB pelos te-
lefones 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais loca-
lidades) e 0800-729-0088 (tele-
fone especial exclusivo para 
deficientes auditivos).

Se no prazo de um ano 
o contribuinte não resgatar 
o valor da restituição, deve-
rá fazer um requerimento 
pelo Portal e-CAC, dispo-
nível no site da Receita Fe-
deral. O acesso é pelo menu 
Declarações e Demonstrati-
vos > Meu Imposto de Ren-
da. O contribuinte deve clicar 
em “Solicitar restituição não 
resgatada na rede bancária”.

Receita paga hoje mais de R$ 58 milhões 
para 43 mil contribuintes paraibanos

terceiro lote do imposto de renda

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Pagamento
 Os valores são 

creditados na conta 
informada pelo 

contribuinte na entrega 
da declaração. 

A consulta ao lote 
foi aberta na 

semana passada

O comércio apresentou saldo de 1.028 postos de trabalho (28,54%). Juntando com serviços, os dois setores somam 74,82% do total

Foto: Ortilo Antônio

Empreendedorismo 
Social
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Petrobras reduz preço da gasolina
a partir de hoje

Denise Luna 

Agência Estado

Um dia após lançar uma 
diretriz para a política de pre-
ços dos combustíveis da com-
panhia, dando maior poder 
ao Conselho de Administra-
ção, a Petrobras anunciou on-
tem a queda R$ 0,15 no preço 
do litro da gasolina nas suas 
refinarias a partir de hoje.

O novo preço será de R$ 
3,71 por litro, 3,88% abaixo 
dos R$ 3,86 que vigorava des-
de a última redução, há nove 
dias. Antes da queda, o pre-
ço estava 2% acima dos pre-
ços internacionais, segundo 
a Associação Brasileira dos 
Importadores de Combustí-
veis (Abicom).

O preço do diesel se man-
teve inalterado, apesar dos 
apelos públicos do presiden-
te da República, Jair Bolsona-
ro, para que a empresa reduza 
também o combustível. 

Segundo a Abicom, o li-
tro do diesel está sendo co-
mercializado no Brasil em 
média com preço 2% acima 
do mercado internacional, e 
poderia haver uma queda de 
R$ 0,10 por litro para atingir 
a paridade. Antes da queda anunciada pela Petrobras, o preço do litro da gasolina estava 2% acima dos preços internacionais, segundo a Abicom

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M), indicador 
usado no reajuste dos contra-
tos de aluguéis no país, ficou 
em 0,21% em julho deste ano. 
A taxa é menor à registrada 
no mês passado (0,59%) e a de 
julho de 2021 (0,78%).

Segundo a Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), o índi-
ce acumula taxa de 8,39% no 
ano. Em 12 meses, o acumu-
lado é de 10,08%, abaixo dos 
33,83% acumulados em julho 
do ano passado.

A queda da taxa de ju-
nho para julho foi puxada 
pelos três subíndices que 
compõem o IGP-M. O Índi-
ce de Preços ao Consumi-
dor (IPC), que mede o vare-
jo, registrou deflação (queda 
de preços) de 0,28% em julho 

IGP-M desacelera e 
chega a 0,21% em julho

queda na taxa

Vitor Abdala 

Agência Brasil
n 

Em 12 meses, 
o acumulado 
é de 10,08%, 
abaixo dos 
33,83% 
acumulados 
em julho do 
ano passado

ante uma inflação de 0,71% 
no mês anterior.

A inflação do Índice de 
Preços ao Produtor Amplo 
(IPA), que avalia o atacado, 
caiu de 0,30% em junho para 
0,21% em julho. Já a taxa do 
Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) recuou de 
2,81% para 1,16% no período.

O Índice de Confiança do 
Comércio (Icom), da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) caiu 2,2 
pontos em julho, na compara-
ção com junho, e chegou a 95,1 
pontos, em uma escala de 0 a 
200. A queda veio depois de 
duas altas consecutivas.

Empresários de quatro 
dos seis segmentos do comér-
cio pesquisados pela FGV ti-
veram queda na confiança.

O Índice da Situação 
Atual, que mede a confiança 
no presente, caiu 2,9 pontos 
e chegou a 105,6. Já o Índice 

de Expectativas, que mede a 
percepção do empresariado 
em relação ao futuro, caiu 2,7 
pontos e atingiu 84,8.

Medidas
Segundo Rodolpho To-

bler, economista da FGV, as 
medidas de estímulo recen-
temente anunciadas pelo go-
verno ainda devem sustentar 
o nível de demanda atual por 
mais alguns meses.

A inflação e os juros al-
tos, aliados a níveis baixos 
da confiança do consumidor, 
devem segurar uma retoma-
da mais consistente do setor, 
argumentou ele.

Índice de Confiança do 
Comércio recua 2,8 pontos

este mês

Vitor Abdala 

Agência Brasil

“Essa redução acompanha 
a evolução dos preços de re-
ferência, que se estabilizaram 
em patamar inferior para a 
gasolina, e é coerente com a 
prática de preços da Petro-
bras, que busca o equilíbrio 
dos seus preços com o mer-
cado global, mas sem o repas-
se para os preços internos da 
volatilidade conjuntural das 
cotações internacionais e da 
taxa de câmbio”, informou a 
Petrobras em nota.

O Diário Oficial da União 
(DOU) de ontem publicou 
decreto presidencial que 
qualifica no Programa de 
Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República 
(PPI) e inclui no Programa 
Nacional de Desestatização 
(PND) a Autoridade Portuá-
ria de Santos S.A. e os servi-
ços públicos portuários a ela 
relacionados “para fins de 
desestatização”. O ato, assi-
nado pelo presidente Jair Bol-
sonaro, acata recomendação 
do Conselho do PPI.

Embora apertado, o cro-
nograma do governo prevê a 
privatização do Porto de San-
tos ainda neste ano, o que é 
visto com ceticismo no mer-
cado. Em entrevista ao Broa-

dcast, sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Esta-
do, o secretário de Fomento, 
Planejamento e Parcerias do 
Ministério da Infraestrutura, 
Rafael Furtado, disse acredi-
tar que a proposta para San-
tos - cuja previsão de investi-
mentos com a venda alcança 
R$ 18 bilhões - será apresen-
tada ao Tribunal de Contas 
da União (TCU) em meados 
de agosto.

Depois disso, a expectati-
va é publicar o edital em ou-
tubro, o que dependeria de 
uma decisão do tribunal em 
menos de três meses - pra-
zo considerado estreito pelo 
mercado, dado o tempo que o 
TCU tem levado em análises 
de casos de desestatização.

O decreto publicado on-
tem confirma a competência 
do Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e So-
cial (BNDES) para cuidar da 
execução e acompanhamen-
to das medidas de desesta-
tização do empreendimen-
to, além de estabelecer que a 
Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq) 
poderá acompanhar os es-
tudos técnicos contratados 
pelo BNDES e que cabe ao 
Ministério da Infraestrutu-
ra coordenar e monitorar as 
medidas de desestatização, 
“incluída a competência para 
validar os produtos parciais 
e finais dos estudos a serem 
conduzidos pelo BNDES”.

Em texto distribuído à 
imprensa, a Secretaria-Geral 
da Presidência afirma que, 
“com a privatização, espera-
se a promoção da expansão, 
da modernização e da otimi-
zação da infraestrutura e da 

superestrutura que integram 
o porto e suas instalações, a 
garantia da modicidade das 
tarifas e preços praticados no 
setor, da qualidade da ativi-
dade prestada e da efetivida-
de dos direitos dos usuários, 
além de estimular a moder-
nização e o aprimoramento 
da gestão do porto e de suas 
instalações, a valorização e a 
qualificação da mão de obra 
portuária e a eficiência das 
atividades prestadas”.

Túnel
O texto não fala em pra-

zos, mas informa que “há 
ainda previsão de que a 
privatização viabilize in-
vestimentos de quase três 
bilhões de reais para a exe-
cução de túnel de ligação en-
tre as cidades de Santos-SP e 
Guarujá-SP”.

Decreto inclui o Porto de Santos no 
Programa Nacional de Desestatização

privatização

Luci Ribeiro 

Agência Estado

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede a varia-
ção de preços na saída das fá-
bricas, registrou inflação de 
1% em junho. O percentual é 
menor que os observados em 
maio deste ano (1,81%) e em 
junho de 2021 (1,29%).

Segundo dados divul-
gados ontem, no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o IPP acumula infla-
ção de 18,78% em 12 meses. 
No primeiro semestre, o acu-

mulado é de 10,12%. Quin-
ze das 16 atividades indus-
triais pesquisadas pelo IBGE 
tiveram alta de preços em ju-
nho, com destaque para refi-
no de petróleo e biocombus-
tíveis (4,05%).

“O setor de refino foi im-
pactado principalmente pe-
las variações observadas em 
produtos derivados do petró-
leo, em especial pelas altas 
do óleo diesel e da gasolina”, 
disse Murilo Alvim, analista 
do IBGE.

Preços de alimentos
Outra atividade com alta 

importante de preços foi a in-
dústria de alimentos (1,99%). 
“O setor de alimentos teve 
seu resultado influenciado, 
em grande parte, pelos maio-
res preços do leite e dos seus 
derivados. O grupo de lati-
cínios apresentou aumento 
de 14,91% no mês. Essa varia-
ção é justificada pelo período 
de entressafra do leite, junto 
a uma oferta já escassa por 
conta de questões climáticas 
e dos maiores custos de pro-
dução”, explicou.

Paralelamente, entre as 
nove atividades com defla-
ção (queda de preços), desta-

cam-se indústrias extrativas 
(-2,89%) e metalurgia (-1,50%).

Entre as quatro grandes ca-
tegorias econômicas da indús-
tria, as maiores altas de preços 
em junho foram observadas 
nos bens intermediários, isto 
é, os insumos industrializa-
dos usados no setor produtivo 
(1,04%), e nos bens de consumo 
semi e não duráveis (1,01%). Os 
bens de capital, isto é, as má-
quinas e equipamentos uti-
lizados no setor produtivo, 
tiveram inflação de 0,98%, en-
quanto os bens de consumo 
duráveis apresentaram a me-
nor alta de preços: 0,48%.

Preços na indústria sobem 1% no mês de  
junho, segundo dados divulgados pelo IBGE

inflação

Vitor Abdala 

Agência Brasil

Queda será de R$ 0,15 no litro do combustível nas refinarias; já o preço do diesel continua inalterado

Refinarias
O novo preço 

será de R$ 3,71 
por litro, 3,88% 

abaixo dos R$ 3,86 
que vigoravam desde 

a última redução, 
há nove dias
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Em apenas uma semana, número de casos aumentou de 592 para 978, de acordo com o Ministério da Saúde

Notificações crescem 65% no Brasil
Varíola dos macacos

Leon Ferrari 

Agência Estado

O Brasil registrou um 
crescimento de 65% nas no-
tificações de varíola dos ma-
cacos em uma semana. On-
tem, os registros chegaram a 
978 casos confirmados, con-
forme dados do Ministério 
da Saúde. Há uma semana, 
eram 592. São Paulo é o Esta-
do com mais registros (744), 
seguido do Rio (117) e de Mi-
nas Gerais (44).

Em nota, a pasta destacou 
que “segue em articulação di-
reta com os Estados para mo-
nitoramento dos casos e ras-
treamento dos contatos dos 
pacientes”.

Conforme explicou o Es-
tadão, um dos principais em-
pecilhos para dimensionar o 
alcance da monkeypox tem 
sido a variedade de manifes-
tações da doença e a subno-
tificação. Com o período de 
incubação do vírus podendo 
variar de 5 a 21 dias, os pri-
meiros sintomas geralmente 
incluem febre, dor de gargan-
ta, de cabeça e no corpo (que 
em alguns casos leva a uma 
primeira suspeita de infecção 
por algum vírus respiratório), 
além de inchaço dos gânglios. 
Alguns dias depois, surgem 
as lesões na pele, com peque-
nas erupções que podem se 
espalhar pelos dedos, mãos, 

braços, pescoço, costas, pei-
to e pernas.

No sábado, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
reconheceu que o avanço da 
varíola dos macacos configu-
ra uma emergência de saúde 
pública de importância inter-
nacional. Nesta quarta, o di-
retor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom pediu para “ho-
mens que fazem sexo com ho-
mens” diminuírem o núme-
ro de parceiros, de relações 
sexuais e de exposição ao ví-
rus. Eles representam a maior 
parte dos casos confirmados, 
mas isso não significa que ou-
tras pessoas não possam se 
contaminar.

n O que fazer se eu estiver sentindo os sintomas?
O Ministério da Saúde recomenda que o aparecimento de febre alta e súbita, dor de cabe-
ça e aparecimento de gânglios é o suficiente para um paciente procurar um médico em al-
guma unidade básica de saúde. “Procure seu médico, porque ele terá a capacidade de te 
examinar, fazer o diagnóstico e a condução clínica necessária”, informa a pasta. Na aten-
ção primária da rede pública de saúde dos municípios, os profissionais vão analisar os pa-
cientes e encaminhá-los para a coleta do exame.

n Quais são os critérios para ser considerado um caso suspeito?
A orientação da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo é que quaisquer indivíduos, 
de qualquer idade, que apresentem início repentino de erupção cutânea (única ou múlti-
pla), em qualquer parte do corpo e que tenha, nos últimos 21 dias antes do aparecimento 
dos sintomas, se relacionado de forma íntima com alguém; ou tido vínculo epidemiológi-
co com casos suspeitos, prováveis ou confirmados de monkeypox; ou viajado para países 
onde há casos da doença confirmados; ou tido contato com quem viajou para locais onde 
a doença é endêmica, pode ser considerado um caso suspeito.
Se for considerado um caso suspeito, o paciente já deve praticar o isolamento.

n Como é feita a testagem para a varíola dos macacos?
O diagnóstico da doença é feito por meio do teste molecular ou sequenciamento genético. 
Um dos métodos consiste na utilização do swab (um bastão utilizado para a coleta de amos-
tras), que é passado sobre as feridas.
Quanto mais rápida é feita a testagem mais eficaz serão as medidas de contenção dos ví-
rus. Por isso, o infectologista Renato Kfouri, da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), 
cobra das autoridades agilidade para a aquisição de mais testes
“A gente precisa ser rápido, tanto na aquisição dos testes prontos que existem em outros 
países, como no desenvolvimento da produção nacional do material para que a gente con-
siga dar maior velocidade ao diagnóstico, porque o crescimento dos casos são exponen-
ciais”, afirma Kfouri.

n Já existe vacina contra a varíola dos macacos?
Sim e não. “Não” porque, atualmente, não há vacina disponível que atue diretamente con-
tra a varíola dos macacos. Mas “sim”, uma vez que os imunizantes contra a varíola humana 
têm autorização de órgãos reguladores, como a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, 
na sigla em inglês), para serem aplicadas contra a monkeypox. As liberações foram con-
cedidas pela semelhança entre os dois vírus, que pertencem à mesma família, a poxvirus. 
Países como os Estados Unidos já tem usado o fármaco em sua população.

Sintomas
Com o período de 

incubação do vírus 
podendo variar de cinco 
a 21 dias, os primeiros 
sintomas geralmente 
incluem febre, dor de 
garganta, de cabeça 

e no corpo

Também na quarta, 27, a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) infor-
mou que vai criar o Comitê 
Técnico da Emergência Mon-
keypox, para que as áreas téc-
nicas de pesquisa clínica, de 
registro, de boas práticas de 
fabricação, de farmacovigi-
lância e de terapias avançadas 
atuem em colaboração.

“A atuação do comitê per-
mitirá ações coordenadas e 
céleres para salvaguardar a 
saúde pública, reunindo as 
melhores experiências dis-
poníveis nas autoridades re-
guladoras, permitindo ace-
lerar o desenvolvimento e as 
ações que envolvem pesqui-
sas clínicas e autorização de 

medicamentos e vacinas”, ex-
plicou, em comunicado.

A agência afirmou que a 
equipe vai atuar “com orien-
tações sobre protocolos de en-
saios clínicos” e discutir “com 
os desenvolvedores orienta-
ções sobre ensaios clínicos de 
medicamentos”, que se des-
tinam a tratar, prevenir ou 
diagnosticar a doença. O ob-
jetivo, destaca, é “permitir a 
rápida aprovação e condu-
ção de testes bem projetados, 
para que possam fornecer da-
dos robustos”.

Surgimento dos casos
O primeiro caso europeu 

foi confirmado em 7 de maio 
em um indivíduo que retor-

nou à Inglaterra da Nigéria, 
onde a varíola dos macacos é 
endêmica. Desde então, paí-
ses da Europa, assim como 
Estados Unidos, Canadá e 
Austrália, confirmaram ca-
sos.

Anvisa vai criar comitê técnico de 
emergência de pesquisa clínica

Identificada pela primei-
ra vez em macacos, a doença 
viral geralmente se espalha 
por contato próximo e ocor-
re principalmente na África 
Ocidental e Central. Rara-
mente se espalhou para ou-
tros lugares, então essa nova 
onda de casos fora do con-
tinente causa preocupação. 
Existem duas cepas princi-
pais: a cepa do Congo, que 
é mais grave, com até 10% 
de mortalidade, e a cepa da 
África Ocidental, que tem 
uma taxa de mortalidade de 
cerca de 1%.

O vírus pode ser trans-
mitido por meio do contato 
com lesões na pele e gotícu-
las de uma pessoa conta-
minada, bem como através 
de objetos compartilhados, 

como roupas de cama e toa-
lhas. O período de incuba-
ção da varíola dos macacos 
é geralmente de 6 a 13 dias, 
mas pode variar de 5 a 21 
dias.

Sintomas de varíola
Os sintomas se asse-

melham, em menor grau, 
aos observados no passado 
em indivíduos com varío-
la: febre, dor de cabeça, do-
res musculares e nas costas 
durante os primeiros cinco 
dias. Erupções cutâneas (na 
face, palmas das mãos, so-
las dos pés), lesões, pústulas 
e, ao final, crostas. Segundo 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), os sintomas 
da doença duram de 14 a 21 
dias. Muitos casos não têm 

apresentações clínicas (as-
sintomático).

Prevenção
De acordo com o Institu-

to Butantan, entre as medi-
das de proteção, autorida-
des orientam que viajantes 
e residentes de países endê-
micos evitem o contato com 
animais doentes (vivos ou 
mortos) que possam abrigar 
o vírus da varíola dos maca-
cos (roedores, marsupiais e 
primatas) e devem se abster 
de comer ou manusear caça 
selvagem.

Higienizar as mãos com 
água e sabão ou álcool gel 
são importantes ferramen-
tas para evitar a exposição 
ao vírus, além do contato 
com pessoas infectadas.

Vírus é transmitido por contato 
com lesões de pele ou gotículas

n 

O objetivo é 
“permitir a 
rápida aprovação 
e condução 
de testes bem 
projetados para 
que possam 
fornecer dados 
robustos”

Serviço

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) abriu novo concurso 
para trabalhadores tempo-
rários para o Censo 2022. O 
edital deste processo seleti-
vo complementar com 15.075 
vagas foi publicado ontem 

no Diário Oficial da União.
Segundo o IBGE, trata-se 

de um processo complemen-
tar, que oferece vagas ainda 
não preenchidas em diver-
sos municípios do país.

A previsão de duração do 
contrato é de até três meses, 
podendo ser prorrogado, 
com base nas necessidades 
de conclusão das atividades 

do Censo Demográfico 2022 
e na disponibilidade de re-
cursos orçamentários.

Inscrições
As inscrições para o cer-

tame são gratuitas e pode-
rão ser efetuadas de hoje até 
dia 1º de agosto. Clique para 
acessar a versão completa do 
edital n.º 14/2022.

IBGE lança novo concurso com 
15 mil vagas para recenseadores

censo 2022

Ana Cristina Campos 

Agência Brasil 
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Paraíba foi o único Estado do Nordeste contemplado; entrega da premiação será nos dias 8 e 9 de setembro

Programa é premiado pelo FBSP
Patrulha Maria da Penha

O Programa Integrado Pa-
trulha Maria da Penha da Pa-
raíba, do Governo do Estado, 
foi premiado com o Selo Es-
pecial de Práticas Inovadoras 
de Enfrentamento à Violên-
cia contra Meninas e Mulhe-
res do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP). 
A quarta edição do Selo bus-
cou reconhecer e documen-
tar iniciativas que se desta-
caram durante a pandemia 
de Covid-19. No total, foram 
58 projetos inscritos em todo 
o país, dos quais oito recebe-
rão o Selo. A Paraíba é o único 
Estado do Nordeste contem-
plado. A entrega da premia-
ção será nos dias 8 e 9 de se-
tembro, durante a 16ª edição 
do Encontro Anual na Escola 
de Administração de Empre-
sas da Fundação Getúlio Var-
gas, em São Paulo. 

 “O nosso diferencial é a 
integração. A nossa prática 
é feita por muitas mãos, ou 
seja, nossa meta é chegar na 
mulher antes da decisão da 
medida protetiva ser deferi-
da. Isso acontece porque nos-
sas técnicas têm acesso aos 
processos judiciais eletrôni-
cos, por meio da parceria com 
o Tribunal de Justiça, Polí-
cia Civil e Polícia Militar. É 
importante proteger  as mu-
lheres e saber quais são os 
determinantes que condicio-

nam a mulher a viver a vio-
lência, para isso é preciso de 
um olhar multiprofissional - 
que inclui a visão de psicólo-
ga, assistente social e advo-
gadas. Nosso trabalho não é 
ostensivo, mas preventivo. 
Esse é o nosso mérito”, afir-
ma a coordenadora Mônica 
Brandão, que comemorou a 
premiação com alegria.

 A secretária da Mulher e 
da Diversidade Humana, Lí-
dia Moura, celebrou desta-
cando a expansão do progra-
ma para região de Campina 
Grande durante a pandemia, 
atendendo mais 34 cidades, 
além das rotas de monitora-

mento 24 horas. “Um dos cri-
térios foi exatamente saber 
como a Paraíba atendeu e agiu 
de forma integrada durante a 
pandemia, pois não perdemos 
nenhuma mulher atendida 
nestes três anos de trabalho 
intenso”, disse Lídia Moura. 
Mais de 1.200 mulheres já fo-
ram protegidas pelo progra-
ma, que agora está sendo ex-
pandido também para região 
de Guarabira.

 A comandante da Patru-

lha Maria da Penha, Gabriela 
Jácome, disse que a premia-
ção significa o resultado de 
um trabalho integrado com 
olhar de gênero.  “O prêmio 
representa que estamos no 
caminho certo da proteção da 
vida das mulheres. A atuação 
em parceria com todos os ór-
gãos é fundamental, além do 
trabalho com a equipe a mul-
tidisciplinar, um diferencial 
em todo Brasil. A escolha cri-
teriosa do efetivo policial e a 

prioridade em uma formação 
constante, além do curso ini-
cial de ingresso, também é um 
diferencial importante na ex-
celência do monitoramento 
ofertado”.
 
O Selo 

O Selo FBSP é uma ini-
ciativa do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, que 
tem como objetivo reconhe-
cer práticas com potencial de 
transformação em cenários de 

vulnerabilidade à violência, 
sistematizando e disseminan-
do o conhecimento produzi-
do por e para profissionais 
envolvidos com o tema da se-
gurança pública. Todas as ini-
ciativas, sejam finalistas ou 
premiadas com o Selo FBSP, 
encontram-se documentadas 
na Casoteca, que consiste em 
um conjunto de publicações 
(livros físicos, e-books, vídeos, 
etc) que retratam as iniciati-
vas de destaque em cada ano.

Destaque
A quarta edição do 

Selo buscou 
reconhecer e 

documentar iniciativas 
que se destacaram 

durante a pandemia 
de Covid-19

Patrulha é da Polícia Militar da Paraíba, que trabalha em parceria com a Polícia Civil e Tribunal de Justiça
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Foram 
inscritos 58 
projetos em 
todo o país, 
dos quais oito 
receberão o 
selo Especial 
de Práticas 
Inovadoras de 
enfretamento
à Violência 
contra 
Meninas e 
Mulheres

Foto: Secom-PB

Com o tema Crianças e 
Adolescentes Prioridade Ab-
soluta tem que ser Priorida-
de, a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Huma-
no (Sedh) e o Conselho Es-
tadual de Defesa dos Dire-
tos da Criança e Adolescente 
(CEDCA) realizaram, no pe-
ríodo de 26 a 28 do corrente, 
nas cidades de Patos, Campi-
na Grande e João Pessoa, a sé-
rie de Seminários Regionais 
para marcar os 32 anos do Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA).

O Seminário, que reuniu 
conselheiros e conselheiras 
municipais de crianças e ado-
lescentes do Estado, repre-
sentantes da sociedade civil 
e técnicos da Sedh, teve como 
palestrante o especialista em 
Gestão da Organização e So-
ciedade Civil, pós-graduado 

em Gestão de Políticas So-
ciais e ex-presidente do Con-
selho Municipal de Diretos 
da Criança e Adolescente 
(CMDCA/SP), Carlos Júnior 
Churra’s.

A diretora do Sistema 
Único de Assistência Social 
(D’Suas) da Sedh, Francisca 
Vieira, destacou a importân-
cia do seminário para discus-
são do controle social para o 
aprimoramento da Política 
da Criança e do Adolescen-
te no Estado. “A proposta é 
ampliar esse debate com os 
vários segmentos que com-
põem essa rede de proteção 
social de crianças e adoles-
centes, o Sistema de Garantia 
de Diretos na Paraíba, visan-
do estabelecer esse diálogo, 
chamando a atenção da so-
ciedade para a importân-
cia de fortalecer os órgãos 

de controle social no âmbito 
da política de criança e ado-
lescente”, afirmou a diretora.

Francisca Vieira enfati-
zou ainda que durante o se-
minário foi realizada indi-
cação dos adolescentes que 
participarão das Comissões 
de Participação dos Adoles-
centes(CPAs), uma estratégia 
que os CMDCAs e Conselhos 
Estaduais utilizam buscando 
fortalecer a participação dos 
adolescentes nesse processo 
de discussão sobre as ações 
direcionadas para eles.

A presidente do Con-
selho de Gestores Munici-
pais de Assistência Social 
(Coegemas), Sofia Ulisses, 
por sua vez, falou da impor-
tância da realização do se-
minário de maneira regio-
nalizada. “O seminário foi 
dividido buscando atender 

todo território geográfico da 
Paraíba. Compreendemos 
a importância do territó-
rio através das presenças 
de crianças e adolescentes, 
conselheiros e conselheiras 
que estão participando. Para 
nós, enquanto Coegemas, é 
uma satisfação poder parti-
cipar desse momento histó-
rico. Falar do ECA é para nós 
muito importante, porque 
compreendemos a impor-
tância da proteção integral 
de crianças e adolescentes 
como um marco”. 

Já o presidente do Conse-
lho Estadual de Defesa dos 
Diretos da Criança e Ado-
lescente (CEDCA), Jamil Ri-
chene, ressaltou que “a rea-
lização dos Seminários é um 
momento histórico, primeira 
vez que é realizado de forma 
descentralizada no Estado.

Seminário Regional marca os 32 anos do ECA
estatuto da Criança e do adolesCente

A possibilidade de uma 
nova pandemia, ou mesmo 
de uma nova onda de Co-
vid-19, preocupa a todos: 
população, autoridades e 
especialistas. A fim de sa-
ber se o país está prepara-
do para uma outra pande-
mia, a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciên-
cia (SBPC) teve ontem (27), 
como conferencista na 74ª 
reunião anual, em Brasília, 
o professor e epidemiologis-
ta Pedro Hallal, da Universi-
dade Federal de Pelotas (RS).

Segundo o especialista, 

em termos de infraestrutu-
ra e de produção de conhe-
cimento, o país está, sim, 
preparado. Ele, no entan-
to, faz um alerta: “Criamos 
uma fantasia coletiva de que 
o melhor jeito de enfrentar 
pandemias é com tratamen-
to. Isso é insuficiente. O que 
se deve fazer nesse tipo de 
situação é evitar que as pes-
soas fiquem doentes”, disse 
ele, ao afirmar que, no caso 
de pandemias, o olhar epi-
demiológico deve ser prio-
rizado em um primeiro 
momento, em vez do olhar 
clínico.

“O Brasil tinha capaci-
dade e inteligência para en-

frentar a pandemia, mas não 
o fez de forma adequada. 
Quando se tem uma cardio-
patia, busca-se um cardiolo-
gista. Se o problema está nos 
olhos, busca-se um oftalmo-
logista. No caso de uma pan-
demia, é o epidemiologista a 
pessoa natural para ser ou-
vida, mas infelizmente não 
foi o que ocorreu no Brasil”, 
argumentou.

Para ele, foi um erro ado-
tar inicialmente um “olhar 
clínico, individualizado, em 
vez de epidemiológico, que é 
coletivo”, acrescentou.

Varíola dos macaco
A demora do poder pú-

blico para tomar decisões 
pode, segundo ele, facilitar 
o avanço da varíola dos ma-
cacos, que já registra quase 
900 casos no Brasil. A doen-
ça já foi classificada como 
“muito preocupante” pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

“Não tenho dúvida da 
gravidade. Faço, no entan-
to, uma ressalva: pelo nosso 
histórico, temos mais capa-
cidade de saber o que fazer 
do que tínhamos no começo 
da covid-19. Mas é algo que 
deve ser feito rapidamen-
te. Se demorarmos, a coisa 
pode complicar”, sugere o 
epidemiologista.

Brasil é capaz de enfrentar pandemias
sBPC

Pedro Peduzzi 

 Agência Brasil 

O Projeto PET Saúde: Ges-
tão e Assistência, desenvolvi-
do pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) em par-
ceria com a Secretaria Muni-
cipal de Saúde de João Pes-
soa (SMS), publicou um edital 
para contratação temporária 
de estudantes da UFPB para 
colaborar como bolsista ou vo-
luntário no projeto.

As inscrições ocorrem en-
tre os dias 2 e 4 de agosto, por 
meio de preenchimento de 
formulário eletrônico e poste-
rior envio da inscrição realiza-
da para o e-mail: ufpbpetsau-
de@gmail.com. 

A contratação será pelo pe-
ríodo de um ano para atuação 
em cinco grupos tutoriais nas 
áreas de Gestão e Assistência 
em iniciativas de atenção à 
saúde, de gestão em saúde, e 
de educação em saúde volta-
das para a pandemia da Co-
vid-19, nos três níveis de aten-
ção à saúde.

São 40 vagas para bolsis-
tas, sendo quatro para cada 
uma das graduações de Ser-
viço Social, Terapia Ocupa-
cional, Odontologia, Fonoau-
diologia, Farmácia, Educação 
Física, Enfermagem, Psicolo-
gia, Fisioterapia e Medicina. 
Além dos bolsistas, serão ain-
da selecionados 20 estudantes 
voluntários.

O objetivo do projeto é fa-
vorecer mudanças na forma-
ção em saúde, e nas práticas 
de gestão e assistência à saúde 
em João Pessoa, de forma que 
fortaleçam a integração ensi-
no-serviço-comunidade.

De acordo com a Profa. Si-
mone Bezerra Alves, do De-
partamento de Fisioterapia da 
UFPB e coordenadora do PET 
Saúde: Gestão e Assistência, 

o projeto visa fortalecer a in-
tegração com a comunidade, 
facilitando e melhorando as 
práticas de saúde de uma de 
uma maneira geral e, princi-
palmente, no período de di-
minuição do agravamento da 
pandemia da Covid-19.

“Então o projeto visa qua-
lificar melhor os nossos estu-
dantes para o trabalho inter-
profissional tendo como foco o 
usuário, sua família e a comu-
nidade, bem como também 
qualificar melhor os atores da 
saúde pública, que são os pro-
fissionais de saúde da gestão e 
da assistência à saúde, atuan-
do na gestão de maneira a fa-
vorecer melhores práticas, de 
trabalho colaborativo em saú-
de”, disse Simone Alves.

O valor da bolsa para es-
tudantes do PET-Saúde: Ges-
tão e Assistência será de R$ 
400 mensais, com uma car-
ga horária mínima de 8 ho-
ras semanais. As bolsas serão 
financiadas com recursos da 
programação orçamentária 
do Ministério da Saúde. 

Projeto da UFPB oferta 
40 bolsas para estudantes

Pet saúde
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Inscrições 
ocorrem entre 
os dias 2 e 
4 de agosto,  
por meio de 
formulário 
eletrônico 
e envio do 
documento 
por e-mail
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Botafogo e CSP entram 
em campo, amanhã, a par-
tir das 15h, no CT da Mara-
vilha do Contorno, em João 
Pessoa, para definir o gran-
de campeão do Campeona-
to Paraibano Sub-20 da edi-
ção 2022, com cada equipe 
acreditando no talento indi-
vidual dos jogadores, como 
trunfo para a conquista do 
estadual da  categoria. 

Para chegar à final, o 
CSP avançou na liderança 
do grupo do litoral e de-
pois saiu eliminando São 
Paulo Crystal, Nacional e 
Treze até chegar à decisão 
com o Botafogo. Na pri-
meira partida de ida da fi-
nal, realizada no início da 
semana, foi o Tigre quem 
levou a melhor e venceu o 
adversário por 2 a 0, sen-
do um dos gols marcados 
pelo atacante emanoel, ar-
tilheiro da competição com 
nove gols e principal desta-
que do clube. 

É justamente nele que a 
equipe aposta para belis-
car, de forma invicta, o tí-
tulo da competição. Mes-
mo tendo a vantagem no 
confronto, o artilheiro do 
Tigre quer aproveitar o 
bom momento para nova-
mente marcar e ajudar os 
companheiros a levantar 
o troféu de campeão. 

“Fizemos grandes par-
tidas durante a competi-
ção, pude chegar até a final 
como artilheiro, com a par-
ticipação coletiva de meus 
companheiros. Conquista-
mos uma boa vantagem na 
primeira partida, mas ain-
da não há nada definido, 
somos conscientes do que 
devemos fazer. espero ter 
a oportunidade para no-
vamente marcar gols e co-
memorar o título com meus 
companheiros”, comentou. 

Na fase de grupos, o Bo-
tafogo venceu todas as qua-
tro partidas e avançou com 
a 1a posição do grupo do 
Brejo. eliminou Femar, Sou-
sa e Confiança, nas oitavas, 
quartas e semifinais, res-
pectivamente, até chegar 
à final. 

O lado alvinegro aposta 
no retorno de Vitor gabriel, 
meia que esteve ausente na 
primeira partida e é um dos 
grandes destaques das ca-
tegorias de base do clube. 
O camisa 10 do Belo já co-
memora o retorno do clube 
nas principais competições 
regionais e nacionais da ca-
tegoria, mas sem antes dei-
xar de buscar o título esta-
dual no confronto de volta.  

“O destaque individual 
na competição abre opor-
tunidades na equipe prin-
cipal. Fizemos uma grande 
campanha até chegarmos 
a final e ainda colocamos o 
clube na disputa da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior. 
É o sonho de qualquer jo-
vem disputar essa competi-
ção, agora temos o desafio, 
de reverter a desvantagem, 
para terminarmos a dispu-
ta como o título e vamos fa-
zer o possível para conquis-
tá-lo”, disse Vitor gabriel.

CSP e Botafogo apostam no talento individual de seus principais jogadores para conquistarem o título

Campeão será conhecido amanhã
paraibano sub-20

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.om

No campo do Unipê, o CSP mostrou muito mais talento e objetividade ao vencer o Botafogo por 2 a 0, ficando bem mais perto da conquista

Emanuel, do CSP, é o artilheiro da competição, com nove gols, e Vítor Gabriel, o principal destaque do Botafogo na decisão deste sábado

O Botafogo deve realizar hoje 
um treino leve em Manaus, como 
última atividade antes do jogo de 
amanhã, contra o Manaus, às 17h, 
na Arena do Amazonas, pela 17a 
rodada do Brasileiro da Série C. 

Belo faz mais um treino para enfrentar o Manaus
brasileiro da série C

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br
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Ontem, o elenco fez um treino pela 
manhã e à tarde seguiu viagem 
para a capital do Amazonas. Após 
o empate em casa com o Remo, o 
time precisa voltar a vencer para 
evitar ser ultrapassado por alguns 
clubes, que encostaram na pontua-
ção, na rodada passada. Caso ven-
ça, o Belo dará um passo decisivo 
para a classificação, três jogos an-
tes do final de sua participação na 
primeira fase da competição.

Para este jogo, o treinador ain-
da não revelou quem serão os 
substitutos do atacante gustavo 
Coutinho e do zagueiro leandro 
Camilo, que receberam o terceiro 
cartão amarelo na última parti-
da e terão de cumprir suspensão 
automática. Para o ataque, o mais 
cotado é o centroavante Schuma-
cher, que vem sempre entrando 
no segundo tempo das partidas. Já 
para a defesa, Jonathan e gabriel 
Yanno disputam a oportunidade.

Dos dois jogadores apresenta-
dos oficialmente esta semana, o 
zagueiro Reginaldo e o atacante 
Iago Telles, o segundo tem gran-
des chances de já ser relacionado 
para enfrentar o Manaus. O joga-
dor já está numa condição física 
necessária para aguentar, pelo me-
nos, um tempo. Já o zagueiro ain-
da levará mais alguns dias para 
entrar em forma e só deverá ser 
relacionado para o jogo da próxi-
ma quarta-feira, contra o Mirassol, 
no Almeidão. 

“eu fui muito bem recebido 
aqui e cheguei para somar a equi-
pe, nesta reta final da primeira fase. 
Vou brigar pelo meu espaço e espe-
ro contribuir com o grupo, para que 
o clube consiga o acesso à Série B do 
próximo ano”, disse o atacante Iago 
Telles, que estava no Ituano dis-
putando a Série B, e inclusive en-
frentou o Botafogo no ano passa-
do pela equipe paulista, na Série C.

Apesar da falta do artilhei-
ro gustavo Coutinho, o técni-
co Itamar Schülle não se mostra 
preocupado e acha que quem for 
escolhido aproveitará bem a opor-
tunidade. O ataque vem sendo 
muito criticado nos últimos jogos, 
já que a equipe vem encontrando 
muita dificuldade de fazer gols e 
ganhar os jogos. em quatro parti-
das sob o comando do novo téc-
nico, a equipe só conseguiu uma 
vitória, que foi contra o Ypiranga, 
em erechim, no Rio grande do 
Sul, pelo placar de 2 a 1, de virada. 

O Botafogo é o quinto coloca-
do na tabela de classificação, com 
26 pontos, e com um jogo a menos 
do que a maioria dos clubes. No 
meio da próxima semana, o clube 
fará a partida adiada contra o Mi-
rassol, no estádio Almeidão, com-
pletando assim 17 partidas, das 19 
previstas para esta primeira fase 
da Série C.

n 

Em caso de 
vitória, na 
Arena da 
Amazônia, o 
Botafogo dará 
um grande 
passo para a 
classificação

Foto: Wellington Faustino/CSP Foto: Divulgação/Botafogo
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Tetracampeão mundial de 
Fórmula 1, o alemão Sebas-
tian Vettel anunciou, ontem, 
que irá se aposentar da cate-
goria ao final da temporada 
atual. Na Aston Martin des-
de 2021, o piloto de 35 anos 
deixará a principal compe-
tição de automobilismo do 
mundo após 15 temporadas, 
com 53 vitórias e 122 pódios 
no currículo.

A informação divulgada 
pela Aston Martin, às véspe-
ras do GP da Hungria, déci-
ma terceira etapa do ano, vai 
de encontro às declarações re-
centes de Vettel, que garantiu 
antes do GP da França, reali-
zado na última semana, que 
gostaria de seguir na catego-
ria e na equipe britânica por 
mais uma temporada.

Vettel estreou na categoria 
na temporada 2007, pela Sau-
ber. No mesmo ano migrou 
para a Toro Rosso (atual Al-
phaTauri), equipe satélite da 
Red Bull, onde ficou até 2009, 
quando foi promovido para a 
equipe principal. Por lá teve 
sua melhor fase na F-1, sendo 
tetracampeão da categoria en-
tre 2010 e 2013.

No fim de 2014, anunciou 
sua ida para a Ferrari, equi-
pe que defendeu entre 2015 
e 2020, sem conseguir che-
gar ao sonhado quinto títu-

Luisito era um santo. Comia tudo o que 
colocavam no seu prato sem reclamar. 
Folhas e vegetais faziam parte da 

rotina, e nada de cara feia. Obediente até 
o talo, brincava só pelo tempo que lhe fosse 
determinado. Dormia e tomava banho quando 
lhe mandavam, e se a mãe precisasse levá-
lo ao trabalho por não ter com quem deixá-
lo, ficava lá no escritório, quieto, no máximo 
desenhando, sem fazer muito barulho. “Esse 
menino é um santo”, diziam os colegas de 
repartição, enquanto a mãe disfarçava, pois ela 
sabia que parte de sua quietude era uma reza 
que não cessava nunca. O que nem a genitora 
desconfiava era a capacidade do menino de 
apenas 10 anos em realizar milagre.

A saga religiosa de Luisito começou quando 
seu ídolo e xará, Luis Suárez, assinou contrato 
com o Nacional, time de coração do menino. 
Da periferia de Montevidéu, o pequeno Luisito 
suava frio. Acompanhava ofegante a notícia, já 
imaginando como seriam os anos vindouros de 
glórias e títulos pelo mesmo clube que revelara 
o craque. Paralisado diante da TV enquanto 
a novidade era apresentada pelo também 
eufórico repórter, Luisito foi arrebatado por uma 
vontade quase incontrolável de urinar. Ele não 
queria perder nem um segundo de informação, 
considerou que dava para segurar até que 
percebeu o xixi se esvaindo por suas pernas. 
Ao olhar para a direção do banheiro, não tinha 
forças para correr, e todo o xixi desceu até que 
fosse suficiente para alagar a sala inteira, 
entrar pela televisão e molhar o apresentador do 
telejornal. 

Luisito acordou, sua cama estava 
encharcada. No noticiário da vida real, Suárez 
continuava na Espanha. Trocava o Barcelona 
pelo Atlético de Madrid. 

Aquele sonho para o então menino de 8 
anos de idade não era delírio, mas premonição. 
Luisito acreditou que lhe fora concedida a 
graça da revelação, e desde o primeiro banho 
que tomou para se livrar de toda a urina que 
impregnava suas pernas, começou a rezar. 
Somente sua mãe sabia o motivo das preces 
no primeiro momento, mas aos poucos aquilo 
foi se espalhando até que virasse uma chacota 
generalizada.

—  Suárez no Nacional? Se vier, pode mandar 
o menino pro Vaticano porque merece virar santo 
em vida! — dizia um vizinho mais descrente.

Enquanto os outros zombavam, Luisito 
rezava. Ao perceber que sua súplica aos céus 
estava sendo em vão, o menino não desistia, 
pelo contrário, passou a dedicar a vida somente 
a rezar. Dobrou a intensidade, aumentou o 
número de pai-nossos e ave-marias, incluiu 
a prática do jejum e ainda passou a fazer 
trabalhos voluntários. Preocupada, a mãe 
levou o filho ao médico. O doutor pediu reserva, 
disse que a consulta era muito séria e pediu 
que a genitora esperasse do lado de fora. Por 
ignorância, ela cedeu. Sozinho com o menino 
no consultório, o médico deu-lhe um terço de 
presente e desejou sorte. — Continue, filho. Se 
Suárez vier, eu mesmo vou lhe levar ao estádio 
no dia da conquista da Libertadores!

Foram dois anos de orações. É pouco se 
comparado ao que fizeram os santos da Igreja 
Católica. Mas para a torcida do Nacional, o 
que aquele menino de 8 anos conseguiu estava 
no patamar de um feito épico. Por mais que 
a grande mídia do país creditasse a vinda 
do craque à comoção nacional, imprensa, 
mobilização do clube, ou até mesmo a interesses 
pessoais, todos sabiam que Luisito Suárez voltou 
mesmo em virtude da fé do Santo Luisito.

Santo Luisito

Colunista colaborador

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com

Prova que acontece no próximo domingo vai distribuir R$ 12 mil em premiação e será transmitida, ao vivo, pelo Youtube

Corrida tem quase três mil inscritos
meia maratona

A entrega dos kits da 
maior corrida de rua da Pa-
raíba, a Redepharma RUN 
2022 – Etapa João Pessoa, teve 
início ontem. Os quase três 
mil inscritos já podem retirar 
o kit mais esperado até ama-
nhã, na Redepharma Drive 
Thru, que fica na Avenida 
Nego, 332, em Tambaú, das 
10h às 20h, sendo que no sá-
bado será das 9h às 14h. Para 
retirar o kit, o participante 
deve apresentar comprovan-
te de pagamento da inscrição 
para que seja possível con-
ferir a modalidade inscrita 
(5km, 10 ou 21km) e docu-
mento de identificação oficial 
com foto. Bem como o tama-
nho da camisa selecionada 
pelo participante.

A Meia Maratona - Etapa 
João Pessoa - já é considerada 
a maior corrida de promoção 
à saúde através do esporte e 
faz parte do calendário espor-
tivo da capital paraibana, pois 
sempre bate recorde de públi-
co a cada edição. Esse ano, es-
tão inscritas mais de três mil 
pessoas.

Para que os participan-
tes possam desfrutar de mo-
mentos inesquecíveis, a prova 
vai contar com diversas novi-
dades e inovações tecnológi-
cas que proporcionarão mais 
qualidade de prova aos corre-
dores. Entre elas, está a trans-
missão ao vivo pelo YouTube 
e a colocação em tempo real 
do corredor, assim que passar 
pela linha de chegada.

Segundo o coordenador 
da prova, Higo Guimarães, 
a concentração será a partir 
das 5h da manhã do domin-
go (31), no Busto de Tamanda-
ré, local da largada e chegada, 
com sentido à Estação Ciên-
cia, no bairro do Cabo Bran-

co. A largada para os corre-
dores dos percursos de 10km 
e 21km será às 5h30. Pessoas 
com deficiência (PCD) larga-
rão às 5h45. Já quem vai par-
ticipar da prova dos 5km, a 
prova inicia às 6h.

Este ano, a prova vai dis-
tribuir mais de R$ 12 mil em 
premiação aos primeiros 
lugares de cada categoria. 
Além de troféu ao 1o lugar de 
cada categoria de faixa etária 

feminino e masculino.
Nesta 3a edição, os parti-

cipantes podem esperar pela 
melhor estrutura de corrida 
de João Pessoa e por aquele 
super kit com camisa, saco-
chila, toalhinha, viseira, mais 
de 15 brindes espetaculares.

Entre as novidades estão 
o percurso de 21km, novos 
pontos de água durante a pro-
va e o novo layout de meda-
lha. “Depois de dois anos sem 
realizarmos esse evento es-
portivo que marcou a histó-
ria do esporte paraibano, por 
ter sido a última corrida de 
João Pessoa antes da pande-
mia da Covid-19, nossa inten-
ção é proporcionar aos parti-
cipantes a melhor experiência 
quando o assunto for ‘corri-
da de rua’. Por isso, prezamos 
pela qualidade e segurança 
antes, durante e depois da 
prova”, explica Higo Guima-
rães, um dos organizadores.

A Redepharma RUN 2022 

também será uma corrida in-
clusiva que pode ser dispu-
tada por todos, desde corre-
dores iniciantes, amadores e 
atletas profissionais até pes-
soas com deficiência. Com 
largadas específicas, para que 
os participantes possam ter 
mais comodidade ao iniciar 
suas provas. A partir das 5h15 
da manhã começará a concen-
tração e aquecimento para to-
dos os participantes. Às 5h30 
será a largada para Pessoas 
com Deficiência (PCD), às 
5h45 para quem vai correr os 
21km e 10km; às 6h para os 
participantes dos 5km.

A premiação ocorrerá 
para os três primeiros luga-
res de cada categoria femini-
no, masculino, dos percursos 
5km, 10km e 21km. Além de 
premiação em dinheiro tam-
bém para os corredores PCD. 
Ao todo serão distribuídos 
entres os ganhadores mais de 
R$ 12 mil reais.

Sebastian Vettel deixa a F-1 ao final de 2022
aposentadoria

Agência Estado tre hoje e o fim do ano com 
o objetivo de dar o meu me-
lhor nas dez corridas que res-
tam", disse.

Lawrence Stroll, dono da 
Aston Martin, revelou que 
gostaria de ter contado com 
Vettel por mais tempo, mas 
que entende e respeita a de-
cisão do tetracampeão. "Gos-
taria de agradecer Sebastian 
do fundo do meu coração pelo 
excelente trabalho que ele tem 
feito pela Aston Martin no úl-
timo um ano e meio. Deixa-
mos claro para ele que gosta-
ríamos de contar com ele na 
próxima temporada, mas no 
fim das contas, ele fez o que 
julgou correto para ele e a fa-
mília, e nós respeitamos isso. 
Ele fez corridas fantásticas co-
nosco, nos bastidores, a expe-
riência e expertise que entre-
gou para nossos engenheiros 
foi valiosíssima. Ele é um dos 
maiores de todos os tempos 
da Fórmula 1. Foi um privi-
légio trabalhar com ele", con-
cluiu.

Neste fim de semana, a 
Fórmula 1 desembarca na 
Hungria, para a 13ª etapa do 
Mundial. As primeiras ses-
sões de treino livre acontecem 
nesta sexta-feira, às 9h (ho-
rário de Brasília) e ao meio-
dia. No sábado, o treino ofi-
cial está marcado para as 11h 
e a corrida, no domingo, para 
as 10h.

lo mundial, que havia sido 
a grande motivação para as-
sinar com a equipe italiana. 
Desde 2021, defende a Aston 
Martin. Em 15 temporadas na 
F-1, Vettel conquistou 53 vitó-

rias, sendo o terceiro que mais 
venceu na categoria, atrás so-
mente de Michael Schuma-
cher (91) e Lewis Hamilton 
(103).

Em comunicado oficial di-
vulgado pela Aston Martin, o 
alemão citou a dificuldade em 
anunciar o fim de sua passa-
gem pela Fórmula 1 e confir-
mou que o desejo de passar 
mais tempo com a família pe-
sou na decisão - ele é casado e 
tem três filhos.

"A decisão de deixar a F-1 
no fim do ano foi difícil de to-
mar e pensei muito sobre ela. 
No fim da temporada quero 
tomar um tempo para refle-
tir sobre o que quero fazer na 
sequência. Como pai, quero 
passar mais tempo com mi-
nha família. Não é uma ques-
tão de estar dizendo adeus 
hoje, mas sim de agradecer a 
todo mundo, começando pe-
los fãs. Sem eles, a Fórmula 1 
não poderia existir", afirmou.

Na 14ª posição do campeo-
nato, com 15 pontos, Vettel 
afirmou que seguirá focado 
até o fim de seu contrato em 
ajudar a Aston Martin a evo-
luir, pensando nas tempora-
das futuras. "Espero que o tra-
balho que fiz no último ano 
e continuo realizando neste 
ano seja útil no desenvolvi-
mento de uma equipe vence-
dora no futuro. Trabalharei o 
mais duro que conseguir en-
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A prova vai 
contar com 
diversas 
novidades 
e inovações 
tecnológicas 
para 
beneficiar os 
corredores

Os kits para as provas deste domingo começaram a ser entregues e vão até a manhã deste sábado

n 

Vettel 
conquistou 53 
vitórias em 15 
temporadas, 
sendo o 
terceiro maior 
vencedor da 
categoria

Vettel ganhou quatro títulos

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Iracema Almeida/Divulgação
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Curtas
Caixa ainda estuda venda
de terreno para o Flamengo

Piquerez e Navarro reforçam
Palmeiras contra o Ceará

Cristiano Ronaldo passa
a ser um craque rejeitado

Alison dos Santos diz que 
é o velocista a ser batido 

A Caixa Econômica Federal iniciou estudo de 
viabilidade econômica para a venda de terreno na 
região do antigo gasômetro (atual Porto Maravilha) 
para o Flamengo, que pretende construir seu estádio 
naquele espaço de 86 mil metros quadrados. “A Caixa 
administra e faz a gestão de um fundo imobiliário 
que é proprietário daquele terreno. Então, existe um 
interesse do clube em estar fazendo alguma transação 
imobiliária para que a gente venda o terreno”, 
explicou Daniella Marques, presidente da Caixa, em 
entrevista à Jovem Pan. “Conversei com o presidente 
(Jair Bolsonaro). Ele me perguntou. Eu pedi estudos de 
viabilidade técnica e financeira dentro da governança 
do banco”, acrescentou a executiva. A avaliação é que 
o terreno custe ao menos R$ 400 milhões, já que está 
localizado em uma área valorizada. 

O lateral esquerdo Piquerez e o atacante 
Rafael Navarro voltaram a treinar normalmente 
com o restante dos companheiros do Palmeiras 
e devem estar à disposição para o duelo com o 
Ceará, no sábado. Com isso, os únicos jogadores 
que continuam em tratamento no departamento 
médico são o atacante Rony, com lesão muscular 
na coxa, e o meio-campista Jailson, em recuperação 
após romper o ligamento cruzado do joelho 
direito. Piquerez sentiu uma mialgia na coxa 
esquerda há pouco mais de uma semana, durante 
a partida contra o Cuiabá. Por isso, não esteve 
nos compromissos diante do América-MG e do 
Internacional e foi substituído pelo jovem Vanderlan, 
que não sentiu a responsabilidade e teve boas 
atuações nos dois jogos. Apesar disso, a vaga na 
lateral esquerda deve voltar para o uruguaio.

A torcida do Atlético de Madrid se mostrou 
contrária à contratação de Cristiano Ronaldo pela 
equipe espanhola. Durante um jogo amistoso 
diante do Numancia, no Estádio Metropolitano, 
os torcedores estenderam uma faixa com os 
dizeres: "Cristiano Ronaldo não é bem-vindo". 
Cristiano Ronaldo tem grande vínculo com o rival 
do Atlético, o Real Madrid. Pela equipe merengue 
conquistou diversos títulos e deixou seu nome 
cravado na história da equipe mais popular da 
Espanha. O propósito de Cristiano Ronaldo é 
disputar a próxima edição da Liga dos Campeões. 
As opções são escassas, e o atleta tem muitas 
portas fechadas. Na última terça-feira, a direção do 
Atlético de Madrid já havia descartado qualquer 
chance de contar com o atacante de 37 anos.

Alison dos Santos, o Piu, não se incomoda com a 
pressão que lhe trouxe o título mundial dos 400 metros 
com barreiras, conquistado na semana passada em 
Eugene, nos EUA. O velocista de 22 anos reconheceu 
que se tornou o cara a ser batido na prova e afirmou 
que as cobranças por resultados não são um fardo, 
mas um estímulo para ele continuar na busca de 
mais títulos e recordes. Dono do recorde da melhor 
marca de um atleta da modalidade neste ano, ao 
fazer 46s29 em Eugene, superando os 46s80 anotados 
por ele mesmo na etapa de Estocolmo da Diamond 
League, Piu foi homenageado pela conquista pelo 
Pinheiros, seu clube, e falou com a imprensa sobre 
o ouro, seus sentimentos, metas e a preparação 
neste ciclo olímpico mais curto para os Jogos de 
Paris-2024. Na sua opinião, ele se tornou, sim, o cara 
a ser derrotado nos 400m com barreiras masculino, 
até porque está invicto em 2022, já que ganhou as 
etapas da Diamond League de Doha, Eugene, Oslo e 
Estocolmo. Mas isso não lhe deixa desconfortável. É 
um fardo que o brasileiro afirmou gostar de carregar. 
“Acho interessante essa pressão a mais por ser 
campeão mundial. Sempre gostei dessa pressão, me 
ajuda a melhorar. Ser o cara a ser batido me motiva 
ainda mais pra treinar mais e evoluir”, justificou.

Rubro-negro carioca reclama de pênalti em Léo Pereira e Felipão contra-ataca: “Era para expulsar Arrascaeta”

Fla e Athletico culpam a arbitragem
empate no maracanã

Agência Estado

A arbitragem voltou a ser 
o centro das atenções no pri-
meiro jogo entre Flamengo e 
Athletico-PR pelas quartas 
de final da Copa do Brasil, 
na noite de quarta-feira. Se a 
equipe carioca reclamou de 
um suposto pênalti não mar-
cado, Luiz Felipe Scolari, téc-
nico do time paranaense, cri-
ticou a “choradeira”.

O lance polêmico, que foi 
alvo dos comentários de am-
bos os lados ao fim da parti-
da, aconteceu aos 22 minutos 
do segundo tempo. Dentro 
da área do Athletico-PR, Fer-
nandinho puxou a camisa de 
Léo Pereira, que caiu na área. 
O árbitro Luiz Flávio de Oli-

veira não marcou o pênalti 
por considerar que o puxão 
não teria sido suficiente para 
impedir a ação do zagueiro.

O jogador do Flamengo, 
contudo, criticou a decisão. 
“Fiquei parado e reclaman-
do porque eu senti que ele me 
puxou, eu ia disputar a bola e 
ele me puxou, fiquei sem rea-
ção. Ele deu tantas faltas bo-
bas no jogo e essa, na minha 
opinião, eu acho que fui pu-
xado dentro da área. E é isso. 
Acho que foi pênalti”, afir-
mou Léo Pereira.

Em sua entrevista coleti-
va, Felipão foi menos diplo-
mático. E atacou as faltas fei-
tas por Arrascaeta ao longo 
da partida disputada no Ma-
racanã. “Eles tão reclamando 

de alguma coisa? Foi vergo-
nhoso, era para expulsar (o 
Arrascaeta) por 30 dias se-
guidos. Não só um. Não ve-
nha com choradeira, griti-
nhos de histeria.”

A reclamação do treina-
dor se refere a uma falta dura 
do meia uruguaio em Erick 
nos minutos finais da parti-
da. Para Felipão, o jogador do 
Athletico-PR poderia ter so-
frido grave lesão. O treinador 
ainda reclamou de lance en-
volvendo Fernandinho e Ga-
briel Barbosa, em que ambos 
levaram o cartão amarelo.

Técnico do Flamengo, Do-
rival Junior tentou se esqui-
var de perguntas sobre a ar-
bitragem, mas opinou que o 
juiz perdeu o controle da par-

tida. “Houve um descontrole. 
Alguma coisa aconteceu. Não 
vou analisar novamente ar-
bitragem. Não é do meu fei-
tio lamentar arbitragem. Ele 
tem as características dele, 
eu respeito. Mas o Flamen-
go fez por merecer uma sor-
te melhor, independente da 
arbitragem.”

Os dois times voltam a se 
enfrentar pela Copa do Brasil 
daqui a três semanas. Após 
o empate sem gols no Mara-
canã, nenhum deles entra-
rá em campo em vantagem 
na partida da volta, marca-
da para o dia 17 de agosto, na 
Arena da Baixada, em Curiti-
ba. Antes disso, as duas equi-
pes farão jogo pelo Brasileirão 
três dias antes, no Maracanã.

Um dos lances polêmicos do jogo citado pelo técnico Felipão foi a entrada dura de Arrascaeta, passível de cartão vermelho, não aplicado

Foto: Divulgação/Athletico-PR

Cássio saiu de campo no 
Antonio Accioly, em Goiâ-
nia, com caras de poucos ami-
gos. Não apenas pela atuação 
abaixo do esperado do Co-
rinthians na derrota por 2 a 0 
para o Atlético-GO, mas pelo 
segundo gol sofrido, no fim. 
Léo Pereira ‘imitou’ o atletica-
no Keno e mandou colocado 
no ângulo. Pelo segundo jogo 
seguido o time paulista leva 
um gol semelhante. O golei-
ro cobrou a equipe, pede que 
tal jogada não se repita mais 
e adotou discurso de que a 
classificação ainda é possível.

Serão três semanas de es-
pera até o duelo de volta com 
os goianos, na Neo Química 
Arena. No período, jogos do 
Brasileirão e mata-mata da Li-
bertadores com o Flamengo, 
também na fase quartas de fi-
nal. Mesmo obrigado a virar a 
chave, o Corinthians não quer 
tirar o jogo dessa quarta-feira 
da cabeça e o usará como lição.

“Não conseguimos jogar, 
o Atlético-GO compete mui-
to e acabamos errando nos de-
talhes”, lamentou o goleiro, de 
volta ao time após ser desfal-
que no Mineirão por causa de 
incômodo muscular.

Entre os detalhes, Cás-
sio reclamou da marcação da 
equipe na hora de dar espaço 
para os atacantes. Léo Perei-
ra dominou e sem ninguém 
para pressioná-lo, escolheu 
onde mandar a bola. Isso já 
havia ocorrido no gol do Atlé-
tico-MG, no fim de semana, e 
o time prometeu corrigir, mas 
Rafael Ramos não encostou 
no atacante goiano.

“É o terceiro ou quarto gol 
que levamos assim, não po-
demos dar espaço para o jo-
gador dominar e chutar. Pre-
cisamos ter mais atenção nos 
detalhes. Hoje não conseguiu 
fazer as coisas, mas são dois 
jogos, é fazer um caldeirão 
(em Itaquera)”, afirmou, já 
convocando a torcida a lotar 
o estádio no dia 17 de agosto.

“Temos condições de bus-
car a classificação em casa. 
Temos de acreditar, foi abai-
xo nosso desempenho, o time 
não fez grande partida, mas 
tem o jogo da volta”, enfati-
zou. Agora, porém, o Corin-
thians foca suas atenções no 
Botafogo, adversário de do-
mingo, pelo Brasileirão, em 
um bom teste para a equipe já 
ir armando o ataque, que será 
extremamente exigido por re-
viravolta na Copa do Brasil.

Cássio lamenta os erros do Corinthians, 
mas confia na vaga: “É fazer um caldeirão”

derrota em goiânia

Agência Estado

O goleiro Cássio reclamou bastante da desatenção da defesa

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
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Lesão autoprovocada é a segunda causa de morte entre adolescentes e, na PB, manifesto defende saúde mental

Brasil registra um suicídio por hora
EPIDEMIA

Levantamento do DataSUS mos-
tra que o total de óbitos no país por le-
sões autoprovocadas dobrou. Foi de sete 
para 14 mil o número de suicídios nos 
últimos 20 anos. E isso sem considerar 
os casos que não foram notificados. Se 
for comparar, é mais de uma morte por 
hora, mais que mortes por acidente de 
motos (12 mil ao ano) ou por HIV (10 
mil por ano). O Brasil tem também uma 
multidão de deprimidos e ansiosos, in-
cluindo grande parte da juventude.

Na Assembleia Legislativa da Paraí-
ba (ALPB), a deputada estadual Rafaela 
Camaraense (PSB) apresentou um ma-
nifesto em defesa da saúde mental da 
juventude com propostas de políticas 
públicas. Entre elas, a formação de uma 
Comissão Estadual de Atenção à Saúde 
da Juventude e a criação de programas 
estaduais de atenção à saúde mental da 
juventude.

A deputada autora da propositura 
lembra ainda que um em cada quatro 
jovens está enfrentando sintomas agu-
dos de depressão, enquanto um em cin-
co tem sintomas fortes de ansiedade, 

segundo estudo global feito por pesqui-
sadores canadenses. Destaca ainda que 
o suicídio é a segunda causa de morte 
entre adolescentes.

“Precisamos mudar essa realidade, 
encontrar soluções para ajudar esses jo-
vens. A saúde mental interfere na vida 
deles, os afasta dos estudos, do traba-
lho, da família e da vida social. Em mui-
tos casos, podendo levá-los à morte. O 
manifesto em defesa da saúde mental 
da juventude mostra o grave problema 
e apresenta soluções para ajudar nossa 
juventude nesse aspecto tão importan-
te e que interfere diretamente na vida 
deles”, destaca Rafaela.

Entre as propostas sugeridas estão o 
desenvolvimento de programas de as-
sistência à saúde mental da juventude 
nas escolas estaduais; mais oportunida-
des de trabalho e oferta de cursos técni-
cos profissionalizantes; e a elaboração de 
oficinas para o desenvolvimento e apri-
moramento dos talentos, pois a preocu-
pação financeira e a incerteza em relação 
ao futuro afetam a saúde mental.

Também foram propostas a refor-
mulação e o aprimoramento do ensino 
nas escolas; o acesso aos meios tecnoló-

gicos que ajude no processo de apren-
dizagem; projetos de acesso e de cursi-
nhos voluntários; e o incentivo à área 
cultural e ao desporto; além da efetiva-
ção na rede estadual de ensino da Lei 
13.935/2021, com a contratação de psi-
cólogos e assistentes sociais.

Ainda foram propostos a criação de 
espaços de atendimentos especializados 
para jovens, com foco na saúde mental, 
oferecendo atendimentos psicológico, 
psiquiátrico e psicopedagógico; a im-
plantação de programas estaduais de 
atenção à saúde mental da juventude; a 
criação de redes de conversa, de diálogo 
e de terapia comunitária para a juventu-
de; a criação de uma Comissão Estadual 
de Atenção à Saúde Mental da Juventu-
de; e garantir aos jovens em restrição e 
privação de liberdade um atendimento 
especializado em saúde mental.

Pesquisa da Vital Strategies e da Uni-
versidade Federal de Pelotas mostrou 
que os que dizem ter sido diagnostica-
dos com depressão subiram de 9,6% an-
tes da pandemia para 13,5% em 2022. A 
Associação Brasileira de Psiquiatria cita 
que um quarto da população tem, teve 
ou terá depressão ao longo da vida.

Era uma de suas paixões estudar o 
Brasil, não tão-somente estudá-lo, 
mas compreendê-lo. Assim, Roger 

Bastide (1898-1974) quase se transfigura em 
poeta.

Como cientista social, tinha sensibilidade 
de poeta: percebeu logo a essência e a 
aparência do povo brasileiro, chegando 
a interpretar o Brasil como uma terra de 
muitos contrastes: contrastes geográficos, 
contrastes econômicos, contrastes sociais.

Para Bastide, qualquer sociólogo 
que queira estudar o Brasil terá muitas 
dificuldades, pois não sabe que sistema 
de conceito utilizar. Nenhuma das noções 
que se aprendeu nos países europeus ou 
nos Estados Unidos vale aqui. Então, “o 
sociólogo que quiser compreender o Brasil 
não raro precisa transformar-se em poeta”, 
recomendava Bastide.

As imagens do Nordeste que Bastide viu e 
viveu são páginas de rara beleza estilística 
– ‘Imagens de Nordeste místico em branco e 
preto’ (1945).

Os mistérios do barroco nordestino, a 
estrutura dos candomblés da Bahia, a força 
mágica dos xangôs de Recife, a psicologia 
do cafuné eram temas bem familiares a um 
francês abrasileirado que se apaixonou 
pelo nosso povo e pelas nossas instituições 
culturais.

Bastide rompeu os cânones da ciência 
acadêmica e se envolveu com o seu objeto 
de estudo: o povo, o bravo povo brasileiro.

Era muito humano, demasiadamente 
humano, “sabia se colocar no lugar dos 
outros e compreender seus pontos de vista”, 
como observou Pierre Verger.

Roger Bastide era um anticartesiano 
por excelência e irreverente na busca da 
explicação científica, porém bastante 
franciscano nas suas conclusões. Sabia que 
não havia verdade absoluta.

Se Bastide foi esquecido pelas honrarias 
acadêmicas de universidades que viu 
florescer no Brasil, justiça lhe seja feita, 
o mundo fantástico dos candomblés e 
xangôs não o esqueceu. Ele foi um dos 
poucos cientistas sociais que ocupou cargos 
honorários dentro da rígida hierarquia 
dos grupos de cultos afro-brasileiros e que 
estudou com uma paixão de querer entender 
cada vez mais a cultura brasileira.

Não o conheci pessoalmente, mas, 
no início dos anos de 1970, trocamos 
correspondência científica. Mandou-me, 
na sua última correspondência, um número 
da Revista de Etnografia do Porto, no qual 
havia uma contribuição sua: ‘O leão do 
Brasil atravessa o Atlântico’. Poucos meses 
depois, morreu o nosso Roger.

Fiz seu necrológio para o Jornal do 
Commércio (1974) e insinuei que ele fora 
sepultado com aquele belo colar que trazia 
sempre consigo: um colar com as cores de 
Xangô – vermelho e branco.

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Recordando 
Roger Bastide

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

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

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Obituário

Aforismo
“Quando tiramos a vida 

aos homens, não sabemos 

nem o que lhes tiramos, 

nem o que lhes damos.”

Lord George Byron
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José Wellington Pereira dos Santos
26/7/2022 – Aos 23 anos, em 
Campina Grande (PB). Estava 
internado há quase três meses 
após ter sofrido um acidente com 
motocicleta em Patos (PB), no dia 8 
de maio. Trabalhava como ajudante 
de eletricista e deixa uma filha de 1 ano de idade.

Foto: Arquivo Pessoal

Ademir José Gonçalves e 
Elisabete Aparecida 
Bagnoli Gonçalves
22 e 23/7/2022 – Aos 75 e 
aos 66 anos, ambos de mal 
súbito. Campeão paulista 
com o Corinthians em 1977, 
o ex-jogador estava sendo velado quando sua 
esposa passou mal e morreu. Zagueiro foi jogador do 
Corinthians entre 1972 e 1978, atuando em 215 jogos 
e marcando dois gols. Casal deixa dois filhos e netos.

Foto: Metrópoles

Tony Dow
27/7/2022 – Aos 77 anos, em virtude 
de um câncer no fígado. Ator e 
diretor norte-americano nascido 
em Los Angeles, na Califórnia. 
Ganhou destaque e fama graças 
ao papel de Wally Cleaver em ‘I 
Leave It To Beaver’, que fez sucesso entre os anos 
de 1957 e 1963. Também apareceu em séries 
como ‘General Hospital’, ‘Mr. Novak’, ‘Never Too 
Young’, ‘Lassie’, ‘Love’, ‘American Style’, ‘Square 
Pegs’ e ‘The Love Boat’.

Foto: Reprodução

Mortes na História
1099 — Papa Urbano II
1844 — Franz Xaver Wolfgang Mozart, 
compositor austríaco
1856 — Robert Schumann, 
músico e compositor alemão
1890 — Vincent van Gogh, pintor holandês
1980 — Paulo Sérgio, cantor brasileiro
1989 — Osvaldo Brandão, 
treinador de futebol brasileiro
1994 — Mussum, músico e humorista brasileiro
2020 — Cícero Agostinho Vieira (Frei Olegário), 
religioso, professor, filósofo e teólogo (PB)
2021 — Amaro Gusmão, 
médico endocrinologista (PB)
2021 — João Bosco Honorato, 
árbitro de futebol (PB)
2021 — Zuíla Rodrigues Montenegro Pires, 
política (PB)
2021 — José Barbosa de Sousa Lima, 
jornalista e gestor público (PB)

Messias
27/7/2022 – Em Patos (PB), 
assassinado. Foi morto a tiros no 
bairro do São Sebastião após de 
ter acabado de sair do Presídio 
Romero Nóbrega.

Foto: Patosonline

Breves & Curtas
# Condenado é inocentado 91 anos depois
Em 1931, um adolescente norte-americano 
negro foi condenado à pena de morte pelo 
suposto assassinato de uma mulher. Mesmo 
sem prova alguma o relacionando com o crime, 
ele foi executado. Depois de 91 longos anos, 
o adolescente foi inocentado pelo tribunal da 
Pensilvânia, após décadas de alegações feitas 
pela sua única irmã ainda viva. Alexander McClay 
Williams, então com 16 anos, foi condenado por 
um júri formado somente por brancos em apenas 
quatro horas de julgamento, figurando o caso 
da pessoa mais jovem já condenada à morte no 
estado, nos Estados Unidos.

# “Delicado xingamento” é deixado em lápide
Uma família decidiu deixar uma homenagem 
inusitada para um ente querido que morreu. Apesar 
de afirmarem que a mensagem condiz com o senso 
de humor da pessoa, a frase subliminar acabou 
intrigando a equipe de um cemitério na Inglaterra. 
Depois da morte de Steven Owens, a família 
decidiu colocar em sua lápide a frase “carinhosa” 
mais utilizada pelo homem. À primeira vista, 
percebe-se uma mensagem de carinho, mas ao 
prestar atenção as coisas mudam completamente 
de cenário. A primeira letra de cada linha forma um 
“delicado xingamento” e que permitiu ao pai deixar 
seu último “foda-se”. “Era parte da personalidade 
dele”, afirma a família.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO

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

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

Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito

Republicado por incorreção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: 
locação de 01 (um) veículo destinado a ficar à disposição do fundo municipal de saúde deste 
município, conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde 
será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas e sessão 
pública: 11/08/2022 às 09h01mim. O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes 
endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br e http://www.alagoinha.pb.gov.br., ou na CPL 
no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 28 de julho de 2022.
WALBERTO JOSE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Agosto de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de mate-
rial de construção tipo barra de ferro, tubo e madeira para a reforma, ampliação e construção de 
prédios públicos das diversas secretarias do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: 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) 994051912. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: 
algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 28 de Julho de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
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: Fornecimento de eletrodomésticos 
e eletroeletrônicos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Araruna/PB e do 
Fundo Municipal de Saúde de Araruna/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 
de Agosto de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 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: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 27 de julho de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONTINUIDADE
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para construção de uma Creche 
Padrão – Integra Paraíba, 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 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
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 BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA- PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00002/2022. ADITAMENTO: Realinhamento de preço contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 00501/2022 - Raimundo 
Adelmar Fonseca Pires - EPP - CNPJ: 07.526.979/0001-85 - 1º Aditivo - acréscimo médio de 
34,46%. ASSINATURA: 18.07.22

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 
na Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Abertura da sessão pública: 
08:30 horas do dia 11 de agosto de 2022. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 11 de 
agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 002/20; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. E-
-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 28 de julho de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA.

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA-PB. Abertura da 
sessão pública: 10:00 horas do dia 11 de agosto de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas 
do dia 11 de agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 002/20; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. 
E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 28 de julho de 2022.
ERINALDO ARAUJO SOUSA.

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE REVOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00012/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
ATENDER AS NECESSIDA–DES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA 
O EXERCÍCIO DE 2022. ABERTURA: 28/07/2022 AS 08:30 HORAS. JUSTIFICATIVA: LICITAÇÃO 
DESERTA. DATA: 28/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE FRALDAS 
GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: NNMED DISTRIB. IMP. EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 21.946,00.

Belém - PB, 28 de Julho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00041/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE 
2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FABIOLA SOARES DE 
OLIVEIRA - R$ 292.500,00.

Belém - PB, 28 de Julho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) 
GRADE ARADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
VETERINARIOS EIRELI - R$ 39.200,00.

Belém - PB, 28 de Julho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS A SEREM DESTINADOS A TODAS 
AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2022. DOTAÇÃO: 04.01 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12.361.0188.1004 REEQUIPAR UNIDADES ESCOLARES 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 66.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
540 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 
67.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542 TRANSFERENCIAS DO 
FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT 68.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 570 TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE 
A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VIN 508.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊ-
NIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A 70.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00176/2022 - 28.07.22 - VLADMIR 
DE MATOS LEITÃO - R$ 24.300,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMEN-
TAÇÃO PARA ARTISTAS/BANDAS E EQUIPES TÉCNICAS, QUE SE APRESENTARÃO NA TRADI-
CIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00026/2022. DOTAÇÃO: 06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0247.20229 
REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM 500 RECURSOS NÃO VIN-
CULADOS DE IMPOSTOS 202.3.33.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRS – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00173/2022 - 27.07.22 - TRES MARIAS SERVICOS DE 
HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA - R$ 18.028,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00028/2022. DOTAÇÃO: 
06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0247.2029 REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO 
SÃO PEDRO DE BELÉM 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 202.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00175/2022 
- 27.07.22 - FABIANA LOURENCO BENTO 05278596481 - R$ 20.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA 
PRIVADA (NÃO ARMADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA POR OCA-
SIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA CIDADE DE BELÉM – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00027/2022. DOTAÇÃO: 06.01 SECRETARIA DE CULTURA 
13.392.0247.2029 REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR DO SÃO PEDRO DE BELÉM 500 RE-
CURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 202.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00174/2022 - 27.07.22 - EDUARDO DA 
SILVA BARBOSA - R$ 49.950,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de ampliação da E. M. Érica Kethlen 

Andrade Barbosa, localizada no município de Bernardino Batista. Data e Local: 15 de Agosto de 
2022 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, n° 30 - Centro 
- Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http:// www.bernar-
dinobatista.pb.gov.br/licitacoes e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 28 de Julho de 2022. 
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 0022/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2022 – PMBV
O Município de Boa Ventura/PB, através da sua Pregoeira Oficial, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 14:00hs (horário local) 
do dia 10 de agosto de 2022, objetivando a realização de CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB. A sessão pública será realizada na sala de reuniões no 
anexo do Prédio da Prefeitura de Boa Ventura, localizada a Rua Emília Leite, N° 05 - Centro – Boa 
Ventura – PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser adquirido exclusivamente e gratuitamente 
pelo site 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, 28 de julho de 2022.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0025/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR 
DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA E PLANO WIRELESS EMPRESARIAL PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BOA VENTURA/
PBDE BOA VENTURA-PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: 
WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR 
DO DIA 01/08/2022, ÀS 16H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
11/08/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/08/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/08/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS 
PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPU-
BLICAS.COM.BR E HTTP://BOAVENTURA.PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES.

BOA VENTURA/PB, 28 DE JULHO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00074/2022
Torna público que fará realizar através da  Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO E INSTALÇÃO 
DE NOBREAK TRIFÁSICO DE 20 KVA, 400 V COM BATERIAS INTERNAS, no mínimo 15 minutos 
de autonomia para atender as necessidades do Bloco Cirúrgico da nova sede do Hospital e Mater-
nidade Municipal Pe. Alfredo Barbosa–HMMPAB no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de 
Cabedelo–SESCAB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de Agosto de 2022. Início 
da fase de lances: 09:15 horas do dia 11 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente 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 endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 20 de Julho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00030/2022
Aos 28 dias do mês de Julho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo 

Municipal de Saúde de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Benedito Soares da Silva 
- Monte Castelo - Cabedelo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 
de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Municipal 
nº 007, de 17 de Março de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
nº 00045/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de Empresa para Aquisição de 
Equipamentos Permanentes (mobília) referente a Emenda Parlamentar: 04849697000/1190–01, 
visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CABEDELO - CNPJ nº 04.849.697/0001-20.

VENCEDOR: COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA
CNPJ: 15.114.641/0001-44
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

3

Mesa reta para escritório com 2 
gavetas. Confeccionada em MDP 
com tampo e saia em 15mm de 
espessura; tampo de cantos ar-
redondados com colocação de 
perfil 180 graus; pés metálicos com 
sapatas niveladoras. Gaveteiro com 
chave trancando todas as gavetas 
simultaneamente, com corrediças 
metálicas e puxadores cinza. 

CNN und 50 300,00 15.000,00

4

Mesa Reunião: Mesa Reunião 
Redonda com revestimento em 
laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) em ambas as faces, 
com tampo em 15mm, com bordas 
em ABS 2mm, estrutura da mesa 
em tubo. Sapatas com regulagem 
de altura.Material com espessu-
ra 15mm; Dimensões: diâmetro 
1200mm, altura 740mm; Material 
MDP; cor: cinza 

CNN und 10 450,00 4.500,00

5

ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS – 
COMPOSTO POR DUAS PORTAS 
DE GIRO COM DOBRADIÇAS 
EM AÇO, COM ABERTURA DE 
NO MÍNIMO 180º POR PORTA. 
PUXADORES METÁLICOS ES-
COVADO DE FORMA CILINDRICA 
COM 14MM DE ESPESSURA. 
ESTRUTURA (CAIXA, LATERAIS E 
FUNDO) E PORTAS EM MADEIRA 
AGLOMERADA COM 18MM DE 
ESPESSURA MÍNIMA, 3 (TRÊS) 
PRATELEIRAS INTERNAS EM 
MADEIRA AGLOMERADA, 18MM 
DE ESPESSURA MÍNIMA, TAM-
PO SUPERIOR EM MADEFIBRA 
(MDF) DE 25MM DE ESPESSU-
RA MÍNIMA, REVESTIDO EM 
PADRÃO AZUL OU CINZA, COM 
BORDA EXTERNA (FRONTAL) 
USINADA COM CHANFRO À 45º, 
ESTRUTURA, PORTAS, PRATE-
LEIRAS INTERNAS E TAMPO 
REVESTIDOS EM LAMINADO 
MELAMÍNICO DE BAIXA PRES-
SÃO (BP) . PRATELEIRAS COM 
SUSTENTAÇÃO ATRAVÉS DE 
PINOS COM AUTOTRAVAMENTO. 
BASE DO ARMÁRIO EM AÇO, 
COM TRATAMENTO ANTIFER-
RUGINOSO, PINTADA EM EPÓXI 
NA COR PRETA, PELO SISTEMA 
ELETROSTÁTICO E CURADO EM 
ESTUFA. SAPATAS NIVELADO-
RAS DE PISO. COM FECHADU-
RA. DIMENSÕES 0,90M X 0,50M 
(LARGURA E PROFUNDIDADE) 
– ALTURA 1,80M 

CNN und 50 780,00 39.000,00

TOTAL 58.500,00

VENCEDOR: GQS ELETRO E QUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.427.407/0001-16
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

LONGARINAS PLASTICA SEM 
ESTOFAMENTO PRETA DE 3 
LUGARES ESPECIFICAÇÃO TÉC-
NICA/CARACTERÍSTICAS Banco 
longarina com 03 (três) assentos 
de plástico polipropileno; cor preta, 
estrutura preto. Assento e encosto 
injetados em polipropileno de alta 
resistência, com furos para ventila-
ção corporal do usuário. Estruturas 
em tubo de aço com acabamento em 
pintura epóxi–pó cor preta. Estrutu-
ras metálicas revestidas com pintura 
eletrostática epóxi–pó cor preta, de 
alta resistência; Bases em tubo de 
aço com pintura epóxi nas cor preta, 
revestidas por capa protetora de 
polipropileno nas cores preta em 
suas pontas. Descrição Base e 
Estrutura: Estrutura longarina de 
tubo 30x50mm desmontável com 
plataformas modelo diretor soldadas 
pelo processo MIG–MAG; Acaba-
mento com ponteiras 30x50mm de 
parede 1,20m, de termo plástico 
injetado de alta resistência; Pintura 
epóxi–pó curada em estufa a 180¨ 
C. Medidas aproximadas de uso 
(a partir do topo do assento (parte 
frontal) e do topo do encosto, em 
relação ao piso): Altura mínima do 
assento: 490 mm; Altura mínima 
do encosto: 810 mm; Comprimento 
Total da Base 1650 mm. GARANTIA: 
Garantia total mínima de 02 (dois) 
anos contra defeitos de fabricação. 

GQS und 100 340,00 34.000,00

2

CADEIRA FIXA: com assento e 
encosto em polipropileno, na cor 
preta, com estrutura tubular em aço 
de diâmetro 3/4´´ com pintura epóxi 
e tratamento antiferruginoso e 4 
sapatas plásticas para diminuição de 
atrito. Tamanho: 0.85 x 0.43 x 0.50 
SUPORTA ATÉ: 110 kg 

GQS und 200 114,00 22.800,00

TOTAL 56.800,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00045/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00045/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada:
Pelo ORC, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle da 

ata de registro de preços, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo 
orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública não participantes do presente certame, 
atendidos os requisitos deste instrumento convocatório, que fizerem adesão à ata de registro de 
preços, mediante a anuência do órgão gerenciador:

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento do quantitativo do item do instrumento convocatório e 
registrado na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro 
de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
A licitante vencedora será convocada para assinar o instrumento de contrato ou instrumento 

semelhante, devendo fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a 
partir da data da convocação oficial, sob pena de decair o direito à contratação, nos termos do art. 
64 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00045/2022 e seus anexos, e as seguintes 
propostas vencedoras do referido certame:

- COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA.
15.114.641/0001-44
Item(s): 3 - 4 - 5.
Valor: R$ 58.500,00
- GQS ELETRO E QUIPAMENTOS LTDA.
11.427.407/0001-16
Item(s): 1 - 2.
Valor: R$ 56.800,00
 Total: R$ 115.300,00
 CLÁUSULA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Cabedelo.
 Cabedelo - PB, 28 de Julho de 2022

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00015/2022
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 DV00015/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA 
DA PENHA BEZERRA 08946460440 - R$ 36.000,00.

Caraúbas - PB, 01 de Julho de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 
GERAL 04.122.0003.2005 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.35.01 – Serviços de Consultoria. VIGÊNCIA: 
até 01/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 51501/2022 
- 01.07.22 - MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 - R$ 36.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, às 09:00 horas do dia 19 
de Agosto de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DECORRENTES 
DE ORDEM JUDICIAL. 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 Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 12:00 Às 18:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: 
www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 28 de Julho de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) 
MOTOCICLETAS 0KM PARA SORTEAR A POPULAÇÃO CONDENSE – PROJETO IMUNIZAÇÃO 
PREMIADA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Conde - PB, 26 de Julho de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICO-
TRÓPICOS (CONTROLADOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS 
PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 12 
de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 11:01 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 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.
conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 28 de Julho de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de julho de 2022      25Publicidades



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO?CONFECÇÃO 
DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA DOS 
PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CONDE–PB. Abertura da sessão pública: 10:00 
horas do dia 18 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 18 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 Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. 
Edital: www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 28 de Julho de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES 

PRONTAS E LANCHES. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo 
de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a 
Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena 
de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: CLEITON QUINTANS DE MOURA - CNPJ 18.535.959/0001-97. JOALLISON MANOEL 
DE MOURA GUERRA 09536674483 - CNPJ 44.925.661/0001-01. JOSÉ WELISSON FERREI-
RA - CNPJ 36.541.425/0001-55. No ato de assinatura de contrato deverão ser apresentadas 
informações e documentos referentes ao item 13.1 do Termo de Referência do Edital, sob pena 
de exclusão do referido processo. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Senador Rui Carneiro, 
S/N - Centro - Centro Administrativo - Congo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3359-1100.

Congo - PB, 28 de Julho de 2022
FLÁVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para co-

nhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
008/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de 
pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano Gelisson de Souza Lucena, José 
Pereira de Almeida, Leocádia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da Silva - trecho a partir do final 
do asfalto, no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos. Licitantes 
habilitados:  Somos Construções Eireli, CNPJ: 35.042.630/0001-03; Jhonatan Andrade da Silva 
Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48; DB Construtora Ldta-ME, CNPJ: 42.312.300/0001-56; A Casa 
Construções e Serviços Eireli-Me, CNPJ: 20.256.412/0001-02; CL Construções e Serviços LTDA, 
CNPJ: 09.335.002/0001-06. Licitantes inabilitados: Nada a registrar. Notificação dos licitantes: O 
Presidente da CPL convida todos os interessados para participarem da Sessão pública para abertura 
dos envelopes proposta de preços dos licitantes habilitados, que será às 08:00h:30min (oito horas e 
trinta minutos) do dia 05/08/2022 (Mesmo local da 1ª Sessão). Cópia da ata e demais peças: www.
coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: 
coremascpl.recurso@gmail.com.  

Coremas-PB, 26 de julho de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para co-
nhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
009/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na 
construção de uma praça na comunidade mãe da água, conforme planilha de orçamentária. Lici-
tantes habilitados: Jhonatan Andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48; DB Construtora 
Ldta-ME, CNPJ: 42.312.300/0001-56. Licitantes inabilitados: Somos Construções Eireli, CNPJ: 
35.042.630/0001-03 (Motivo: Não atendeu os itens 8.4 letra “b”). Notificação dos licitantes: O Pre-
sidente da CPL convida todos os interessados para participarem da Sessão pública para abertura 
dos envelopes proposta de preços dos licitantes habilitados, que será às 10:00h:30min (dez horas e 
trinta minutos) do dia 05/08/2022 (Mesmo local da 1ª Sessão). Cópia da ata e demais peças: www.
coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: 
coremascpl.recurso@gmail.com.  

Coremas-PB, 26 de julho de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empre-
endedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução nº 006/2020 do 
FNDE relativas ao PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2022. ADITAMENTO: 
Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Esperança e: CT Nº 00172/2022 - Ademar José dos Santos - 1º Aditivo - redução de R$ 799,98. 
ASSINATURA: 28.07.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Licenciamento e manutenção de software de Gestão de Recursos Humanos, Folha 
de Pagamento, contracheque online. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2017. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00068/2017 - Agili Software Brasil Ltda - 5º Aditivo - 
prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 10.03.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00080/2022, que objetiva: Aquisições de 
ferros , cantoneiras, chapas e outros para confecção de grades, portões e similares para melhor 
atender as demandas da administração municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 10.081,50; GUSTAVO XAVIER 
GARCEZ - R$ 22.025,38.

Guarabira - PB, 26 de Julho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00081/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00081/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de água mineral, para atender a demanda complementar dos diversos setores da administração 
para o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
JOAO PAULO DE BRITO GUEDES 71727455401 - R$ 24.500,00.

Guarabira - PB, 26 de Julho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

REPUBLICADO POR CORREÇÃO        
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022-SRP

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 
08:30min (horário de Brasília) do dia 12 de Agosto  de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisições de veículos tipo utilitários para melhor atender as necessidades da secretaria de edu-
cação. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com 
e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 28 de Julho  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS 

DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA TÉCNICA, 
ESTUDO GEOTÉCNICOS E SONDAGENS (SPT), DO AÇUDE PÚBLICO, QUE DEVERÁ SER 
CONSTRUÍDO NA COMUNIDADE LOGRADOURO, NO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB. LICITANTE 
HABILITADO: EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 08/08/2022, às 08:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Antônio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. 

Ibiara - PB, 28 de Julho de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
a locação de sinal de internet via fibra óptica , com a liberação de 540 MB, como também, com 
a manutenção de rede e equipamentos, com a distribuição em diversas secretarias. 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. E-mail: 
cplibiara@hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 28 de Julho de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Agosto de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, A MEDIDA DE 
SUAS NECESSIDADES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 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 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. Edital: 
ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 28 de Julho de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00013/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada como objetivo levantar e mensurar as opiniões 
da população da cidade de Ibiara – PB, sobre tema relativo ao município, seus problemas e sua 
administração; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO 
VIRGULINO DE AMORIM - R$ 5.000,00.

Ibiara - PB, 21 de Julho de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00013/2022. OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada como objetivo levantar e mensurar as opiniões da população da cidade de Ibiara – PB, 
sobre tema relativo ao município, seus problemas e sua administração. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Fazenda. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 21/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 13:00 horas do dia 15 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Lava jato para 
lavagem de veículos e máquinas pesadas, pertencentes ao município aos locados ou a disposição 
do município de Ibiara-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 3.555/00; 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) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 28 de Julho de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar no dia 16.08.2022 às 10h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à 
Rua Frei Damião de Bozzano, 07 – Centro – Itapororoca/PB, Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS DE N.° 07.2022, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente para construção 
da Escola Municipal Manoel Fernandes. Recursos Próprios / Outros / Programas. Dotação consignada 
no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos 
no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Itapororoca, 28 de julho de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00005/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00005/2022, que objetiva: Cre-
denciamento de pessoas jurídicas para prestação exames laboratoriais que não são realizados na 
rede pública de saúde e para complementação dos exames já existentes, caso haja necessidade, 
no intuito de atender a pacientes carentes do Município de Itapororoca, de forma complementar da 
cobertura dos serviços prestados pela rede Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 
LTDA – R$ 64.410,50; LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA – R$ 63.309,75; 
QUALIVIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA – R$ 63.309,75. Obs: Conforme edital: A empresa que 
não dispuser de ponto de coleta no município, terá o prazo de 30 (trinta) após declarado vencedor 
para instalação de ponto seguindo todas as normas pela legislação vigente.

Itapororoca – PB, 28 de Julho de 2022
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2022
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 
IN00013/2022, que objetiva: Contratação dos Serviços de Assessoria Jurídica, destinada a Secretaria 
de Planejamento e Administração do Município de Itapororoca/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCA - R$ 48.000,00.

Itapororoca - PB, 28 de Julho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: 
Construção de creche escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: JOSE IVANILDO DE SOUSA - R$ 903.306,62.

Junco do Seridó - PB, 26 de Julho de 2022
PAULO NEIDE MELO FRAGOSO

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 10001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Serviço objetivando: CREDENCIAMENTO DE PERMISSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE TAXISTA. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respec-
tiva propositura até as 08:30 horas do dia 12 de Agosto de 2022, na sala da referida comissão, 
sediada na Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB. Neste mesmo local, 
data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação perti-
nente, 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. 

Junco do Seridó - PB, 28 de Julho de 2022
THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Construção de creche escolar. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Junco do Seridó e de Convênio: 
02.004 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 02.004.12.365.3006.1042 – CONSTRUÇÃO, 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL – 4490.51.00.00 – OBRAS E 
INSTALAÇÕES. RECURSOS DE CONVÊNIO N.º 442/2021, ASSINADO COM O GOVERNO DO 
ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.. VIGÊNCIA: 
até 26/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Junco do Seridó e: CT Nº 
00121/2022 - 26.07.22 - JOSE IVANILDO DE SOUSA - R$ 903.306,62.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022
Referente à Publicação no DOU. Edição nº. 17.657. Seção: 3. do dia 15/07/2022. Onde se lê: 

... Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura 
dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 28/07/2022, às 09:00 horas... Leia-se: ... 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 04/08/2022, às 09:00 horas”....

Lagoa de Dentro - PB, 16 de julho de 2022.
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação de sistemas de gestão pública para serem utilizados no 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PUBLIC SOFTWARE 
INFORMATICA LTDA - R$ 34.800,00.

Lagoa de Dentro - PB, 12 de Julho de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA EM TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS PARA O DEPÓSITO DOS RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ECOSOLO GUARABIRA 
GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 220.000,00.

Lagoa de Dentro - PB, 14 de julho de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NO 
MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: ALLYSON BRUNO VICENTE - R$ 31.110,00; DIONES DA SILVA - R$ 
6.857,10; FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA - R$ 37.927,50; GISELIA AVELINO ESTEVÃO - R$ 
1.702,20; JOSE ALVES DOS SANTOS - R$ 6.180,00; JOSE FERREIRA DA SILVA - R$ 39.600,00.

Lagoa de Dentro - PB, 01 de Julho de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2022, que objetiva: Contratação dos serviços técnicos especializados de engenharia para 
elaboração de projetos técnicos de diversas obras necessárias ao Município de Lagoa de Dentro 
– PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LCL SERVICOS DE 
ENGENHARIA EIRELI - R$ 60.958,54.

Lagoa de Dentro - PB, 11 de Julho de 2022
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de sistemas de 
gestão pública para serem utilizados no Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa de Dentro: 02.020 SECRETA-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 0021 2004 Operacionalização dos Serv Adm Gerais 3390.39 99 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 1004 
2006 Manut das Ativ da Secretaria de Finanças 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 02.060 SEC DE INFRA–ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL 04 122 0021 2019 Manut 
das Atividades de Obras e Urbanism 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até 12/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro 
e: CT Nº 00091/2022 - 12.07.22 - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R$ 34.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA EM TRATAMENTO 
E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA O DEPÓSITO DOS RESÍDUOS DO MUNICÍPIO 
DE LAGOA DE DENTRO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa de Dentro: 02.060 SEC DE INFRA–ESTRUTURA, 
SERVIÇO URB E RURAL 04 122 0021 2019 Manut das Atividades de Obras e Urbanism 3390.39 
99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 14/07/2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00092/2022 - 14.07.22 - ECOSOLO 
GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 220.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação dos serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de 
projetos técnicos de diversas obras necessárias ao Município de Lagoa de Dentro – PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Lagoa de Dentro. VIGÊNCIA: até 11/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00090/2022 - 11.07.22 - LCL SERVICOS DE ENGENHARIA 
EIRELI - R$ 60.958,54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
– PNAE NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada 
Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa de Dentro: 02.040 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0251 2009 Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o 
Escolar – Pnae 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00093/2022 
- 14.07.22 - ALLYSON BRUNO VICENTE - R$ 31.110,00; CT Nº 00094/2022 - 14.07.22 - DIONES 
DA SILVA - R$ 6.857,10; CT Nº 00095/2022 - 14.07.22 - JOSE ALVES DOS SANTOS - R$ 6.180,00; 
CT Nº 00096/2022 - 14.07.22 - GISELIA AVELINO ESTEVÃO - R$ 1.702,20; CT Nº 00097/2022 - 
14.07.22 - FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA - R$ 37.927,50; CT Nº 00098/2022 - 14.07.22 - JOSE 
FERREIRA DA SILVA - R$ 39.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Prestação de Serviço objetivando: CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA NOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação e respectiva proposta de preço a partir de 01/08/2022 até 15/08/ 2022 às 
10:00 horas, na sala da referida comissão, sediada na Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - 
Lagoa Seca - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura 
do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; 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. 

Lagoa Seca - PB, 28 de Julho de 2022. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00026/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação 
nº DP00026/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para Implementação 
através de serviços especializados de habilitação, configuração, parametrização, criação 
de e-mails de usuários para alunos, professores e administrativos, preparação do ambiente 
digital para as escolas, manutenção, acompanhamento e suporte contínuo, de acordo com as 
especificações, conforme proposta; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ENSINAR TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - R$ 17.500,00 – Dezessete 
Mil e Quinhentos Reais.

Logradouro - PB, 28 de julho de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - ESTADO DA PARAÍBA, 

usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR 
o Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 
00002.2022, fundamentado no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria 
Jurídica, ambos datados de 08 e 27/07/2022, respectivamente, no valor total de R$ 359.124,11 
– (Trezentos e Cinquenta e Nove Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Onze Centavos), em 
favor da empresa RF - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – inscrita no CNPJ sob 
o nº 29.878.872/0001-39, que tem como objetivo, Contratação de empresa no ramo especia-
lizado para construção de campo de futebol na Vila Descoberta, Logradouro/PB, conforme 
termo de referência. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura 
do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório da referida Licitação. 
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Logradouro, 28 de julho de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO

N° 00017/2022
OBJETO: Aquisição de material esportivo destinado ao programa brincando com o esporte no 

município de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2022.
DOTAÇÃO: RECURSOS: CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA – CONVÊNIO Nº 

897781/2020 E O MUNICÍPIO DE MANAÍRA: 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-
RA - 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE; 27 812 1011 
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até 31/12/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e; CT Nº 91701/2022 - ARTHUR 

ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 - CNPJ Nº 46.462.463/0001-76 – VALOR: R$ 
17.640,00; CT Nº 91702 - EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA – CNPJ 
Nº 43.853.693/0001-78 – VALOR: R$ 10.746,36.

Manaíra/PB, 27 de julho de 2022. 
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00021/2022

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de 
proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00021/2022, aquisição de medica-
mentos psicotrópicos para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Olho 
D’água-PB.  Fica declarada classificada e habilitada a empresa: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA .com o valor global de R$ 127.279,30 (cento e vinte e sete, duzentos e 
setenta e nove e trinta centavos)

Olho D’agua-PB, 27 de Julho de 2022
Marilene Tiburtino Leite 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 0048/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 

Nº 31.187.918/0001-15
OBJETIVO: REGISTRO PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 277.870,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL E OITOCENTOS 

E SETENTA REAIS).
PIANCÓ-PB, 27 DE JULHO DE 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 

LTDA - CNPJ Nº 09.478.023/0001-80.
OBJETIVO: REGISTRO PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
PIANCÓ-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 16.412,00 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS).
PIANCÓ-PB, 27 DE JULHO DE 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 0048/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: PHARMAPLUS LTDA - CNPJ Nº 03.817.043/0001-52
OBJETIVO: REGISTRO PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 31.683,66 (TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS 

REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
PIANCÓ-PB, 27 DE JULHO DE 2022

DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 007/2022 - SRP

A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da lei 10.520/02 e disposições da lei 
8.666/93 e suas alterações, lei complementar n.º 123/2006 alterações, decreto n.º 7.892/2013 
e alterações, decreto municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar público 
aos interessados que realizará licitação na modalidade pregão eletrônico sistema de registro de 
preço do tipo menor preço, objetivando o registro de preço para Aquisição parcelada de gênero 
alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de saúde de Pitimbu, 
Fundo Municipal de Assistência Social e diversas secretarias e departamentos do Município 
de Pitimbu, em sessão pública que realizar-se a às 14h01min do dia 10/08/2022, no Endereço 
eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br O edital e seus 
anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br e 
no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/
transparencia-fiscal Demais informações na sede da prefeitura municipal de Pitimbu/PB, na CPL 
localizado na rua pe. José João, 31 – centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. no horário de expediente 
normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 28 de Julho de 2022.
Cláudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022

RESULTADO FASE PROPOSTA
A Prefeitura Municipal de Puxinanã - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de 

propostas de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a AMPLIA-
ÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO. Após análise e julgamento 
de propostas, sagrou-se vencedora do certame a empresa APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ: 08.317.848/0001-50, no valor global de R$: 623.359,10 (seiscentos e vinte e três 
mil trezentos e cinquenta e nove reais e dez centavos) conforme consta nos autos do processo 
administrativo. 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 através do e-mail cml.puxinana@gmail.com. Comissão 
Permanente de Licitação, Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Puxinanã – PB, 28 de julho de 2022.
Gisley Morais Souto
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022

RESULTADO FASE PROPOSTA
A Prefeitura Municipal de Puxinanã - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de 

propostas de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a CONS-
TRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQÜENTA) CRIANÇAS. 
Após análise e julgamento de propostas, sagrou-se vencedora do certame a empresa LIVRA-
MENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI, CNPJ: 09.326.532/0001-98, no 
valor global de R$: 896.631,23 (oitocentos e noventa e seis mil seiscentos e trinta e um reais 
e vinte e três centavos) conforme consta nos autos do processo administrativo. Dos atos de-
correntes 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 através do e-mail cml.puxinana@gmail.com. Comissão Permanente 
de Licitação, Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. 

Puxinanã – PB, 28 de julho de 2022.
Gisley Morais Souto
Presidente da CPL

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de julho de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00008/2022
Aos 27 dias do mês de Julho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Puxinanã, Estado da Paraíba, localizada na Av. 28 de Janeiro - Centro - 
Puxinanã - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro 
de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00014/2022 que 
objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PUXINANÃ - CNPJ nº 09.001.744/0001-03.

VENCEDOR: JOAREZ SOUZA DO O
CNPJ: 10.427.090/0001-55
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1 FOGUETE 12X1 TIZIU CX 500 30,00 15.000,00
2 GIRÂNDOLA 1080 TIROS OURO CX 40 600,00 24.000,00
3 GIRANDOLA 3600 TIROS OURO CX 20 1.380,00 27.600,00
4 TORTA SHOW DA VIRADA LIDER CX 6 4.300,00 25.800,00
5 FOGUETE 19X4 LIDER CX 200 55,00 11.000,00
6 TORTA CALIPSON OURO CX 8 2.600,00 20.800,00
7 GIRANDOLA 468 TIROS OURO CX 40 280,00 11.200,00
8 GIRANDOLA 1080 CORES OURO CX 40 630,00 25.200,00
TOTAL 160.600,00

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Puxinanã firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00014/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Puxinanã, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00014/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro 
de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro 

de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio de:

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e 
garantia.

Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 

da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido 

de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo 

de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer 
para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado 
no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 
todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da 
Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada 
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 
parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na 
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00014/2022 e seus anexos, e a seguinte 

proposta vencedora do referido certame:
- JOAREZ SOUZA DO O.
CNPJ: 10.427.090/0001-55.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
Valor: R$ 160.600,00.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Pocinhos.

FELIPE GURGEL COUTINHO
PREFEITO  JOAREZ SOUZA DO O

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução 

dos serviços de Construção de uma Creche com capacidade para 50 crianças com base no 
Programa Paraíba Primeira Infância na comunidade de Salema no município de Rio Tinto 
– PB, em conformidade com o Termo de convênio nº 0503/2021, do Governo do Estado. 
LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA BRTEC 
LTDA; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; FC – FERNANDES CARVALHO 
CONSTRUTORA LTDA.; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; R F 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; RM CONSTRUCAO LTDA. LICITANTES INA-
BILITADOS: G S CONSTRUTORA LTDA; IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES 
EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; TRUST CONSTRUTORA 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 09/08/2022, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, 
S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: 
licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 27 de Julho de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00014/2022

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho/PB, proveniente da Emenda Parlamentar/Proposta nº 
10770.716000/1210–02, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Data e local, 08h30min do dia 11 de agosto de 2022, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.sao-
bentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 28 de julho de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE 
PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE (ITENS REMANES-
CENTES). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04701/2022 - Josefa Monica Leonel - Apostila 
01 - acréscimo de 12,7% e redução de 14,53%. ASSINATURA: 28.07.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00071/2022

A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através 
do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de fachada em pele de vidro, incluindo todos os serviços de instalação, 
para a sede da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, às 09:00 horas do dia 12 
de Agosto de 2022, no Auditório Maria Elza, Anexo à Secretaria de Municipal de Educação, Rua 
Sabino Nogueira - Centro - São José de Piranhas – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/09; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas 
dos dias úteis, na Sala da CPL, provisoriamente instalada na Secretaria Municipal de Educação, 
Rua Malaquias Gomes Barbosa - Centro - São José de Piranhas. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.  

São José de Piranhas - PB, 28 de Julho de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00010/2022

A Pregoeira do município de São José de Espinharas torna público o Resultado do Pregão 
Presencial nº 00010/2022 que tem como objeto Aquisição de cestas básicas destinadas as famílias 
em vulnerabilidade social acompanhadas pelo CRAS do município de São José de Espinharas –PB. 
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: BEETHOVEN DOS SANTOS 
DA SILVA, CNPJ: 09.323.745/0001-66 - Valor: R$ 119.880,00.

São José de Espinharas - PB, 28 de Julho de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00010/2022
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO no uso das atribuições, R E S O L V E:  ADJUDICAR 

o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: Aquisição 
de cestas básicas destinadas as famílias em vulnerabilidade social acompanhadas pelo CRAS 
do município de São José de Espinharas –PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA, CNPJ: 09.323.745/0001-66. Valor: 
R$ 119.880,00.  

São José de Espinharas - PB, 28 de Julho de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

EXTRATO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 00017/2022
A Pregoeira do município de São José de Espinharas torna público o Resultado do Pregão 

Eletrônico nº 00017/2022 que tem como objeto Aquisição de Equipamentos e Material Perma-
nente para Unidade Básica de Saúde de Município de São Jose de Espinharas-PB Proposta 
N°:11418.606000/1220-03 Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: AÇO 
VALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 38.127.083/0001-57 - Valor: R$ 2.638,00, APS SOLU-
ÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ: 32.224.155/0001-06 – Valor: 
R$ 79.875,00, ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELE, CNPJ: 33.068.320/0001-32 
– Valor: R$ 2.790,00, B.P.D SERVISOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E 
LABORATORIAL LTDA, CNPJ: 33.872.786/0001-96 – Valor: R$ 360,00, BHDENTAL COMERCIAL 
EIRELE, CNPJ: 29.312.896/0001-26 – Valor: R$ 958,00, H.M. LINCK-ME, CNPJ: 00.660.664/0001-
87, Valor: R$ 14.700,00, ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Valor: R$ 1.484,00 e ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ: 32.932.000/0001-16, Valor R$ 2.200,00.

São José de Espinharas - PB, 28 de Julho de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 
de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00017/2022, que objetiva: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidade Bá-
sica de Saúde de Município de São Jose de Espinharas-PB Proposta N°:11418.606000/1220-03; 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:  : AÇO VALE COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 38.127.083/0001-57 - Valor: R$ 2.638,00, APS SOLUÇÕES E EQUIPA-
MENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ: 32.224.155/0001-06 – Valor: R$ 79.875,00, 
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELE, CNPJ: 33.068.320/0001-32 – Valor: R$ 
2.790,00, B.P.D SERVISOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORA-
TORIAL LTDA, CNPJ: 33.872.786/0001-96 – Valor: R$ 360,00, BHDENTAL COMERCIAL EIRELE, 
CNPJ: 29.312.896/0001-26 – Valor: R$ 958,00, H.M. LINCK-ME, CNPJ: 00.660.664/0001-87, Valor: 
R$ 14.700,00, ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ: 09.478.023/0001-80, Valor: R$ 1.484,00 e ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
32.932.000/0001-16, Valor R$ 2.200,00.

Valor Total: R$ 105.005,00. 
São José de Espinharas - PB, 28 de Julho de 2022.

DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO
Pregoeira Oficial

EXTRATO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

A Pregoeira do Município de São José de Espinharas, torna público o Resultado do Pregão 
Presencial nº 00011/2022 para Contratação de prestação de serviços de refeições prontas (tipo 
Quentinha), destinadas a diversas secretarias e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social 
do município de São José de Espinharas–PB. Licitante declarado vencedor e respectivo valor total 
da contratação: FRANCISCA ARAUJO VITAL - Valor: R$ 140.000,00. 

São José de Espinharas - PB, 28 de Julho de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 
de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referi-
das normas, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial 
nº 00011/2022, que objetiva: Contratação de prestação de serviços de refeições prontas (tipo 
Quentinha), destinadas a diversas secretarias e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social 
do município de São José de Espinharas–PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:  FRANCISCA ARAUJO VITAL.

CPF: 090075654-35.
Valor: R$ 140.000,00. 

São José de Espinharas - PB, 28 de Julho de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: Contratação de empresa especializadas originada do Edital de chamada pública 
para credenciamento de pessoa jurídica especializadas na realização de exames em diagnóstico 
em laboratório clínico, para atender as necessidades diárias dos usuários do sus da secretaria de 
saúde do município de São Sebastião de Lagoa de Roça, visando a execução de serviços através 
de inexigibilidade de licitação, decorrente da chamada pública nº 00001/2021. FUND. LEGAL: 
Inexigibilidades nº IN00007/2021 - IN00008/2021 IN00009/2021 - ADITAMENTO: Dar continuidade 
a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Pref. Municipal de São Sebastião 
de Lagoa de Roça e: CT Nº 00062/2021 - Iara Matias Gomes - 1º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 12 meses. ASSINATURA: 18.07.22, CT Nº 00063/2021 - Labclin Laboratório de Analises 
Clinicas Eireli - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 18.07.22 CT Nº 
00064/2021 - Fundação Rubens Dutra Segundo - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. 
ASSINATURA: 18.07.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o Cancelamento da sessão pública que seria 

realizada às 09:00 horas do dia 03 de Agosto de 2022, destinada ao recebimento das propostas 
relativas a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil, para executar os serviços de Modernização de Praça no Perímetro Urbano no 
Município de Serra da Raiz-PB. Justificativa: Readequação do referido Edital. Informações: no 
horário das 07:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Largo 
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz-PB. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. 

Serra da Raiz - PB, 28 de Julho de 2022.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - 006/2022
RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item:   0001
Descrição:  Locação de um veiculo tipo ônibus capacidade mínima para 

40 passageiros, em ótimo estado de conservação e dentro das exigências estabelecidas pelo CTB e 
portaria n.º 103/2013/DETRAN-PB, destinado ao transporte de estudantes dos Sítios Campo Grande 
I, Caruçu II e Maraú as escolas na sede do município Nos turnos Manhã, Tarde de segunda a sexta, 
com combustível e manutenção por conta do contratado, Equipados com todos os equipamentos 
obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.

Quantidade:  12
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência  8.000,00
Valor Final:  7.000,00
Valor Total:  84.000,00
Adjudicado em:  26/04/2022 - 15:21:44
Adjudicado por:  Wilson Lourenço de Brito
Nome da Empresa:  ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 (45.507.809/0001-42)
Modelo:   N/C
Item:   0002
Descrição:  Locação de um veiculo tipo ônibus capacidade mínima para 

40 passageiros, em ótimo estado de conservação e dentro das exigências estabelecidas pelo CTB 
e portaria n.º 103/2013/DETRAN-PB, destinado ao transporte de estudantes dos Sítios Filgueiras, 
Caruçu, Café do Vento, antas do sono, as escolas na sede do município Nos turnos Manhã, Tarde 
de segunda a sexta, com combustível e manutenção por conta do contratado, Equipados com todos 
os equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.

Quantidade:  12
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência  8.000,00
Valor Final:  6.899,00
Valor Total:  82.788,00
Adjudicado em:  26/04/2022 - 15:21:49
Adjudicado por:  Wilson Lourenço de Brito
Nome da Empresa:  ROGERIO  PESSOA DE  BRITO 08920906424 

(29.411.275/0001-08)
Modelo:   N/C

Wilson Lourenço de Brito
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico - 006/2022

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
Item:   0001
Descrição:  Locação de um veiculo tipo ônibus capacidade mínima para 

40 passageiros, em ótimo estado de conservação e dentro das exigências estabelecidas pelo CTB e 
portaria n.º 103/2013/DETRAN-PB, destinado ao transporte de estudantes dos Sítios Campo Grande 
I, Caruçu II e Maraú as escolas na sede do município Nos turnos Manhã, Tarde de segunda a sexta, 
com combustível e manutenção por conta do contratado, Equipados com todos os equipamentos 
obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.

Quantidade:  12
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência  8.000,00
Valor Final:  7.000,00
Valor Total:  84.000,00
Situação:  Homologado em 26/04/2022 15:22:19 Por: Olinaldo Martins 

da Silva
Nome da Empresa:  ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424
Modelo:   N/C
Item:   0002
Descrição:  Locação de um veiculo tipo ônibus capacidade mínima para 

40 passageiros, em ótimo estado de conservação e dentro das exigências estabelecidas pelo CTB 
e portaria n.º 103/2013/DETRAN-PB, destinado ao transporte de estudantes dos Sítios Filgueiras, 
Caruçu, Café do Vento, antas do sono, as escolas na sede do município Nos turnos Manhã, Tarde 
de segunda a sexta, com combustível e manutenção por conta do contratado, Equipados com todos 
os equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.

Quantidade:  12
Unidade de Fornecimento: Mês
Valor Referência  8.000,00
Valor Final:  6.899,00
Valor Total:  82.788,00
Situação:  Homologado em 26/04/2022 15:22:27 Por: Olinaldo Martins 

da Silva
Nome da Empresa:  ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424
Modelo:   N/C

Olinaldo Martins da Silva Autoridade
Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2022

PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - SRP
PROCESSO ADM Nº 2022.04.019

OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADOS 
AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO MUNICÍPIO DE SOBRADO-PB.

VALORES REGISTRADOS E LICITANTES:

ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424, localizado, SIT CAMPO GRANDE III, S/N, ZONA 
RURAL, SOBRADO - PB, inscrito no CNPJ sob o nº 45.507.809/0001-42
Item Descrição Und Quant Preço Unitário Valor Anual

1

LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO 
ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA PARA 
40 PASSAGEIROS, EM ÓTIMO ESTA-
DO DE CONSERVAÇÃO E DENTRO 
DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
PELO CTB E PORTARIA N.º 103/2013/
DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANS-
PORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS 
CAMPO GRANDE I, CARUÇU II E 
MARAÚ AS ESCOLAS NA SEDE DO 
MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHÃ, 
TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, COM 
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR 
CONTA DO CONTRATADO, EQUIPA-
DOS COM TODOS OS EQUIPAMEN-
TOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO 
CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO.

MÊS 12 R$ 7.000,00 R$ 84.000,00

TOTAL ANUAL                                      R$ 84.000,00

ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424, localizado, SIT AREIA DE SOBRADO, S/N, ZONA 
RURAL, SOBRADO – PB, inscrito no CNPJ sob o nº 29.411.275/0001-08
Item Descrição Und Quant Preço Unitário Valor Anual

2

LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO 
ÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA PARA 
40 PASSAGEIROS, EM ÓTIMO ESTA-
DO DE CONSERVAÇÃO E DENTRO 
DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
PELO CTB E PORTARIA N.º 103/2013/
DETRAN-PB, DESTINADO AO TRANS-
PORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS 
FILGUEIRAS, CARUÇU, CAFÉ DO 
VENTO, ANTAS DO SONO, AS ESCO-
LAS NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS 
TURNOS MANHÃ, TARDE DE SEGUN-
DA A SEXTA, COM COMBUSTÍVEL E 
MANUTENÇÃO POR CONTA DO CON-
TRATADO, EQUIPADOS COM TODOS 
OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 
EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL 
DE TRÂNSITO.

MÊS 12 R$ 6.899,00 R$ 82.788,00

TOTAL ANUAL R$ 82.788,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Sobrado, 26 de Abril de 2022.

Município de Sobrado
OLINALDO MARTINS DA SILVA

PREFEITO
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
EXTRATO DOS CONTRATOS

Sobrado- PB, 26 de Abril de 2022.
PREGÃO ELETRONICO N.º 006/2022

PROCESSO ADM. Nº: 2022.04.019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADOS 

AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO MUNICÍPIO DE SOBRADO-PB 
CONTRATO Nº 037/2022
CONTRATADO: ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424
CNPJ: 45.507.809/0001-42
VIGENCIA: ATE 26/04/2023
VALOR TOTAL: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).
CONTRATO Nº 038/2022
CONTRATADO: ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424
CNPJ: 29.411.275/0001-08
VIGENCIA: ATE 26/04/2023
VALOR TOTAL: R$ R$ 82.788,00 (oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais).
ONERANDO A DOTAÇÃO 2022: 
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.0003.2.010 Manutenção de Outros Programas – FNDE 

- 12.361.0003.2.101 Manutenção do Ensino Fundamental - 12.361.0103.2.108 Manutenção do Servi-
ço de Transporte Escolar - 12.365.0003.2.102 Manutenção da Educação Infantil - 12.366.0003.2.013 
Alfabetização de Jovens e Adultos - 3.3.90.39. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00011/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
Especializada para realização de Exames clínicos para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde deste Município . Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de Agosto de 2022. 
Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Bra-
sília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Solânea - PB, 28 de Julho de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de material didático e de expediente. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00039/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:01:00 
– GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.2002 – 02:00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 
– 04.122.1002.2004 – 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009 – 04:00 – SECRE-
TARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMLIAR – 20.122.2003.2012 – 05:00 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 18/12.361.2005.2019/12.361.2005.2020/12.361.2005.2023/12.
365.2005.2031/12.365.2005.2032 – 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE –1
0.301.2008.2041/10.302.2009.2044/10.302.2009.2045/10.302.2010.2046/10.305.2011.2049/10.301
.2008.2053/10.304.2011.2054 – 07:00 – FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEC. DE DESEN-
VOLVMENTO SOCIAL E CIDADANIA – 08.244.2015.2058/08.243.2015.2059/08.244.2014.2061/0
8.244.2015.2062/08.244.2015.2066/08.243.2013.2067/08.243.2015.2069 – 08:00 – SECRETAIRA 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.122.1002.2071/15.452.1002.207
2 – 09:00 – SECRETARIA DA INDUSTRIA COMÉRCO E TURISMO – 13.392.2021.2074/22.122.10
02.2076/27.812.2020.2077 – 10:00 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E 
GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078 – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00215/2022 - 12.07.22 - MAURILIO DE ALMEIDA 
MENDES - R$ 303.488,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 066/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto Aquisição de 
embalagens de isopor tamanho 102,n° 8, na cor branca, com tampa, para  suprir as necessidades do 
programa Terceira Refeição da Secretaria de Assistência Social do Município de Sousa-PB. Abertura 
das propostas dia 12 de agosto de 2022, às 09:00 horas (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através 
dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa 
Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 28 de julho de 2022.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 2022.191/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022  

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, às 08hs:30min do dia 
19 de agosto de 2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, 
para: Aquisição de Equipamentos para Apoio a Produção para o Município de Vista Serrana - PB 
Convênio nº 925072/2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais 
legislação. Informações: no horário das 08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

E-mail: vistaserranacpl@gmail.com. Edital: http://vistaserrana.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes 

ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 
Vista Serrana - PB, 28 de julho de 2022

TAMIRES PINHEIRO XAVIER 
Pregoeira Oficial/PMVS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2022
PROCESSO Nº 31.205.002519.2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS destinada à 
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 12/08/2022 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 22-01470-7
João Pessoa, 28 de julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de julho de 2022     27Publicidades



AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022
PROCESSO Nº 19.000.030586.2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAL LA-
BORATORIAL DE ANALISES CLÍNICAS E DE MICROBIOLOGIA COM CESSÃO DE USO DE 
EQUIPAMENTOS, destinado ao CPAM - Complexo de Pediatria Arlinda Marques e HRQ - Hospital 
Regional de Queimadas, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 12/08/2022 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: gelic02@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 22-01311-4
João Pessoa, 28 de julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 10/2022
Registro CGE Nº 22-00647-4

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA             Nº 10/2022 (Obras de Implantação e 
Pavimentação da Rodovia   PB-317, Trecho: São Bento/Distrito de Barra de Cima, com aproxima-
damente 7,33 km), o resultado do julgamento do recurso impetrado, na fase de habilitação, pela 
Empresa: SIGA CONSTRUTORA EIRELI através do processo DER-PRC-2022/02749, foi denegado 
pela Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, 
respaldado no Parecer Jurídico nº 0416 /2022 

Em virtude disto, a Comissão ratifica sua decisão,  considerando as Empresas habilitadas: SIGA 
CONSTRUTORA EIRELI, CONSTRUTORA LORENZONI LTDA. e CLPT CONSTRUTORA EIRELI. 
Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão ratifica a sua 
decisão e marca a data de  01/08/2022  às 10:00 horas, para abertura das Propostas de Preços 
das empresas habilitadas

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos inte-
ressados na sala desta comissão.

João Pessoa, 28 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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 REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 10.12.21.505

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022
DATA DE ABERTURA: 15/08/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 15/08/2022 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-01343-7
LICITAÇÃO BB Nº 952551
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ULTRASSOM PARA O CENTRO ESPECIALIZADO 

DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por Item. O segundo Edital ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos 
portais www.licitacoes-e.com.br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.
centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. Consultas com a Pregoeira e 
a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 
3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 28 de julho de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE 2022
Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em assembleia geral ordinária, a 

ser realizada no dia 09/08/2022, às 09:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano 
Cirne n° 220, nesta Capital, para na forma do Artigo 17 do Estatuto Social, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. Eleição de membro titular e suplente do Conselho Fiscal da Companhia;
2. Outros assuntos de interesse dos acionistas.
Os documentos relativos à matéria a ser discutida encontram-se à disposição dos acionistas, na 

sede da Companhia, em conformidade com o artigo 135, §3º da Lei 6.404/1976.
João Pessoa, 28 de julho de 2022 

LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA 
Presidente do Conselho de Administração

EMPRESA-EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A
CNPJ-09.138.462/0001-44

Capital Autorizado....................................R$25.000.000,00
Capital Subscrito/Integralizado.................R$ 6.546.750,79

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas da Empresa – Empresa de Premoldados  S/A,  a 

se reunirem em Assembléia  Geral  Ordinária a se realizar no dia 04 de agosto de 2022 às 10:00 
horas, em sua sede social situada rua Severino Bento de Morais s/n no Funcionários II – João Pes-
soa – Paraíba, afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1-Assembléia Geral Ordinária: 
Aprovação das contas da Administração, exame, decisão e votação das demonstrações financeiras 
relativas  balanços encerrados em 31 de dezembro. Assuntos correlatos e de interesse social, 
Outrossim informamos que se encontra  à disposição na sede social da empresa os documentos 
a que se referem o art.133 da Lei 6.404 de 15/12/1976. José Geraldo de Medeiros. Presidente do 
Conselho de Administração.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA DO ESTADO 
DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PB CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
OPresidentedaEntidadeSupra,nousodasatribuiçõesquelhesãoconferidaspeloEstatutoSocialeLe

gislaçãoSindicalvigente,vematravésdesteedital,convocartodos os trabalhadoresdaempresa FORÇA 
ALERTA SEGURANÇA PRIVADA,abrangidospelosindicatoprofissional,paraparticiparemdaAssemb
leiaGeralExtraordináriaaseremrealizadas,na cidade de João Pessoa – PBno dia01/08/2022, em 1º 
convocação as 08:30hs, com quorum estatutário, ou as 09:00hs, em 2º convocação, com qualquer  
numero  de interessados presentes na Avenida presidente Epitácio Pessoa nº 1839 João Pessoa 
– PB ena cidade de Sousa - PB, IFPB SEDE - R. Pres. Tancredo Neves, s/n - Jardim Sorrilandia, 
Sousa – PBno dia 02/08/2022, em 1º convocação as 16:00hs, com quorum estatutário, ou as 
16:30hs, em 2º convocação, com qualquer  numero  de interessados presentes, sendo que em toda 
a assembleia onde será apreciada  seguintes ordem do dia:  A celebração de acordo coletivo para 
possibilitar a implantação da jornada de trabalho  12X36, bem, como para adequação e prorrogação 
da jornada de trabalho e intervalo intrajornada, pagamento dovale alimentação e obrigatoriedade 
do fornecimento do aviso prévio. João Pessoa - PB, 25 de Julho de 2022. Roosevelt Batista de 
Carvalho Silva Junior Presidente. 

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de julho de 2022 Publicidades

SINFESA 
Sindicato dos Funcionários Públicos

do Município de Santa Rita - PB
CNPJ:08609.430/0001-17

EDITAL DE RESULTADO DA ELEIÇÃO
DO SINFESA - QUADRIÊNIO 2022/2026.
A Presidente da Comissão Eleitoral do Sindica-

to dos Funcionários Públicos Municipais de Santa 
Rita – SINFESA, Endereço: Rua Juarez Távora, 
370 – Liberdade- Santa Rita/PB-CEP 58.300-410, 
no uso de suas atribuições vem divulgar o resulta-
do da Eleição do Sinfesa quadriênio 2022-2026, 
tendo como vencedora a Chapa 1: “CONTINUAR, 
LUTAR, RESISTIR E AVANÇAR”, com 579 votos 
válidos, 24 votos brancos e 07 votos nulos.

Santa Rita, 28 de Julho de 2022.

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CIDADÃO 
E DO CONSUMIDOR NORTE NORDESTE 
– ASDECON -- CNPJ: 24.985.820/0001-48

Praça Camilo de Holanda, 72 – 1º Andar – Sala 02 - CEP: 58.900-00 – Cajazeiras (PB)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão de Retificação de Fundação da ASDECON – Associação de Defesa do 

Cidadão e do Consumidor Norte Nordeste, CNPJ 24.985.820/0001-48,através do seu 
Presidente infra assinado, no uso de suas atribuições e em atendimento as normas 
estatutárias,CONVOCAtodas as pessoas e membros da sociedade interessados das 
regiões Norte e Nordeste e ex-integrantesda Diretoria e doConselho Administrativo da AS-
DECON para participarem da Assembleia Geral Extraordinária de Retificação de Fundação 
da entidade, que será realizada no dia 15 de AGOSTO de 2022, às 19h00 com qualquer 
número de interessados, tendo como local a PRAÇA CAMILO DE HOLANDA, Nº 72, 1º 
ANDAR, SALA 02, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, para participarem da Assembleia acima 
mencionada, quando na oportunidade será discutida a seguinte pauta:1 – RETIFICAR A 
FUNDAÇÃO DA ENTIDADE;2 – REFORMA E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA;3 – ELEIÇÃO 
POR ACLAMAÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRATIVO; e 4 – OUTROS 
ASSUNTOS CORRELATOS. 

Cajazeiras(PB), 28 de julho de 2022.
OTACÍLIO RIBEIRO DA SILVA

PresidenteComissão de Retificação
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