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Suspeito de 
matar motoboy 
é preso em 
Catolé do Rocha

Empresário é acusado 
de provocar acidente, em 
JP, que acabou com a vida 
de  Kelton Marques.
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Registrada primeira morte por 
varíola dos macacos no Brasil

mundo em alerta

Vítima tinha 41 anos e estava internada em MG; na Paraíba, um caso segue sob investigação. Página 3

Operadoras já 
oferecem 5G 
em 17 bairros 
de João Pessoa

Claro e TIM divulga-
ram a relação de locali-
dades, na capital, onde o 
sinal está disponível.

Página 17

Federação Psol 
e Rede realiza 
convenção, hoje, 
em João Pessoa

Evento vai oficializar no-
mes de Adjany Simplicio 
(Governo), Jardel (vice) e 
Alexandre Soares (Senado).
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Mulher e dois 
filhos ficaram 17 
anos em cárcere 
privado no RJ

Família estava amar-
rada, suja e subnutrida. 
Suspeito é o marido e pai, 
preso em flagrante.
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Órgãos que integram força-tarefa de combate à exploração de pessoas na PB apresentaram os dados, ontem, em João Pessoa. Página 6

Trabalho escravo: 13 pessoas foram resgatadas este ano

Foto: MPT-PB

Situado às margens do 
Rio Sanhauá, na capital, 
espaço socioambiental 
terá investimento de R$ 12 
milhões e irá ocupar uma 
área de 31 hectares. 
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Conheça o projeto que transforma 
o Lixão do Roger em um parque

n “Nossa Senhora é a Mãe de 
todos os homens de boa vontade 
que habitam na geografia 
das terras que, outrora, foram 
chamadas Filipeia de Nossa 
Senhora das Neves”

Dom Manoel Delson
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Mais de 3,3 mil funcionários do IBGE devem visitar 
cerca de 1,3 milhão de domicílios em toda a Paraíba.
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Coleta do Censo 2022 
começa segunda-feira

n”A ideia hegemônica, aos moldes 
do industrialismo dos séculos 
19 e 20, de extrair, transformar e 
descartar já se exauriu enquanto 
paradigma e o planeta já se fartou 
de tanto acúmulo de lixo.”

Acilino Alberto Madeira Neto
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

644.904

33.795.192

573.791.951

10.352

678.375

6.393.427
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.267.181

449.699.659

12.331.220.341

Competição 
de atletismo 
movimenta 

pista da UFPB

Paraibano Sub-16 será 
realizado hoje, com 200 

atletas e 14 clubes filiados 
à Federação Paraibana.
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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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As cenas trágicas continuam a se repetir nas estradas e ruas do país. É mais 
um capítulo de uma guerra urbana. São 40 mil mortos a cada ano no Brasil. 
Outros milhares de sequelados. O país é o quinto em vítimas de acidente de 
trânsito no ranking mundial. São 22 mortes para cada grupo de 100 mil pes-
soas. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta 
que um terço das vítimas fatais são motociclistas. 

Os números só apontam prejuízos: sociais, econômicos, emocionais. Per-
dem as famílias, os amigos, o país. A tragédia é amplificada com o conheci-
mento que a maioria dos acidentes é provocada pela imprudência e imperícia 
dos condutores. Muitas vezes, a palavra acidente nem é a melhor definição, 
pois são crimes cometidos por pessoas que fazem uso de carros e motos como 
armas. Há ainda a costumeira impunidade que livra das penas mais severas 
os que cometem crimes ao volante. Lamentável ser público e notório que mi-
lhares de mortes e dor poderiam ser evitadas.

Além das vidas perdidas ou comprometidas, há ainda uma conta elevada 
em dinheiro a ser paga pelo país. A violência no trânsito custa caro ao Brasil. 
A estimativa é que por ano sejam quase R$ 150 bilhões, o equivalente a 2,3% 
do Produto Interno Bruto (PIB), dinheiro muito necessário para ser aplicado 
no combate à pobreza e à fome, em educação, saúde e mesmo na melhoria 
das condições de segurança do trânsito. É o que aponta um estudo realiza-
do pelo Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), da Escola Nacio-
nal de Seguros.

São casos absurdos que acabam banalizados pela sequência de mortes e 
feridos nas estradas e avenidas dos quatro cantos do país. Como em outros 
setores da vida nacional, o trânsito reflete muitas faltas: educação, solidarie-
dade, cidadania. Cruzes em beiras de estradas sinalizam que é preciso um 
basta. Os cemitérios estão cheios de motoristas, motociclistas, ciclistas, pe-
destres e animais abatidos nas vias públicas.  

A facilidade na aquisição e no porte de armas adotada nos últimos anos 
pelo Governo Federal traz ainda mais um componente perigoso para o pro-
blema do trânsito. Motoristas armados tendem a transformar um pequeno 
desentendimento em uma tragédia.

Leis são criadas, punições ampliadas. Certamente elas contribuem para 
combater os criminosos que sentam por trás dos volantes e desrespeitam a 
sociedade. Contudo, são insuficientes enquanto estiverem apenas no papel. 
Os dados estatísticos são implacáveis e demonstram, claramente, que o país 
está longe de declarar vitória sobre a violência no trânsito. É inaceitável que 
o Brasil continue a perder essa guerra a cada ano.

Trânsito que mata
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Nossa Senhora das Neves
O Estado da Paraíba se orgulha de ter 

uma Mãe lá no céu. Nossas terras parai-
banas são guardadas pelo amor maternal 
da Virgem das Neves. Nossa Senhora é a 
Mãe de todos os homens de boa vontade 
que habitam na geografia das terras que, 
outrora, foram chamadas Filipeia de Nos-
sa Senhora das Neves. Celebraremos no 
próximo 5 de agosto mais uma memória 
mariana, a Dedicação da Basílica de Santa 
Maria Maior, que para nós também pode 
ser chamada de Festa de Nossa Senhora 
das Neves. O Papa Francisco, logo após sua 
eleição, fez questão de visitar referida ba-
sílica, um dos templos mais belos da cris-
tandade. Francisco disse em 13 de março 
de 2013: “Amanhã eu quero ir rezar diante 
de Nossa Senhora, para que ela possa pro-
teger toda a Roma.” Francisco nos ensina 
a estar sempre perto de Nossa Senhora, a 
estar perto Dela com simplicidade. Quem 
reza à Santíssima Virgem nunca fica de-
samparado, Ela nos protege sempre!

O povo paraibano não precisa temer 
diante das dificuldades. Atravessamos o 
doloroso tempo de provação da pandemia 
e aqui chagamos. Temos uma Mãe que in-
tercede por nós e que está presente em nos-
sa história desde os primeiros tempos da 
fundação de nossa capital paraibana até os 
dias de hoje. O nome da nossa cidade mu-
dou com o passar do tempo, mas o senti-
mento de pertença à Virgem Mãe de Deus 
ainda ecoa em todos os rincões da peque-
nina Paraíba e nos corações dos que fazem 
como o discípulo amado: pôr o coração no 
Divino Coração de Jesus.

Nossa devoção à Santíssima Virgem nos 
colocará inquestionavelmente no caminho 
que leva a Jesus. O verdadeiro discípulo de 
Nosso Senhor procura sempre amar pro-
fundamente tudo o que Deus ama. E Deus 
ama imensamente à Sua Mãe e o homem, 
destinatário de Sua Salvação. Nosso amor 
devotado à Mãe de Deus nos traz uma be-
líssima lição de vida; com Ela aprendemos 
a ancorar nossa existência numa fé firme, 
uma fé que nos permite viver já nesta di-

mensão entre a terra e o céu. A fé que apren-
demos na escola de Maria ajuda-nos a trans-
formar também o sentimento do tempo e 
do transcorrer da nossa vida, “aquela fé na 
qual sentimos intimamente que a nossa 
vida não se encontra encerrada no passa-
do, mas orientada para o futuro, para Deus, 
aonde Cristo e, depois dele, Maria nos pre-
cederam.” (Papa Bento XVI). Que o povo da 
Paraíba seja sempre marcado pela fé sim-
ples em Deus, e que nos altos e baixos de 
nossa história, seja-nos próximo a constan-
te certeza: Deus caminha conosco e nos dá 
Sua amada Mãe como companhia amoro-
sa. Com Nossa Senhora, aprendemos que 
o caminho de Jesus passa pela cruz, pas-
sa pelos desconfortos inevitáveis da exis-
tência humana. Mas com Ela, temos a se-
gurança que não caminhamos sozinhos. 
Somos um Estado agraciado porque temos 
uma Mãe que derrama copiosamente bên-
çãos dos céus para o nosso povo. Sob o man-
to Dela, podemos guardar nossas lutas e in-
seguranças. Ela segura firme nossas mãos 
e nos ensina o caminho da vida, que é o ca-
minho de Jesus. 

Que a Virgem das Neves nos ajude a ter 
sempre essa fé simples em Deus, e que o 
nosso Estado rume sempre ao progresso 
da fé e da vida digna para todos!

Fui juntar-me aos convidados da Fun-
dação Casa de José Américo nas homena-
gens ao escritor, no seu dia, e terminei pos-
tado, setenta anos atrás, diante da janela 
onde se debruçava o patriarca da classe, o 
cego velho Coriolano de Medeiros. É que 
todos os dias, rapaz, quando atravessava 
a General Osório a caminho do trabalho, 
via-me diante do janelão onde, de grandes 
óculos escuros, Coriolano vinha conferir 
as imagens que as ouças sugeriam.  Rua em 
que deve ter vivido os seus grandes dias. 

 Diferente dele, que se via cego mas 
entesourava em si o mundo que o cerca-
va, ali no auditório eu via tudo, desde o 
público aos da mesa, a eles me associava, 
mas não ouvia nada. A surdez me tirava 
de tempo. E ver, que é tudo, ali não basta-
va. Adivinhava as palavras do presidente 
da Casa, dos demais oradores, do home-
nageado da Casa, o escritor e poeta Hil-
deberto Barbosa, mas pouco recolhia da 
substância. 

 E aos poucos fui me desolando, 
saindo de mim sem deixar o auditório ou 
levantar da cadeira. Vendo-me, num tra-
velling, de volta súbita ao janelão antigo 
do fundador da Academia, que pressentiu 
minha presença duvidosa, se de um curio-
so ou de um admirador.  

 “Quem está aí parado?” – indagou de 
boa voz e sem desconfiança. Eu disse quem 
era e onde começara a trabalhar. Que lá 
seu nome era sempre referido na conver-
sa dos ilustres. 

- Você trata com José Leal? 
- Sem intimidade, mas já recebendo ta-

refas de repórter. 
E me mandou entrar, lá de dentro vindo 

uma senhora de meia idade abrir a porta. 
Caminhou sem recorrer ao tato na procu-
ra da cadeira e deixou cair a mão gran-
de no meu ombro, fazendo sentar-me. To-
cou nos meus cabelos e perguntou se eu 
era caboclo. 

“É como meu pai me chamava. Só fal-
tou que me preassem na mata”.  

Tomamos café de bule com bolacha 
“regalia” e até hoje não entendo como não 
cultivei com  frequência  a sua casa. Moço, 
cheio de ansiedades,  eu não ficava à vonta-

de naquela escuridão dos seus olhos. Mas 
li toda ou quase toda a sua obra. O “Di-
cionário Corográfico” é que vim ler bem 
depois, quando o correr do tempo e das 
transformações já agregava ao verbete geo-
gráfico um sentido histórico.  

É o que vim destacar em prefácio que 
me foi confiado para a edição mais nova, 
reimpressa há seis anos pelo Instituto Fe-
deral de Educação, já na gestão  do profes-
sor Cícero Nicácio.“O verbete que em 1910 
valia, sobretudo, pela geografia física, pela 
etnografia, (...) vale hoje e em todos os tem-
pos futuros como denúncia ou dado vivo 
de um comportamento, de uma tendência 
histórica envolvendo a terra e o seu agen-
te, o homem.”

E vem meu isolamento no auditório de 
agora, na justa e acertada homenagem ao 
amigo Hildeberto. “Por que você não usa 
um auditivo?”  Venho tentando, tentando 
sem muita diferença. As ouças, aliás, nun-
ca me foram essas coisas. O velho José Leal, 
lembrado nas perguntas de Coriolano, ar-
ticulava os lábios e muito pouco as pala-
vras. Eu penava para obedecê-lo. Mas leio 
bem, mesmo sem dar vencimento à rica 
produção dos nossos escritores. Que pos-
so querer mais?        

Que hei de querer mais?

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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Na ‘disputa’, 
como supleNte  

logo No dia  
da coNveNção  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

carlos siqueira: “É a disputa eNtre  
a democracia e o autoritarismo” 

perguNta que se impõe 

“eu saio Na mesma hora” 

“terei seguraNça jurídica” 

Na hipótese de o União Brasil apoiar a candi-
datura de Lula a presidente, como vem sendo 
especulado, os deputados Efraim Filho e Julian 
Lemos seguirão esse caminho? Eis uma pergunta 
que se impõe após Luciano Bivar, presidente na-
cional da legenda, desistir de disputar o Palácio 
do Planalto. Quem deve estar furioso com esse 
recuo de Bivar é Sérgio Moro, que tentou de todas 
as formas ser candidato a presidente, mas foi 
rifado no partido.    

A possível aproximação do PDT com o pré-can-
didato a governador pelo PSDB, Pedro Cunha 
Lima, poderá fazer com que o partido perca a 
única cadeira que tem na Câmara Municipal de 
João Pessoa. É que o vereador Junio Leandro já 
avisou: “Se o PDT fechar com Pedro, eu saio na 
mesma hora”, disparou. “Não é Junio Leandro 
que está sendo incoerente, é o partido [caso 
feche com Pedro]”. 

Junio Leandro não teme perder o mandato, caso 
resolva sair do PDT? Ele responde: Essas pesso-
as [do PSDB] não seguem a ideologia do PDT, 
por isso terei segurança jurídica para deixar o 
partido”. O vereador se baseia na legislação 
eleitoral: deputado ou vereador pode sair de 
uma legenda sem risco de perder o mandato, 
caso ocorra “mudança substancial ou desvio 
reiterado do programa partidário”. 

Candidato ao Sena-
do pelo PRTB, Sérgio 
Queiroz gravou vídeo 
em que mostra que a 
sede do partido, em 
João Pessoa, foi arrom-
bada. “No dia da nos-
sa festa [convenção], 
tentaram estragá-la, 
mas Deus é maior e 
nós vamos vencer”, 
disse, como a sugerir 
que houve motivação 
política para o fato. O 
meliante, pelo visto, 
não foi ganancioso: 
surrupiou uma cafe-
teira, mas não levou o 
computador.  

Jeová Campos (PT) já 
havia anunciado que 
não mais disputaria 
cargo eletivo, após o 
término do seu man-
dato como deputado 
estadual. Porém, in-
diretamente, o par-
lamentar estará na 
disputa, este ano. É 
que ele foi confirmado 
como primeiro suplen-
te de Ricardo Coutinho 
(PT), que concorrerá 
ao Senado. “Fiz uma 
escolha política, de 
confiança”, afirmou o 
ex-governador, ao con-
firmar a informação.   

De Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, 
na convenção do partido: “A disputa presidencial 
se afigura entre democracia e autoritarismo, 
entre civilização e barbárie. Neste contexto, em 
que pese questões pontuais e projetos distintos 
em alguns estados, a luta em favor da plenitude 
democrática une de forma sólida os partidos 
que compõem o campo progressista em apoio 
incondicional a Lula e Alckmin”.   

com a viNda de alckmiN para a 
coNveNção do psB, goverNador 
se vê prestigiado pelo partido 

A vinda de Geraldo 
Alckmin (foto) à con-
venção do PSB da 
Paraíba, que homo-
logará a candida-
tura à reeleição de 
João Azevêdo, é, 
certamente, um 
componen-
te que for-
talece a 
postula-
ção do gover-
nador e ratifica que ele está prestigiado dentro da 
legenda. E há que se dizer que Alckmin chegará 
à Paraíba na condição de candidato a vice-presi-
dente - na chapa de Lula – já homologado pela con-
venção nacional do partido. Esse fato, ainda que 
de forma indireta, aproxima a candidatura de Lula 
do palanque do governador – a propósito de Lula, 
ele esteve presente na convenção do PSB, em Brasí-
lia, ontem. Na composição da mesa do evento, João 
Azevêdo ficou ao lado de Alckmin, fato que sugere 
que se estabeleceu uma sintonia entre ambos. “Te-
nho convicção da merecida reeleição de João pelo 
belíssimo trabalho que precisa ter continuidade”, 
disse, em vídeo, o ex-governador de São Paulo, ao 
confirmar sua participação na convenção do pró-
ximo dia 5 de agosto, em João Pessoa.  

Paciente, cujo nome não foi divulgado, estava em um hospital de Belo Horizonte

Confirmada a primeira 
morte pela doença no país

varíola dos macacos

O Ministério da Saúde 
confirmou, ontem, a primei-
ra morte relacionada à varío-
la dos macacos no Brasil. Em 
nota, a pasta informou que a 
vítima era um homem, de 41 
anos de idade, que já tratava 
outras doenças, incluindo 
um câncer, o que ocasionou 
o agravamento do seu qua-
dro de saúde.

Ainda de acordo com o 
ministério, o homem, cujo 
nome não foi divulgado, esta-
va hospitalizado em um hos-
pital público de Belo Horizon-
te, onde sofreu um choque 
séptico, agravado pela varíola 
dos macacos. De acordo com 
o ministério, “a causa do óbi-
to foi o choque séptico”.

Também em nota, a Secre-
taria de Saúde de Minas Ge-
rais reiterou que o paciente, 
que residia na capital minei-
ra, já estava internado devido 
a “outras condições clínicas 
graves”. Segundo a secreta-
ria, além dos casos confir-

mados, existem, no estado, 
outros 130 em investigação. 
Apenas em Belo Horizon-
te, foi registrado um caso de 
transmissão comunitária, 
ou seja, quando não há mais 
como identificar o local onde 
a pessoa foi infectada – um 
indício de que o vírus já cir-
cula entre as pessoas daque-
la localidade.

Até a tarde da quinta-feira 
(28), o Brasil já contabilizava 
978 casos confirmados da va-
ríola dos macacos. Até então, 
os casos estavam concentra-
dos nos estados de São Pau-
lo (744), Rio de Janeiro (117), 
Minas Gerais (44), Paraná (19), 
Goiás (13), Bahia (cinco), Cea-
rá (quatro), Rio Grande do Sul 
(três), Rio Grande do Norte 
(dois), Espírito Santo (dois), 
Pernambuco (três), Tocan-
tins (1), Mato Grosso (1), Acre 
(um), Santa Catarina (quatro) 
e no Distrito Federal (15).

Causada pelo vírus hM-
PXV (Human Monkeypox 
Virus, na sigla em inglês), a 
varíola dos macacos foi de-
clarada emergência de saú-

Quinta-feira, o Brasil contabilizou 978 casos da varíola dos macacos

Alex Rodrigues 

Repórter da Agência Brasil

de pública de interesse inter-
nacional pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). A 
decisão foi tomada com base 
no aumento de casos em vá-
rios países, o que aumenta o 
risco de uma disseminação 
internacional.

Especialistas a classificam 
como uma doença viral rara, 
transmitida pelo contato pró-

ximo com uma pessoa infec-
tada e com lesões de pele. O 
contato pode ser por abraço, 
beijo, massagens ou relações 
sexuais. A doença também 
é transmitida por secreções 
respiratórias e pelo conta-
to com objetos, tecidos (rou-
pas, roupas de cama ou toa-
lhas) e superfícies utilizadas 
pelo doente.

A morte de um brasilei-
ro por varíola dos macacos 
confirmada ontem, pode ser 
a primeira fora da África no 
surto atual, conforme dados 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). O balanço mais 
recente informa três mor-
tes na Nigéria e duas na Re-
pública Centro-Africana. A 

doença é considerada endê-
mica (convive com a popu-
lação de forma contínua) na 
África Central e Ocidental - 
regiões onde estão localiza-
dos os dois países.

A Espanha também rela-
tou sua primeira morte rela-
cionada à monkeypox ontem, 
conforme a agência britânica 
de notícias Reuters.

O boletim da OMS divul-
gado na segunda, 25, confere 

dados até dia 22 de julho. Em 
discurso, na terça-feira, 27, o 
diretor-geral, Tedros Adha-
nom, citou as mesmas cin-
co mortes, quando atualizou 
o número de casos mais de 
18 mil - o balanço informava 
pouco mais de 16 mil.

O paciente brasileiro de 
41 anos evoluiu para óbito na 
quinta, 28, e teve a morte con-
firmada pelo Ministério da 
Saúde ontem. Residente de 

Belo Horizonte, em Minas Ge-
rais, ele tinha "imunidade bai-
xa" e "comorbidades" - que in-
cluíam câncer (linfoma) -, de 
acordo com a pasta.

Para especialistas, o avan-
ço da doença reforça a impor-
tância de serem redobrados 
os cuidados com imunossu-
primidos, crianças, grávidas 
e idosos, grupos mais vulne-
ráveis ao agravamento dos 
quadros.

Óbito pode ser o único fora da África
Leon Ferrari 

Agência Estado

As primeiras doses da va-
cina contra a varíola dos ma-
cacos (monkeypox, em inglês) 
destinadas ao Brasil deverão 
chegar em setembro, infor-
maram o secretário-executivo 
do Ministério da Saúde, Da-
niel Pereira, e o secretário de 
Vigilância em Saúde da pas-

ta, Arnaldo Medeiros. Cerca 
de 20 mil doses desembarca-
rão no país em setembro; e 30 
mil, em outubro.  

Apenas profissionais de 
saúde que manipulam as 
amostras recolhidas de pacien-
tes e pessoas que tiveram con-
tato direto com doentes serão 
vacinados. O esquema de va-
cinação será feito em duas do-
ses, com intervalo de 30 dias.

A aquisição será feita por 
meio de convênio com a Or-
ganização Pan-Americana 
da Saúde (Opas) porque a em-
presa dinamarquesa produ-
tora da vacina não-replican-
te não tem escritório no Brasil 
nem pretende abrir represen-
tação no país. “Existe um pe-
dido da Opas para a aquisição 
de 100 mil doses de vacinas 
para as Américas. Dessas 100 

mil doses, 50 mil serão adqui-
ridas pelo Ministério da Saú-
de”, detalhou Medeiros.

Os secretários do MS con-
cederam, ontem à tarde, en-
trevista coletiva para expli-
carem as ações da pasta, no 
dia da inauguração do Cen-
tro de Operação de Emergên-
cia (COE), que coordenará os 
trabalhos de monitoramento 
e de combate à doença.

Vacinas devem chegar em setembro

A Secretaria de Estado da 
Saúde na Paraíba (SES-PB) in-
formou, ontem, que investiga 
um caso suspeito de varíola 
dos macacos (monkeypox). 
O paciente é um homem de 
25 anos, que apresentou qua-
dro de lesões cutâneas, febre, 
fraqueza, gânglios dolorosos 
nas axilas e região periauri-
cular. De acordo com infor-
mações do secretário executi-
vo de Saúde da Paraíba, Jhony 
Bezerra, o paciente se encon-
tra em isolamento domiciliar 
com quadro leve.

Apesar do isolamento 
domiciliar, o paciente vem 
sendo acompanhado e mo-
nitorado pela Vigilância Epi-

demiológica do município de 
João Pessoa. O jovem tem his-
tórico de viagem para uma 
praia turística do Rio Gran-
de Norte, estado que já pos-
sui casos confirmados da 
doença. Segundo o secretá-
rio, o paciente foi atendido 
em uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da capi-
tal e já teve as amostras cole-
tadas para confirmar ou des-
cartar o caso. Ele vem sendo 
tratado com medicações sin-
tomáticas. As amostras fo-
ram enviadas ao Lacen-PB 
e, em seguida, para o labo-
ratório da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), no Rio de 
Janeiro. 

Segundo a SES, o Esta-
do já teve outros dois casos 
suspeitos e descartados, há 

meses atrás. Agora, com o 
cenário de proliferação da 
doença pelo Nordeste, a si-
tuação se torna mais deli-
cada. Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Ceará, estados 
que fazem divisa com a Pa-
raíba confirmaram, respecti-
vamente, dois, sete e quatro 
casos. Além de outros em in-
vestigação. 

O secretário de saúde da 
Paraíba, Jhony Bezerra reco-
mendou que pacientes que 
apresentem sintomas pro-
curem o atendimento. Aos 
demais, é sugerido o uso de 
máscara e que o contato físi-
co possa ser evitado.

“Orientamos que todos 
os pacientes com lesões ca-
racterísticas procurem aten-
dimento na UPA ou UBS 

para ser avaliado e enqua-
drado como caso suspeito. 
O caso será notificado pelo 
Ministério da Saúde e reali-
zada a coleta do material. É 
importante que quando con-
firmado ou suspeito, perma-
neça em isolamento domici-
liar. A prevenção é evitar o 
contato pela pele. Orienta-
mos também o uso da más-
cara que protege porque a 
doença pode ser transmitida 
por gotículas de saliva pró-
ximo a esses pacientes”, re-
comendou.

O paciente transmite a 
doença até que as lesões co-
meçem a cicatrizar. “A par-
tir do momento que as lesões 
saem a ‘casquinha’, é quando 
deixa de transmitir a doen-
ça”, explicou Jhony Bezerra.

Paciente com suspeita está isolado na PB
Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Foto: Agência Brasil

Wellton Máximo  
Agência Brasil

Foto: Fátima Meira/Estadão Conteúdo
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Novos 736 casos de Co-
vid-19 foram confirma-
dos na Paraíba, conforme 
dados disponibilizados 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-PB) ontem. 
Com isso, o estado chega 
ao total de 644.04 casos da 
doença. Os municípios com 
maior número de registros 
na última atualização fo-
ram João Pessoa, Bayeux, 
Patos, Cajazeiras e Catolé 
do Rocha.

Em relação às vítimas 
fatais do novo coronavírus, 
três novos óbitos foram re-
gistrados entre quinta-fei-
ra e ontem, alcançando as 
10.352 mortes em decor-
rência do agravamento da 
doença. As vítimas iden-
tificadas pelo último bole-
tim da SES-PB foram dois 
homens e uma mulher, to-
dos com comorbidades e 
faixa etária entre os 75 e 79 
anos. Além disso, outros 

três óbitos estão sendo in-
vestigados.

Em toda a Paraíba, fa-
zendo recorte dos leitos de 
Unidade de Tratamento In-
tensiva (UTI) para adul-
tos, a ocupação dos leitos 
é de 33%. Segundo o Cen-
tro Estadual de Regulação 
Hospitalar, quatro pacien-
tes foram internados entre 
quinta-feira e ontem. No ge-
ral, 85 pessoas estão hos-
pitalizadas em unidades 
públicas de referência no 
tratamento da Covid-19.

Vacinação 
A Paraíba já distribuiu 

aos 223 municípios mais de 
10 milhões de doses da vaci-
na para contemplar a cam-
panha de vacinação no com-
bate ao novo coronavírus 
que está em andamento. Ao 
todo, 9.267.181 doses foram 
aplicadas em todo o estado, 
entre primeiras e segundas, 
além das doses de reforço.

Os dados mais recen-
tes da SES-PB, referentes à 

quinta-feira, demonstram 
que desse total de doses re-
cebidas, 3.523.455 pessoas 
receberam a primeira de 
alguma vacina e outras 
3.274.976 receberam a se-
gunda dose. Considerando 
esses números, há, aproxi-
madamente, 250 mil pes-
soas que não retornaram 
para completar o esquema 
vacinal primário. Há ou-
tras 85.953 pessoas que to-
maram imunizante de dose 
única.

Reforço
Tratando-se dos refor-

ços, 2.024.590 pessoas já es-
tão com a chamada “terceira 
dose” e mais 299.861 rece-
beram a “quarta dose”, am-
bos dentro do público-alvo 
liberado pelo Ministério da 
Saúde e Secretarias de Saú-
de dos estados e municípios. 
Quando feito um recorte 
para as doses de reforço na 
população com 18 anos ou 
mais, a Paraíba registrou 
1.965.091 doses aplicadas, o 

que equivale a 65,91% da po-
pulação desta faixa etária. Já 
em relação à segunda dose 
de vacina nas crianças com 
idade entre 5 e 11 anos, o es-
tado tem 152.058 doses ad-
ministradas, obtendo o to-
tal de 38,88% da população 
em questão. 

A Justiça determinou a 
suspensão da vaquejada pro-
gramada para acontecer hoje, 
no Parque Milton Fernandes, 
no município de Itapororoca. 
A decisão é da juíza Elza Be-
zerra da Silva Pedrosa, da 3ª 
Vara Mista de Mamanguape, 
e atende a um pedido do Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB). O descumprimento 
prevê multa diária no valor 
de R$ 20 mil.

De acordo com a sentença, 
fica proibida a realização do 
evento no local previamente 
anunciado pelos organizado-
res ou em qualquer outro lu-
gar. A magistrada levou em 
consideração o pedido de tute-
la de urgência da ação civil pú-
blica, ajuizada pela promoto-
ra de Justiça de Mamanguape, 
Carmem Perazzo, contra o or-
ganizador da vaquejada, João 
Batista Nestor do Nascimento, 
e o Parque Milton Fernandes.

Na ação, a promotora des-

tacou que a organização do 
evento não está em conformi-
dade com o regulamento da 
Associação Brasileira de Va-
quejada (ABVAQ) – órgão que 
visa proteger a integridade fí-
sica dos animais e concede au-
torização para a realização de 
eventos dessa natureza. Além 
disso, segundo Perazzo, a va-
quejada também não atende 
às medidas de segurança sani-
tária de prevenção à Covid-19.

Na decisão, a juíza Elza 
Bezerra citou o artigo 225 da 
Constituição Federal, desta-
cando “o dever de proteção à 
fauna e a proibição de qual-
quer prática de crueldade con-
tra os animais”. Com relação 
às questões voltadas à conta-
minação pelo novo corona-
vírus, a magistrada destacou 
que “constitui fato público e 
notório que os efeitos da pan-
demia ainda encontram-se 
pondo em risco a população”, 
caso as medidas básicas de 

prevenção, descritas em de-
creto estadual, como o uso de 
máscaras, distanciamento mí-
nimo, limitação de público, 
entre outras, não sejam apli-
cadas.

“O objeto da ação tem na-
tureza ambiental, voltado a 
proteção e à integridade físi-
ca dos animais e proteção à co-
letividade no que diz respeito 
a propagação do vírus de Co-
vid-19, restando evidente que, 
caso o evento venha a ser rea-
lizado sem que providências 
sejam adotadas para proteger 
o meio ambiente, das pessoas 
e dos animais, os danos causa-
dos poderão ser irreversíveis”, 
destacou a juíza. 

Ela também ressaltou que 
a autorização da ABVAQ é 
uma exigência do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, através da 
Portaria 1781 de 14 de agosto 
de 2017 e da Lei 13.873/19 de 
17 de dezembro de 2019.

O Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da Fun-
dação Desenvolvimento da 
Criança e Adolescente “Ali-
ce de Almeida” (Fundac), e a 
Coordenadoria da Infância e 
da Juventude do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) de-
ram início às tratativas para 
a implementação da Cen-
tral de Vagas Socioeducati-
va (CVS), no Estado. 

A CVS trata-se de um 
serviço responsável por ge-
rir as vagas das unidades so-
cioeducativas de internação, 
semiliberdade e internação 
provisória, em conformida-
de com o limite máximo de 
ocupação de vagas e com o 
princípio numerus clausus 
(ou da ocupação taxativa).

Esta política vem sendo 
difundida, em âmbito na-
cional, pelo Programa Fa-
zendo Justiça do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
em parceria com o Progra-

ma das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), 
integrando o universo de 
ações propositivas. O de-
sembargador Romero Mar-
celo revelou que já havia 
contatado o presidente da 
Fundac, Flávio Moreira, em 
evento realizado, recentemen-
te, sobre o aprimoramento do 
sistema socioeducativo e que, 
a partir de então, agendaram 

a reunião, com a finalidade de 
estreitar a parceria.

“Nosso objetivo nesse 
contato é a edição da lei que 
criará a Central de Vagas na 
Paraíba. A iniciativa é muito 
importante, porque essa re-
gulamentação para o siste-
ma socioeducativo vai con-
trolar as internações, fazendo 
com que sejam monitoradas 
no tempo de duração, evi-
tando que se prolonguem 
ou mesmo sejam efetivadas, 
às vezes, desnecessariamen-
te. Estamos nessas tratativas 
para impulsionar a tramita-
ção do processo legislativo”, 
comentou o coordenador da 
Coinju.

O presidente da Fundac, 
Flávio Moreira, comentou 
que a Central de Vagas é 
uma das ações mais urgen-
tes para reforçar a concre-
tização da parceria com o 
TJPB, que tem rendido bons 
frutos.

A PBGás e a Epasa - Cen-
trais Elétricas da Paraíba ce-
lebraram um acordo para a 
realização de estudos para 
a conversão dos motores da 
usina termoelétrica do óleo 
combustível para o gás natu-
ral. Com a finalidade de pla-
nejar e viabilizar o projeto, o 
grupo de trabalho compos-
to por representantes das 
áreas técnicas e comercial 
das duas empresas se re-
uniram ontem, na sede da 
PBGás. 

De acordo com o diretor
-presidente da PBGás, Jail-
son Galvão, a conexão dos 
motores da termoelétrica 
ao gás natural poderá in-
crementar em 1,5 milhão de 
m3 dia, seis vezes superior 
à distribuição do energéti-

co no Estado. “Esses núme-
ros por si só revelam a im-
portância desse projeto, bem 
como possibilitam a conti-
nuidade operacional da ter-
moelétrica no Estado”, afir-
mou Galvão. 

Desde março de 2019, a 
Epasa já utiliza o gás natu-
ral para o funcionamento de 
suas caldeiras para aquecer 
o óleo e para a geração de 
energia para os processos 
internos. O presidente de 
Epasa, José Ferreira Abdal 
Neto, afirmou que a ligação 
das caldeiras ao gás natural 
trouxe bons resultados, pri-
meiramente por agilizar a 
partida das máquinas, eli-
minando o uso do diesel na 
partida dos motores e pela 
emissão de menos poluen-

tes no meio ambiente. “O 
uso do gás natural nas cal-
deiras também traz vanta-
gens como a redução dos 
caminhões de abastecimen-
to e o armazenamento do 
óleo, propiciando um am-
biente mais limpo e segu-
ro”, explicou.

A Epasa – Centrais Elé-
tricas da Paraíba S.A. foi 
constituída para construir e 
explorar as usinas Termopa-
raíba e Termonordeste, ven-
cedoras de leilão Aneel em 
2007. A usina iniciou suas 
operações em dezembro de 
2010. Considerando a potên-
cia instalada, as duas usinas, 
juntas, constituem a segun-
da maior planta termoelé-
trica a óleo combustível no 
Nordeste, respectivamente.

PBGás e Epasa iniciam projeto para conversão dos motores da usina, que hoje funcionam a óleo combustível

Termoelétrica receberá gás natural
pioneirismo

Foto: Secom-PB

O grupo de trabalho das áreas técnicas e comercial das duas empresas se reuniram ontem, na PBGás

Paraíba tem 736 novos casos e três óbitos
covid-19

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraí-
ba (Detran-PB) vai ampliar 
e facilitar o pagamento dos 
boletos para os seus usuá-
rios, a partir desta segun-
da-feira (1º de agosto). Com 
isso, poderão escolher en-
tre o Banco do Brasil, a 
Caixa Econômica Federal, 
algum de seus correspon-
dentes ou casas lotéricas, 
para efetuar o pagamento 
dos boletos emitidos a par-
tir dessa data. Atualmente, 
ele é feito apenas no Banco 
do Brasil.

De acordo com o diretor 
Administrativo, Celso Fer-
nandes, trata-se de uma ex-
pansão significativa no ser-
viço oferecido ao usuário, 
que ganhará centenas de 
pontos de pagamento com 
a ampliação da malha e ca-
pilaridade dos meios de ar-
recadação. Ele lembra que, 
para que essa ampliação 
fosse efetuada, foi necessá-

rio realizar a compatibili-
zação do sistema do Detran 
com o sistema da Secretaria 
de Estado da Fazenda (Se-
faz), como também das ins-
tituições bancárias.

Ainda de acordo com o 
diretor, o intuito é moder-
nizar e desburocratizar ain-
da mais o acesso aos servi-
ços do Detran.

Para orientações e in-
formações sobre os servi-
ços do Detran, o usuário 
pode entrar em contato com 
o órgão por meio dos ca-
nais de atendimento via 
ligação telefônica (veícu-
los: (83) 98802-9895, 98828-
7162, (83) 98831-6696; habi-
litação: (83) 99671-1486, (83) 
98831-6674, (83) 98828-7189) 
ou WhatsApp (veículos (83) 
98845.2122 / habilitação (83) 
98802.3367). Para reclama-
ções, a Ouvidoria atende 
pelo telefone (83) 99985-5511 
ou do e-mail ouvidoria@de-
tran.pb.gov.br. 

Boletos do Detran-PB vão 
poder ser pagos na Caixa

praticidade

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Justiça determina suspensão de 
vaquejada que aconteceria hoje

Fundac e TJPB discutem implantação 
da Central de Vagas Socioeducativa

em itapororocano estado

n 

Os óbitos do 
último boletim 
da SES-PB 
foram de dois 
homens e 
uma mulher, 
todos com 
comorbidades 
e faixa etária 
entre os 75 e 
79 anos

Serviço
A CVS trata-se de um 
serviço responsável 

por gerir as vagas 
das unidades 

socioeducativas



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de julho de 2022      5Paraíba EDIÇÃO: Clóvis Roberto
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

Espaço socioambiental ocupará uma área de 31 hectares, e serão investidos R$ 12 milhões para a sua implantação

JP terá um parque onde foi o lixão
no roger

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com 

O Programa Opera Pa-
raíba nos Bairros realiza, 
hoje e amanhã, ações de 
saúde na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental 
Deputado Fernando Pau-
lo Carrilho Milanez, loca-
lizada no bairro de Gra-
mame, em João Pessoa. Os 
atendimentos acontecem a 
partir das 8h e se estendem 
até as 17h.

A ação está acontecen-
do em parceria com o pro-
grama Opera João Pessoa, 
e já passou pelos bairros de 
Mangabeira, Cristo Reden-
tor e Valentina Figueiredo, 
totalizando mais de 10 mil 
atendimentos.

A caravana do Opera 
Paraíba nos Bairros está 
oferecendo consultas nas 
especialidades de cardio-
logia, ortopedia, cirurgia 
geral, oftalmologia e vas-
cular, e ainda exames de 
mamografia, ultrassono-
grafia, raio-x, ecocardio-

grama, eletrocardiograma 
e exames laboratoriais. 

Para participar dos 
atendimentoss, os inte-
ressados precisam apenas 
apresentar um documento 
pessoal com foto e o cartão 
do SUS. 

O programa Opera Pa-
raíba já realizou mais de 25 
mil cirurgias, sendo cerca 
de 11 mil só este ano.

Programa atende hoje e 
amanhã em Gramame

opera paraíba nos bairros

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio do Ban-
co de Leite Humano Anita 
Cabral, em João Pessoa, abre, 
na manhã da próxima se-
gunda-feira (1º), a progra-
mação da campanha Agosto 
Dourado com oficinas sobre 
primeiros socorros, aciden-
tes domésticos, manobras de 
desengasgo e a importân-
cia do aleitamento materno 
para uma vida mais saudá-
vel. Este ano, a ação tem como 
lema “Fortalecer a amamen-
tação: educando e apoiando” 
e acontece de 1º a 31 de agos-
to, com uma vasta programa-
ção em todo estado. 

O evento simboliza a luta 
pelo incentivo à amamen-
tação e a cor dourada está 
relacionada ao padrão ouro 
de qualidade do leite mater-
no. Durante o mês de agosto, 
também será comemorada a 
31ª Semana Mundial de Alei-
tamento Materno. “A progra-

mação vai intensificar ações 
intersetoriais de conscienti-
zação e esclarecimento sobre 
a importância do aleitamen-
to materno, por meio de pa-
lestras, divulgação na mídia 
e em espaços públicos, reuni-
ões com a comunidade e ilu-
minação ou decoração de es-
paços com a cor dourada em 
alusão à campanha”, infor-
mou a diretora-geral do Ban-
co de Leite, Thaíse Ribeiro.

O  Ago s t o  Dou rado 
foi instituído pela Lei nº 
13.435/2.017. O mês da ama-
mentação veio de uma cons-
trução sedimentada pela 
comemoração da Semana 
Mundial de Aleitamento Ma-
terno e teve início em 1990, 
num encontro da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) 
com o Unicef, momento em 
que foi gerado um documen-
to conhecido como “Declara-
ção de Innocenti”. 

 Para cumprir os com-

Programação da campanha Agosto Dourado 
será aberta na segunda-feira em João Pessoa

amamentação

promissos assumidos pe-
los países, após a assinatura 
do documento, em 1991, foi 
fundada a Aliança Mundial 
de Ação Pró-Amamentação 
(WABA, sigla em inglês). Em 
1992, a WABA criou a Sema-
na Mundial de Aleitamento 
Materno.

 Programação 
A programação foi dividi-

da em dois eixos de atenção: 
“Mães, doadoras e socieda-
de civil na Semana Mundial 
de Aleitamento Materno” e 
“Atenção para a qualificação 
dos trabalhadores em saú-
de (atenção primária, hos-
pitais/maternidades e rede 
de bancos de leite humano), 
profissionais de saúde e es-
tudantes”.

 No período de 1º a 31, em 
todo estado, serão diversas 
ações, que vão desde expo-
sição fotográfica, com ima-
gens de funcionárias e pa-
cientes amamentando; roda 
de conversa para gestantes 
na Atenção Primária; oficina 
“Aprendendo a fazer valer 
a lei”, para profissionais de 
saúde, promotores de ama-
mentação, coletivos de par-
to, Procons, Visas, institui-
ções de ensino e conselhos 
de classe em saúde.

Local
Os atendimentos de 

saúde serão realizados 
na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental 
Deputado Fernando 

Paulino Carrilho 
Milanez

Um parque socioambien-
tal deve ser construído em uma 
área no antigo Lixão do Roger. O 
projeto faz parte de um estudo 
que vem sendo realizado, desde 
o ano passado, pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa e é re-
sultado da investigação de cam-
po feita pelo consórcio Terra/
Promon, contratado por meio 
do Programa João Pessoa Sus-
tentável. Recentemente, a pre-
feitura recebeu autorização da 
Superintendência do Patrimô-
nio da União (SPU) para recu-
perar a área que corresponde a 
309 mil metros quadrados, loca-
lizada no antigo lixão do Roger, 
a fim de levar capacitação, lazer 
e esporte para a comunidade. 

 A área do antigo Lixão do 
Roger está situada às margens 
do Rio Sanhauá, sendo consti-
tuída de terrenos de mangue. 
Conforme a portaria nº 6.556 
de 22 de julho de 2022, a área é 
considerada de interesse públi-
co e será destinada para fins de 
recuperação ambiental, corres-
pondendo a 31 hectares. 

O parque socioambiental, 

Área onde funcionou o Lixão do Roger, que foi desativado em 2003, após 49 anos de atividade; a Superintendência do Patrimônio da União autorizou a prefeitura a realizar a recuperação do local

entre estudos e construção, deve 
custar R$ 12 milhões. O início 
da obra está previsto para o pri-
meiro semestre de 2023. Toda-
via, vai depender do processo 
licitatório, segundo Thais Gifi, 
coordenadora de aspectos am-
bientais da Unidade Executora 
do Programa João Pessoa Sus-
tentável. 

De acordo com a coordena-
dora, a escolha do local levou 
em conta alguns aspectos im-
portantes. “A escolha dessa área 
vem de anos e passou por ques-
tionários do banco, em termos 

de vulnerabilidade da cidade, 
levando em conta o crescimento 
urbanístico, o desenvolvimen-
to da população, na tentativa 
de acompanhar o crescimento 
e a densidade demográfica. En-
tão, isso foi discutido e resolvi-
do previamente, antes do iní-
cio do programa, sobre as áreas 
que seriam foco do investimen-
to, sendo escolhido o lixão por-
que era um grande passivo que 
estava aí recebendo lixos de for-
ma indevida por quase 50 anos”, 
elucidou. 

Thais Gifi destacou a im-
portância da obra para a comu-
nidade e como essa construção 
pode ser transformadora para 
uma área de alta vulnerabilida-
de. “A importância desse proje-
to é que ele está ligado primei-
ro a recuperar uma área onde 
existia um passivo ambiental 
que tem como agregado, passi-
vos sociais e urbanísticos o que 
torna a região desagradável. A 
proposta é instalar um parque 
socioambiental e trazer uma 
outra característica de uso para 
que de uma forma conjunta a 
gente possa ir desenvolvendo a 
região de uma maneira diferen-
te e melhor”. 

“A importância 
desse projeto 
é que ele está 
ligado primeiro 
a recuperar uma 
área onde existia 
um passivo 
ambiental

Thais Gifi

A coordenadora informou 
ainda que foram realizados es-
tudos. “Já tivemos os estudos 
iniciais, parte de estudo in loco, 
foram feitas mais de mil análi-
ses de solo e água, mapeamen-
to de contaminação, além de 
um relatório ambiental sim-
plificado que aborda questões 
sociais e ambientais para fa-
vorecer o licenciamento e dá 
respaldo aos estudos”, e pros-
seguiu, “agora, o projeto está 
nessa fase de avaliação da so-
lução, da alternativa de recu-
peração, depois vem o projeto 
básico, o projeto executivo e o 
projeto urbanístico do parque. 
Todas essas fases estão tendo a 
participação da comunidade e 
da cidade como um todo”. 

Para Alexandre Rodrigues, 
36 anos, que é casado e possui 
seis filhos e morador da locali-
dade, o parque socioambiental 
vai trazer benefícios para to-
dos. “Será muito bom porque 
vai beneficiar a comunidade, 
sinto falta de uma área de lazer. 

Estudos feitos no local e mais de mil 
análises da água e do solo da região

Projeto de criação de um parque agrada moradores na região

Para a gente ir pra uma área de 
lazer, precisamos nos deslocar 
para a Lagoa, porque aqui não 
tem”, comentou.

Já Cristiane Machado, 38, 
tem quatro filhos e afirmou que 
“pelo menos vai ter um espaço 
mais perto para levar as crian-
ças para brincar, eles gostam, 
eles pedem para levar para La-
goa, porque lá tem parquinho 
para elas se divertirem”. 

Antigo Lixão do Roger 
O lixão foi desativado em 

2003, há 19 anos, depois de 49 
anos de atividade. Para subs-

tituí-lo foi implantado o aterro 
sanitário na área de Gramame. 
Com isso, 190 famílias que so-
breviviam naquele local foram 
retiradas e alocadas em outras 
moradias. Apesar de nenhu-
ma família viver mais no local, 
a degradação decorrente do uso 
inadequado do solo ficou. Sob a 
grama rasteira há até 12 metros 
de entulho. Por isso, tanto rigor 
e cuidado nos trabalhos de re-
qualificação: é preciso ter cer-
teza de que os níveis de conta-
minação são toleráveis e tratar 
o ambiente antes de tocar qual-
quer obra.

Fotos: Evandro Pereira

Ações
As atividades serão 

promovidas ao longo 
do mês de agosto pela 

Secretaria de Estado da 
Saúde através do Banco 
de Leite Humano Anita 
Cabral, em João Pessoa
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Flagrantes registrados desde o início do ano ocorreram nas ações realizadas pelo MPT em parceria com outros órgãos

Na PB, 13 pessoas foram resgatadas
trabalho escravo

A segunda edição da Ope-
ração Resgate já retirou da con-
dição de trabalho análogo ao de 
escravo no Brasil 340 trabalha-
dores no mês de julho. Foram 
105 fiscalizações e em 37 delas 
foi verificado trabalho escravo. 
Duas mulheres, de 38 e 57 anos, 
foram resgatadas do trabalho 
doméstico na Paraíba. Uma ví-
tima, de 57 anos, iniciou o tra-
balho doméstico escravo aos 9 
anos de idade. Pelo menos 149 
dos resgatados foram também 
vítimas de tráfico de pessoas. 

Na Paraíba, em 2022, foram 
resgatados 13 paraibanos, mas 
esse número pode ser maior 
porque a operação ainda está 
em andamento. Também por 
isso, as vítimas não foram iden-
tificadas. O Dia Mundial do 
Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas é lembrado hoje, 30 
de julho.

Dos 13, quatro estavam no 
Rio Grande do Sul, no culti-
vo da maçã, o que se configura 
em dois crimes, tráfico de pes-
soas e trabalho escravo. Marce-
la Asfóra , Procuradora do Tra-
balho e coordenadora regional 
de Erradicação do Trabalho Es-
cravo e Enfrentamento ao Trá-
fico de Pessoas (Conaete), rela-
tou que eles saíram da Paraíba 
com a promessa de ir para San-
ta Catarina e, na realidade, fo-
ram para o Rio Grande do Sul.

Outros seis paraibanos fo-
ram resgatados no estado de 
Goiás, no cultivo do eucalipto, 
e três pessoas resgatadas na Pa-
raíba em situação de trabalho 
doméstico. “Oitenta por cento 
dos trabalhadores resgatados 
no ano de 2021 são negros e isso 
demonstra, infelizmente, um 
racismo estruturado porque es-
sas pessoas têm um acesso me-
nor à possibilidade de emprego, 
uma vulnerabilidade maior e 
acabam sendo mais vítimas de 
violações dos direitos huma-
nos”, disse ela. No trabalho ru-
ral, a maior parte é de homens 
e, no doméstico, mulheres.

“O trabalho escravo é uma 
situação que sempre é chocan-
te para quem está trabalhando 
nessas operações, porque re-
almente acreditamos que não 
vamos encontrar aquilo tudo 
que está denunciado, mas infe-
lizmente ainda encontramos, 
tanto no âmbito rural quanto 

Vítimas
Na Operação Resgate 
II, realizada este mês 

de julho, duas mulheres 
foram encontradas 

em situação análoga à 
escravidão na Paraíba

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

no âmbito urbano”, comentou.
A maior parte dos trabalha-

dores resgatados, conforme re-
latou a procuradora, ainda é no 
trabalho rural. Nesses locais, 
geralmente são muitos traba-
lhadores. Quanto ao número 
de trabalhadores domésticos 
em situação de trabalho escra-
vo, ela disse que tem aumenta-
do ao longo dos anos, em espe-
cial depois de 2019, quando a 
sociedade tomou mais consci-
ência do que é um trabalho es-
cravo doméstico.

A Resgate II, iniciada em 4 
de julho, é a maior ação conjun-
ta com foco no combate ao tra-
balho análogo ao escravo e trá-
fico de pessoas no país. Quase 
50 equipes de fiscalização esti-
veram diretamente envolvidas 
nas inspeções ocorridas em 22 
estados e no Distrito Federal 
durante este mês. Com estes 
números de julho, o total de 
resgatados em 2022 é de 1.124 
trabalhadores e trabalhadoras.

Atuaram na operação a Sub-
secretaria de Inspeção do Tra-
balho (SIT) do Ministério do 
Trabalho e Previdência, Mi-
nistério Público do Trabalho 
(MPT), Ministério Público Fe-
deral (MPF), Defensoria Públi-
ca da União (DPU), Polícia Fe-
deral (PF) e Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). 

O Governo da Paraíba par-
ticipa por meio das Secretarias 
de Desenvolvimento Huma-
no e da Mulher e Diversidade 
Humana. Participaram ativa-
mente do resgate das vítimas 
mais de 100 auditoras e audi-
tores fiscais do Trabalho, 150 
policiais federais, 80 policiais 
rodoviários federais, 44 pro-
curadoras e procuradores do 
Trabalho, 12 defensoras e de-
fensores públicos federais e 10 
procuradoras e procuradores 
da República.

A Secretaria de Estado da 
Segurança e da Defesa Social 
da Paraíba (Sesds) entregou 
na tarde dessa quinta-feira 
(28), 40 radiocomunicadores 
para a Polícia Federal (PF). 
Os HPS serão usados pela 
Superintendência Regional 
na Paraíba ampliando a rede 
do sistema de comunicação 
entre as forças de segurança 
no Estado. 

Os rádios que a Polícia Fe-
deral recebeu a partir de um 
acordo de cooperação entre 
a Sesds e PF fazem parte do 
sistema de comunicação im-
plantado na Paraíba, cuja co-
bertura atualmente chega a 
95% do Estado com um ca-
dastro de seis mil rádios que 
são usados por todas as For-
ças de Segurança, Polícia Mi-
litar, Polícia Civil, Corpo de 

Bombeiro Militar, Departa-
mento de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB), Sistema Prisio-
nal, Guarda Metropolitana 
de João Pessoa, Cabedelo, 
Santa Rita, Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), Secretaria 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob) e Samu.

A tecnologia usada pelo 
sistema de rádios, é a Tetra, a 
mesma empregada nos prin-
cipais países da Europa. “A 
comunicação entre os rádios 
é muito segura porque todas 
mensagens são criptografa-
das. Desta forma, você tem a 
certeza de que ninguém está 
copiando o que se fala entre 
as forças de segurança. Isto 
traz tranquilidade nos pla-
nejamentos e nas execuções 
das ações”, disse Fabiano de 
Abrantes Vieira, gerente de 

Parceria com a PF amplia sistema integrado de radiocomunicação 
na paraíba

tecnologia da informação da 
Sesds. 

A Polícia Federal realizou 
um estudo sobre a rede de rá-
dio usada na Paraíba. Técni-
cos da informação da PF fize-
ram uma prova de conceito e 
atestaram o uso do sistema 
pela superintendência local. 
“Esta parceria com a Sesds vai 
viabilizar a atividade da Polí-
cia Federal, facilitar a comu-
nicação dentro das estruturas 
e fora delas, inclusive com as 
forças de segurança da Paraí-
ba. Na análise foi verificado 
que a abrangência e o serviço 
disponibilizado são de ótima 
qualidade. O rádio é perfeita-
mente seguro e atende as nos-
sas necessidades. Eles já vão 
entrar em uso para viabilizar 
as atividades da Polícia Fede-
ral”, explicou Rosilene Duarte, 

superintendente em exercício 
da Polícia Federal na Paraíba.

“Esta parceria é muito im-
portante. A Secretaria da Se-
gurança e da Defesa Social 
tem trocado várias experiên-
cias e tecnologias com a Polí-
cia Federal, além de operações 
integradas e o compartilha-
mento de equipamentos que 
é o caso dos nossos rádios que 
fazem parte de sistema efi-
ciente pode com certeza aju-
dar muito a atividade da PF 
no estado. 

A gente faz questão de ter 
a Polícia Federal como par-
ceira na caminhada, como 
outros que já temos e só en-
grandece as ações integradas 
entre a Sesds e a PF”, concluiu 
Jean Nunes, secretário da Se-
gurança e da Defesa Social da 
Paraíba.

Fotos: Secom-PB

Foram entregues, pela Seds, 40 radiocomunicadores para a PF

n 

Maioria das 
pessoas 
resgatadas 
está no 
trabalho rural, 
mas casos de 
exploração 
tem crescido 
no trabalho 
doméstico

No trabalho escravo rural, 
a Paraíba é uma região de re-
crutamento. No estado, os ali-
ciadores chegam e fazem pro-
postas muito vantajosas para 
os trabalhadores. Geralmente, 
são homens entre 18 e 29 anos, 
que querem mudar de vida e, 
por isso, as propostas se tor-
nam muito atrativas. Ao chegar 
no destino, eles têm que pagar 
o transporte, alimentação, alo-
jamento, produtos de higiene, 
equipamentos de proteção indi-
vidual, e acabam entrando num 
ciclo de endividamento que não 
permite que saiam.

O trabalho escravo é verifi-
cado também como degradan-
te. A procuradora Marcela As-
fóra afirmou que as condições 
de alojamento são precárias e, 
em alguns casos, há presença de 
animais peçonhentos. Não há 
instalação sanitária, nem água 
potável. “Já verificamos tam-
bém que a água é de um riacho 
próximo que eles utilizam para 
suas necessidades, para tomar 
banho, para fazer os alimentos 
e para beber”, constatou.

Há situações de trabalhos 
obrigatórios, em que eles não 
podem sair do local, seja porque 
há vigilância ostensiva, em que 
o empregador permanece no lo-
cal e há casos em que utilizam 
armas. Também ocorre de for-
ma velada, ou seja, o trabalha-
dor sabe que não pode sair sob 
pena de sofrer alguma agressão.

“Normalmente, o trabalho 
escravo rural se verifica nessas 

Recrutamento de trabalho escravo rural

Foto: Divulgação/MPT-PB

Equipes de fiscalização da força-tarefa da Operação Resgate II encontraram as vítimas em ambientes insalubres

Foto: Edson Matos

Membros dos órgãos participantes apresentaram dados da operação

situações, com jornadas exaus-
tivas de 14, 15, 16 horas por dia, 
bem desgastante, como no cor-
te da cana-de-açúcar, em carvo-
arias”, destacou. Já o trabalho 
doméstico é uma situação dife-
rente porque essas pessoas, em 
regra, mulheres, estão nessas 
famílias há muitos anos. São le-
vadas, em alguns casos, na in-
fância como se fosse para fazer 
parte da família. Porém, não são 
integradas às famílias e têm di-
versos direitos sonegados. Mui-
tas delas não são alfabetizadas, 
não têm relacionamentos exter-
nos, têm autoestima muito bai-
xa, são envergonhadas e infan-
tilizadas.

Penalidades
Vários órgãos trabalham na 

Operação Resgate e, no Minis-
tério Público do Trabalho, há 
um procedimento específico, 
um inquérito civil. São colhidos 
os dados, informações e, a par-
tir daí, a depender das informa-
ções apresentadas, pode ser um 
termo de ajustamento de con-

duta (TAC), a regularização das 
obrigações trabalhistas, além de 
uma indenização por dano mo-
ral coletivo ou ajuizamento de 
ação civil pública.

O MPT tem os autos de in-
fração que serão lavrados. Além 
disso, existe a lista suja, que é pú-
blica e traz os nomes das empre-
sas empregadoras que exploram 
o trabalho análogo ao escravo 
Eles ficam inviabilizados de re-
alizar qualquer tipo de emprés-
timo com instituições financei-
ras públicas. Também existem 
empresas que aderem ao Pacto 
Nacional de Erradicação do Tra-
balho Escravo e acabam não re-
alizando mais qualquer tipo de 
contrato com essas empresas.

Há ainda a esfera criminal, 
porque reduzir alguém à con-
dição análoga à de escravo é 
um crime previsto no artigo 149 
do Código Penal, com previsão 
também de reclusão, que va-
ria de dois a oito anos para os 
empregadores condenados. Os 
identificados na operação não 
foram presos porque estão co-

laborando com as investigações, 
mas foram notificados a inter-
romper as atividades e forma-
lizar o vínculo empregatício 
dessas pessoas, além de pagar 
as verbas salariais e rescisórias 
devidas que somaram mais de 
R$ 3,8 milhões.

“Nós temos que compreen-
der que quando tratamos de 
trabalho escravo é uma ques-
tão direta que envolve direitos 
humanos, um dever de toda a 
sociedade para combater uma 
prática tão nefasta, que degrada 
tanto o ser humano como sub-
jugar alguém à condição de um 
mero objeto que lhe serve. É um 
saldo positivo, mas também pe-
saroso encontrar ainda pessoas 
em pleno 2022 em situação de-
gradante”, destacou o procura-
dor do Ministério Público Fe-
deral (MPF), José Godoy. Ele 
afirmou que os resgatados es-
tão em abrigos do governo es-
tadual e lembrou que a Paraíba 
possui um Núcleo de Erradica-
ção do Trabalho Escravo, dentro 
da Secretaria de Estado dos Di-
reitos Humanos.

Temos mulheres com mais 
de 60 anos que não sabem o 
que é um ginecologista, nunca 
tiveram atendimento de um es-
pecialista, além de atendimen-
to psicológico e assistência so-
cial. Os resgatados também têm 
acesso aos programas sociais de 
imediato, seguro-desemprego e 
verbas trabalhistas, já que nun-
ca tiveram salário, férias, des-
canso semanal.
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Paraíba

Curtas
Criança que pode ter sido 
vítima de abuso recebe alta

Fugitivo do Rio de Janeiro 
é localizado no Colibris

A criança que se encontrava internada no 
Hospital Infantil do Valentina Figueiredo, recebeu 
alta, na tarde de quinta-feira (28), e está sob 
a guarda da avó paterna e do pai biológico. 
Enquanto isso, a mãe dela e os outros três irmãos 
estão numa casa de acolhimento sob os cuidados 
do Conselho Tutelar, zona sul. 

O conselheiro Carlos Alberto informou que 
processo de alta da criança foi acompanhado por 
uma equipe do Conselho Tutelar que acompanhou 
a menina até a residência do pai. Ele disse que 
a casa, “aparentemente” é bem higienizada, 
ambiente saudável para a criança, que 
demonstrou felicidade ao ver o pai. “Qualquer fato 
novo comunicamos ao Ministério Público e a Vara 
da Infância e da Juventude”, explicou. Enquanto 
isso, a delegada Joana Darc aguarda o resultado 
dos exames realizados na criança para saber se 
sofreu abusou sexual.

Policiais da Delegacia de Homicídios da capital, 
localizaram, nessa quinta-feira  (28), em João 
Pessoa, um homem de 35 anos, investigado pela 
prática de estupro de vulnerável. segundo a Polícia 
Civil, os crimes foram cometidos duas vezes no 
município de saquarema, no Rio de Janeiro.

A polícia não informou as idades das vítimas. 
O homem foi preso no bairro Cidade dos Colibris, 
onde estava residindo em um apartamento, mas 
costumeiramente se deslocava para a cidade de 
sapé. No momento da prisão, ele estava dormindo. 
segundo a polícia, ao chegar na Paraíba, foragido, 
o homem passou a trabalhar como cuidador de 
idoso em sapé e depois se mudou para a capital 
paraibana. A prisão foi comunicada à Justiça, que 
poderá determinar a transferência do preso para o 
estado do Rio de Janeiro.

Jovem é assassinado por 
desconhecido na capital

A polícia ainda não tem a identificação do 
autor do assassinato de Askyn Eduardo de Lima, 
20 anos, ocorrido na noite de quinta-feira (28), na 
comunidade Vila Japonesa, bairro Jardim Treze 
de Maio. No local do homicídio, a guarnição da 
Polícia Militar que atendeu a ocorrência, soube que 
Eduardo estava conversando com amigos, naquela 
comunidade, quando foi surpreendido por um 
homem que chegou em uma motocicleta, abordou 
a vítima e efetuou os disparos. No local, ninguém 
soube identificar o atirador.

Uma guarnição da PM ainda tentou socorrer 
Eduardo para o Hospital de Emergência e Trauma, 
onde chegou sem vida. Antes, ele foi colocado 
em um veículo particular, que faltou combustível 
antes de chegar a unidade hospitalar. O caso foi 
comunicado ao delegado de plantão na Delegacia 
de Crimes contra a Pessoa (Homicídios). Familiares 
e pessoas que estavam com Eduardo no momento 
do crime serão ouvidos pelo delegado que ficará a 
cargo das investigações.

Empresário decidiu se apresentar após conversar com advogado; Justiça determinou condução para presídio

Acusado de matar motoboy é preso
Ruan MacáRio

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

O carioca estava trabalhando como cuidador de idoso

O empresário Ruan Ferrei-
ra de Oliveira, 29 anos, o Ruan 
“Macário”, já está no Presídio 
Padrão Manoel Gomes da Sil-
va, em Catolé do Rocha, após 
se apresentar, na manhã de 
ontem, na Delegacia Regional 
daquela cidade, acompanha-
do do advogado Genival Ve-
loso. À tarde, a Justiça mante-
ve a prisão dele, na audiência 
de custódia.

Antes de ser levado para 
o presídio, ele foi submetido 
a exame de corpo de delito 
no Hospital Regional de Ca-
tolé do Rocha. Ruan Macário 
era procurado pela morte do 
motoboy Kelton Marques de 
Sousa, de 33 anos.

O delegado Miroslav 
Alencar disse que, ao se apre-
sentar à delegacia, Ruan Ma-
cário preferiu permanecer em 
silêncio e que só se manifesta-
ria em juízo, que é um direito 
garantido a qualquer pessoa 
presa. O acidente foi filmado 
por uma câmera instalada no 
próprio carro do empresário.

Ruan Macário era conside-
rado foragido, após cometer 
um acidente que matou Kel-
ton Marques, na madruga-
da do dia 11 de setembro do 
ano passado, em João Pessoa. 
O veículo que dirigia, um Vo-
yage, estava a 163km no mo-
mento da colisão, provocando 
a morte do motoboy. Em segui-
da, o carro rodopiou na Ave-
nida Flávio Ribeiro Coutinho 

(Retão de Manaíra), colidiu 
contra o muro de um condo-
mínio e, em seguida, o moto-
rista abandonou o carro e fu-
giu, sem prestar nenhum tipo 
de socorro à vítima.

Desde a decretação da pri-
são preventiva, um dia após o 
violento acidente, Ruan Macá-
rio era considerado foragido, 
sendo incluído no dia 16 do 
mesmo mês na lista de procu-
rados, constando dados pes-
soais, sendo apontado na con-
dição de “homicida”. 

No carro, segundo a po-
lícia, foram encontradas la-
tas de cerveja e droga. O 
empresário, bem-sucedido, 
integrante de uma família in-
fluente da região de Catolé do 
Rocha, era dono de uma loja 
de celulares e outra de calça-

dos no Sertão paraibano. 
Ruan Macário comparti-

lhava, com frequência, fotos 
ingerindo bebida alcóolica. 
Momentos antes do acidente 
ele esteve bebendo com ami-
gos em um bar da orla de João 
Pessoa, ainda segundo a po-
lícia.

Na Secretaria da Seguran-
ça Pública, os delegados Luísa 
Correia Lima, de Homicídios 
da capital, e Hugo Lucena (de-
legado geral adjunto) falaram 
do trabalho realizado pela Po-
lícia Civil do estado a respeito 
do inquérito, pedido da prisão 
preventiva de Ruan Macário, 
inclusive os trâmites para a 
apresentação do empresário. 
Eles informaram ainda que a 
transferência do empresário 
dependerá da Justiça.

Ruan Macário não informou onde esteve escondido durante mais de 10 meses foragido

Na Justiça
O acusado pela morte 

de Kelton Marques 
chegou à delegacia 
no início da manhã 
de ontem, não quis 
prestar depoimento 
e disse que somente 
falaria sobre o caso 

na presença de 
um magistrado

Familiares do motoboy Kel-
ton Marques se pronunciaram 
sobre a prisão de Ruan Macá-
rio, na manhã de ontem, em 
Catolé do Rocha, e afirmaram 
que esperam a transferência 
dele, o mais breve possível, 
para um presídio de João Pes-
soam, onde deverá cumprir a 
determinação judicial e aguar-
dar o dia do julgamento. “O lu-
gar dele deve ser o Presídio do 
Roger”, disse Jailson de Sousa, 
pai da vítima.

Como forma de demons-
trar a preocupação porque 
Ruan Macário ainda não sido e 
como pedido de justiça, no car-
ro de Jailson são exibidas foto-
grafias de Kelson, como víti-
ma e de Ruan Macário como 
“assassino” do motoboy. Ele 

revelou que a mãe de Kelton 
está em um sítio no municí-
pio de Monteiro, sofrendo com 
depressão. “Minha neta de 11 
anos, filha de Kelton, também 
está com depressão e diz que 
quer morrer para ficar com 
o pai.

Tatiana Andrade, viúva de 
Kelton, que chegou a ser pro-
cessada pela família de Ruan 
Macário, disse que a família 
está sentindo um sentimen-
to, “parcial”, de que está sen-
do feita justiça. Para ela, é im-
portante que ele responda ao 
processo onde cometeu o cri-
me, em João Pessoa “e não nos 
braços de mamãe e papai, em 
Catolé do Rocha”. Kamila de 
Sousa, irmã do motoboy, disse 
que a família aguardava esse 

momento e acredita que a Jus-
tiça começa a ser feita. “Espe-
ramos que ele seja transferido 
para pagar pelo assassinato 
em João Pessoa”, pontuou.

Defesa
O advogado Genival Ve-

loso, que defende os interes-
ses de Ruan Macário no pro-
cesso sobre a morte de Kelton 
Marques, disse que Ruan se 
apresentou espontaneamente, 
após decidir prestar esclareci-
mento sobre o fato à Justiça. 

A defesa, esclareceu Velo-
so, vai providenciar os “remé-
dios jurídicos constitucionais” 
adequados à sua soltura, para 
que seja beneficiado a ele o di-
reito processual e constitucio-
nal para responder o proces-

so em liberdade. Enquanto 
esteve foragido, a defesa ten-
tou a concessão de habeas cor-
pus, que foi negada pela Justi-
ça paraibana e por instâncias 
superiores. 

Em um dos pedidos, o mi-
nistro Jesuíno Rissato, do STJ, 
entendeu que “não se vislum-
bra a existência de qualquer 
flagrante ilegalidade passível 
de ser sanada pela concessão 
da ordem de habeas corpus”. 

Jesuíno Rissato também 
destacou que “dados concre-
tos” extraídos dos autos, “evi-
denciam de maneira incontes-
te a necessidade da prisão para 
garantia da ordem pública, no-
tadamente em razão da forma 
pela qual o delito foi em tese 
praticado”.

Família de Kelton quer transferência de Ruan

Uma dupla suspeita de 
praticar assaltos, em Campi-
na Grande, utilizando uma 
carroça de tração animal foi 
flagrada por câmeras de se-
gurança, durante a madru-
gada de quinta-feira (28), 
invadindo a sede de uma 
construtora no bairro Jar-
dim Tavares, Zona Norte da 
cidade. Os ladrões, segun-
do a direção da SBR Cons-
truções, levaram cerca de 
300 escoras de ferro que es-
tavam guardadas no depósi-
to da empresa.

Os responsáveis pela cons-
trutora somente perceberam 

o furto no início da manhã 
quando abriram a empresa, 
localizada na Rua Arquilino 
de Souza Guimarães. Eles in-
formaram que o prejuízo ul-
trapassa os R$ 25 mil 

O fato foi comunicado à 
Polícia Militar, que realizou 
rondas, no entanto, não con-
seguiu localizar a dupla de 
assaltantes, nem tão pouco o 
veículo utilizado. O fato foi 
registrado na Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio, 
de Campina Grande, onde as 
imagens estão sendo anali-
sadas para identificar os au-
tores do furto.

Dupla usa carroça para 
praticar assaltos em CG

inusitado

A costureira Adriana 
Alves de Sousa, de 50 anos, 
morreu nessa sexta-feira 
(29), no Hospital Regional 
de Patos. Ela estava inter-
nada há 40 dias, após so-
frer disparos de arma de 
fogo quando estava no local 
de trabalho, em Itaporanga, 
Sertão da Paraíba.

Adriana foi baleada na 
tarde do dia 17 do mês pas-
sado em uma fábrica têxtil.  
Consta de informações que 
o autor dos disparos chegou 
ao local atirando contra a 
mulher, em seguida fugido. 
Ela foi atingida por três dis-

paros. Equipes a Polícia Mi-
litar realizaram diligências 
e no mesmo dia foi locali-
zado em um terreno baldio. 
Com o homem, que tem 27 
anos, os policiais apreende-
ram a arma utilizada para 
assassinar a mulher

Durante as investiga-
ções, a polícia descobriu 
que a esposa do suspeito 
também trabalha no local  
da vítima. A mulher vi-
nha sofrendo ameaçadas 
do suspeito do crime, le-
vando a polícia a acredi-
tar que Adriana foi morta 
por engano.

Baleada, costureira 
morre em hospital

após 40 dias

Foto: Polícia Civil
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Número de atendimentos a vítimas de picadas é referente apenas aos seis primeiros meses deste ano

CG tem 150 incidentes com jararacas
hospital de trauma

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

Nos primeiros seis meses 
de 2022, 150 pessoas deram 
entrada no Hospital Regio-
nal de Emergência e Trau-
ma Dom Luiz Gonzaga, em 
Campina Grande.  Na últi-
ma quinta-feira, mais qua-
tro pessoas foram socorridas 
para a unidade depois de te-
rem sido picadas por cobras 
da espécie jararaca.

Os quatro pacientes, dois 
homens e duas mulheres, 
são das cidades de Piancó, 
Alto Sertão do Estado, Remí-
gio, Curimataú, São João do 
Tigre e Alcantil, na região do 
Cariri do Estado. “Eles de-
ram entrada e foram leva-
dos de imediato para a área 
vermelha e depois de toma-
rem soro apropriado contra 
picada da cobra. Depois fo-
ram encaminhados para a 
enfermaria. Os casos foram 
classificados como modera-
dos”, declarou a médica Ger-
mínia Venâncio.

Ela orientou as pessoas, 
que em caso de picada de co-
bra, não proceder com mé-
todos de contenção que não 
tem eficácia ou que possa 
piorar o caso. Ela condenou 
o uso de torniquete. O ide-
al é procurar, o mais rápido 
possível, atendimento médi-
co. “E se possível levar o ani-
mal para que se possa iden-
tificá-lo e administrar o soro 
específico de forma mais rá-
pida”, informou.

Conforme dados do Trau-
ma, esse ano, o mês de março 
foi o período de maior entra-
da de pacientes picados de 
cobra. Ao todo, 31 pessoas. 
Em janeiro foram 19 casos, 
em fevereiro outras 16 pes-

n 

Os principais 
sintomas 
da picada 
de jararaca 
adulta são 
dor e inchaço 
local, às vezes 
com manchas 
arroxeadas e 
sangramento

soas, em abril 29, em maio 30 
pacientes e junho 25.

Ataques 
De acordo com o Minis-

tério da Saúde, a espécie é 
a maior causadora de aci-
dentes com cobras no país, 
o que representa 69,3% das 
picadas registradas no Bra-
sil, e é responsável por mais 
de 90% dos casos no esta-
do de São Paulo, de acordo 
com informações do Hospi-
tal Vital Brazil, que atende 
vítimas de acidentes ofídi-
cos no Butantan. Os princi-
pais sintomas da picada de 
uma jararaca adulta em hu-
manos são dor e inchaço lo-
cal, às vezes com manchas 
arroxeadas e sangramento 
no ferimento. Também po-
dem ocorrer sangramentos 

em mucosas como nas gengi-
vas. As complicações podem 
provocar infecção e necrose 
na região da picada e insufi-
ciência renal.

Estado grave
É considerado grave o es-

tado de saúde da criança de 1 
ano e 6 meses de idade, da ci-
dade de Barra de Santa Rosa, 
Curimataú do Estado, que 
deu entrada no Hospital de 
Trauma, no último dia 20, 
vítima de múltiplas picadas 
de abelha. Ela está na Uni-
dade de Tratamento Intensi-
vo (UTI).

Ela, a mãe e mais dois ir-
mãos foram atacados por 
abelhas dentro de casa, loca-
lizada no sítio Cuiuiu. Ape-
nas a criança continua in-
ternada.

No dia 5 de agosto, aniver-
sário da cidade de João Pes-
soa, será inaugurado o Res-
taurante Frederica, espaço 
cuja proposta é vivenciar a 
alta gastronomia contempo-
rânea, mas que também traz 
sabores e emoções presentes 
na memória. 

Frederica é o nome que a 
cidade de João Pessoa recebeu 
durante o domínio holandês, 
em homenagem ao príncipe 
Frederico Henrique, dos Paí-
ses Baixos. A denominação 
para o restaurante foi escolhi-
da pelo consultor de Finanças 
Pessoais e proprietário, Flá-
vio Uchoa.

 De acordo com o empreen-
dedor, a proposta é vivenciar 
as melhores lembranças em 
um local cujo objetivo é con-
tar a história da cidade atra-
vés de vários registros e me-
mórias afetivas.

“O nome Frederica é uma 
homenagem à cidade e o res-
taurante vai ter vários desta-
ques de João Pessoa, fotos anti-
gas das décadas de 1930, 1940, 
além de fotos atuais da capital. 
Os jogos americanos vão con-
tar a história da cidade.

Flávio Uchoa, que também 

é colunista de finanças do Jor-
nal A União, explica que o 
tema do restaurante será a ci-
dade de João Pessoa. O espaço 
irá adotar a chamada cozinha 
afetiva que, segundo Flávio, 
remete a momentos bons do 
passado com um toque de con-
temporaneidade. 

 “O camarão à romana, por 
exemplo, é prato bem famo-
so com o camarão empanado 
com queijo acompanhado de 
risoto. É algo que remete ao 
passado, mas vamos dar um 
ar de contemporaneidade. Ou-
tro exemplo é a maçã do amor 
que é a cara da Festa das Ne-
ves e vai ser parte de uma so-
bremesa”, detalhou. 

“Sempre quis empreender 
na área de gastronomia. Eu 
morei em Pernambuco qua-
tro anos e vi que as pessoas 
valorizam muito a história 
e cultura do Estado e queria 
trazer para João Pessoa essa 
valorização. Achei que estava 
na hora de fazer isso e escolhi 
em Tambaú, próximo ao cen-
tro turístico, da feirinha que 
são a cara da cidade”, descre-
veu o empresário, reforçando 
que o projeto do restauran-
te é de autoria do arquiteto 
Márcio Catão. Inicialmente, 
irá funcionar de quarta a sá-
bado para o jantar e domingo 
para o almoço. 

Restaurante Frederica 
será inaugurado no dia 5

gastronomia 

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
A Prefeitura de João Pes-

soa, por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente (Semam) 
e de sua Fundação Cultu-
ral (Funjope), realiza, neste 
sábado (30), mais uma edi-
ção do projeto Vem Bicar Co-
migo. A programação, que 
acontece no Parque Zoobotâ-
nico Arruda Câmara (Bica), 
tem início às 15h, é gratuita 
e livre para todos os públicos.

O secretário de Meio Am-
biente de João Pessoa, Weli-
son Silveira, destacou que o 
projeto Vem Bicar Comigo 
reúne meio ambiente e cul-
tura. “Acreditamos que meio 
ambiente é um tema trans-
versal, que está em todas as 
secretarias. Trabalhamos 
sempre com foco na educa-
ção ambiental e, quando po-
demos atuar de forma lúdi-
ca, leve, temos certeza que 
essas informações são assi-
miladas e colocadas em prá-
tica”, comentou.

“A Bica é um ambiente 
ecológico e de educação am-
biental muito significativo. 
Estamos trabalhando com 
atividades culturais no lo-
cal desde o ano passado e 
sempre tem esse caráter lúdi-
co, pedagógico, ajuda na co-
laboração da educação cul-
tural, estética das crianças, 
mas também nessa integra-

Projeto ‘Vem Bicar Comigo’ leva diversão 
e cultura para a criançada neste sábado

parque arruda câmara

ção com a natureza e com o 
meio ambiente”, afirmou o 
diretor executivo da Funjope, 
Marcus Alves.

Para quem gosta de ouvir, 
na lista de atrações para a tar-
de de sábado tem contação 
de histórias. E nada melhor 
do que ouvir as narrações 
ganhando vida com vozes e 
trejeitos específicos de cada 
personagem. É assim que a 
contadora de histórias Aline 
Cardoso vai encantar os vi-
sitantes da Bica com suas fá-
bulas e aventuras.

Às 16h, tem teatro com os 
integrantes da Companhia 
Oxente de atividades cultu-
rais. O grupo tem 39 anos de 

história com a realização de 
espetáculos teatrais, ofici-
nas culturais para pessoas de 
todas as idades, workshops 
e formação de professores. 
Eles prepararam uma apre-
sentação que vai prender a 
atenção da garotada. É a peça 
Girandei.

O projeto
Iniciado em 2021, o Vem 

Bicar Comigo é um traba-
lho de formação e de edu-
cação das crianças para as 
artes. Por meio da litera-
tura, do teatro, das brin-
cadeiras infantis, tem con-
tribuído para educar os 
pequenos e estimular ne-

les o gosto pela arte e pela 
cultura.

A intenção é promover 
o diálogo e a interação do 
público infantil com a cul-
tura e o meio ambiente. De 
forma lúdica e divertida, as 
crianças aprendem a prote-
ger a natureza e ainda têm 
acesso a diversas opções 
culturais e de lazer.

Acesso
A atividade é gratuita, 

mas a entrada no parque 
custa R$ 2,00 por pessoa. 
Crianças de até 7 anos não 
pagam, assim como tam-
bém têm acesso livre os ido-
sos maiores de 65 anos.

• JARARACA

Espécie: 
Bothrops jararaca, da ordem Squamata, da família Viperidae e do 
gênero Bothrops.
Onde habita: do estado da Bahia até o Rio Grande do Sul, princi-
palmente na mata atlântica.
Características físicas:  Possui cores que variam entre marrom, 
esverdeado, amarelado e cinza, com manchas em forma de ferra-
dura na lateral do corpo.
Alimentação: pequenos mamíferos na fase adulta, anfíbios, lagar-
tos e lacraias na fase jovem.

Saiba mais

Fotos: Fabiana Veloso

Brasil
De acordo com o 

Ministério da Saúde, 
a espécie é a maior 

causadora de acidentes 
com cobras no país, o 
que representa 69,3% 
dos casos de picadas 
registradas no Brasil

As vítimas foram socorridas na área vermelha do Hospital do Trauma de Campina Grande, medicadas com soro antiofídico, e seguem internadas

O Vem Bicar Comigo é um trabalho de formação e de educação das crianças para as artes

Foto: Marcos Russo

Foto:  Instituto Butantan/Reprodução
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Um sebista, um intelec-
tual abastado e um fa-
moso cantor apaixona-
do por livros envolvidos 

em camadas de temporalidades di-
versas. São os três os personagens 
narradores do livro sobre memó-
ria e esquecimento nos bastidores 
da Semana de Arte Moderna. Em 
O caderno perdido de René Thiollier 
(Sal da Terra, 86 páginas, R$ 30), 
que o paraibano Bruno Gaudên-
cio lança hoje, às 10h30, na Livra-

ria Nobel de Campina Grande, ele 
formula um enredo essencialmen-
te ficcional, mas com um pé firme 
na historiografia oficial. 

O livro surgiu de um concurso 
nacional criado na esteira das ce-
lebrações do centenário da Sema-
na de Arte Moderna. Inicialmente, 
Gaudêncio ficou em dúvida se de-
senvolveria um romance ou um en-
saio, e o trabalho resultou em algo 
que mescla os dois gêneros, ape-
sar de o termo “ficção” estar curio-
samente descrito já em sua capa. 
Através de pesquisas e um proces-

so intenso de escrita que durou em 
torno de 40 dias, o autor chegou até 
o nome de René Thiollier, que foi 
um cronista social e escritor que 
teve um papel importante na Se-
mana de 22. “Só que, ao longo dos 
anos, ele foi sendo apagado da me-
mória, devido à grande qualidade 
artística e a liderança intelectual de 
outros nomes, como Mário de An-
drade, Oswald de Andrade e Tarsi-
la do Amaral”, explica ele.

Para o escritor campinense, o 
apagamento de René foi algo pro-
gramado, propositado. “Thiollier 

era um polemista e fez alguns tex-
tos que desagradaram Mário de 
Andrade e Oswald de Andrade. 
Não era propriamente um moder-
nista. Era da aristocracia cafeeira 
paulistana. As pessoas só se lem-
bram da parte vanguardista, mas 
tinha um laço muito firme no con-
servadorismo paulistano”, contex-
tualiza Gaudêncio, lembrando que 
foi Thiollier quem pagou de próprio 
bolso o aluguel do Teatro Munici-
pal de São Paulo para a realização 
do evento. A personalidade curio-
sa e singular do intelectual que tra-

zia em suas colunas sociais desde 
o acompanhamento de quem ha-
via viajado para fora do país a re-
senhas de espetáculos culturais fis-
gou a atenção de Gaudêncio.

Com acontecimentos que se in-
tercalam nos anos de 1961, 2011 e 
2018, o enredo tem como narrador 
principal o livreiro Evandro, per-
sonagem fictício que oferece certo 
tópico de mistério que se centra na 
busca pelos manuscritos de René 
Thiollier (o caderno perdido), que 
seria um diário sobre a Semana de 
Arte Moderna. O cantor e composi-
tor cearense Belchior também está 
na obra, apresentando uma faceta 
do músico pouco conhecida: de co-
lecionador de livros. “Sou encanta-
do pelo cancioneiro de Belchior. É 
um homem extremamente culto, 
inteligente, sensível. Eu já gostava 
da música dele e fui compreenden-
do a persona que ele criou, princi-
palmente nos últimos anos de vida 
com o seu sumiço. Tenho uma fasci-
nação pelo personagem e pelo que 
fez ele sumir”, assume o escritor pa-
raibano, que se aproveita do fato de 
Belchior ter o hábito de frequentar a 
região da Praça da Sé, em São Pau-
lo, para garimpar publicações raras 
e catálogos de arte.

O caderno perdido de René Thiol-
lier é o livro de Gaudêncio que me-
lhor se aproveita de suas formações 
acadêmicas e literárias já que, além 
de ser jornalista, poeta, ensaísta e 
contista, é doutor em História So-
cial pela USP. Para reconstruir a 
imagem de René Thiollier em uma 
obra ficcional com um pé firme na 
historiografia oficial, o historiador 
pesquisou fontes como livros so-
bre o paulista e documentos origi-
nais antigos por ele publicados. Já 
em sua estrutura narrativa, a obra 
segue o conceito de “livro-monta-
gem” baseado no que o escritor Va-
lêncio Xavier definiu como modelo, 
utilizando-se de imagens e textos 
(muitos deles são fontes verdadei-
ras) para compor o enredo.

Em O caderno perdido de René 
Thiollier, o autor vai organizando 
uma edição que combina as me-
mórias com ilustrações que são 
produzidas por sua esposa, a tam-
bém doutora em História, Thuca 
Kércia. “Eu estou tentando dar vi-
sibilidade a um personagem apa-
gado e também falar um pouqui-
nho do universo pouco conhecido 
pelas pessoas, que é o mundo dos 
livros antigos e raros”, resume 
Bruno Gaudêncio.

Seguindo o conceito de “livro-montagem”, Gaudêncio se utiliza de imagens e 
textos para compor o enredo sobre o cronista social e escritor René Thiollier

Em Campina Grande, escritor e historiador Bruno Gaudêncio apresenta ‘O Caderno Perdido de René Thiollier’

Sobre a memória e o esquecimento
Literatura

“Thiollier era um 
polemista e fez 
alguns textos que 
desagradaram 
Mário de 
Andrade e 
Oswald de 
Andrade. Não era 
propriamente 
um modernista.

Bruno Gaudêncio

Há pessoas que enfrentam 
grandes desafios e conseguem 
superá-los. Um exemplo é o escri-
tor e juiz paraibano Onaldo Quei-
roga, que está lançando o livro A 
travessia - Venci a Covid-19, que tem 
100 páginas, nas quais relata de-
talhes de toda a sua luta contra a 
doença que causou a pandemia e 
é publicado pela editora Prazer de 
Ler, de Pernambuco.

Na próxima segunda-feira, o 
autor entregará exemplares para 
venda na Livraria do Luiz, loca-
lizada na cidade de João Pessoa. 
O autor também pretende lançar 
a obra em outros municípios, in-
clusive onde nasceu, Pombal, além 
de incluir nessa rota Patos, Sousa 
e Campina Grande.

Juiz da 5ª Vara Cível da cidade 
de João Pessoa desde 1998, Queiro-
ga informou que a obra é dividida 
em 25 capítulos e tem uma sequên-
cia que é iniciada com informa-
ções sobre a chegada da Covid-19 
ao Brasil e cobre o período que vai 
até depois de já ter conseguido re-
cuperar a saúde. “O capítulo inti-
tulado ‘Um olhar derradeiro, de 
apreensão e esperança’ encerra a 
obra, que tem prefácio do jorna-
lista José Vieira Neto. A orelha eu 
mesmo fiz, mais de um ano após, 
em 2021, e o título é ‘Ando deva-
gar’”, disse o autor.

Na obra, o juiz relata, por 
exemplo, o fato de em 12 de maio 
de 2020 ter sido internado num 
hospital privado, em João Pes-
soa, após testar positivo para a 
Covid-19 e estar com seu 
pulmão comprometido já 
em 70%. Três dias depois, 
ele foi transferido para o 
Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, onde re-
cebeu tratamento para a 

Juiz Onaldo Queiroga lança 
‘A travessia - Venci a Covid-19’

registro

“Muitos têm 
vaidade, ambição 
pelo poder e o 
dinheiro, mas a 
vida é como uma 
vela acesa, que 
pode se apagar 
a qualquer 
momento e daqui 
não se leva nada

Onaldo Queiroga

Em detalhes, publicação documenta toda 
trajetória de luta do juiz contra a doença

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Obra estará disponível 
na Livraria do Luiz, 

em João Pessoa, a partir 
de segunda-feira; autor 

pretende lançá-la em 
Pombal, Patos, Sousa e 

Campina Grande

doença e permaneceu entubado 
por 28 dias. “Resumir a travessia 
onde venci a Covid-19 é algo difí-
cil, diante do longo e doloroso tra-
jeto percorrido, mas comecei a es-
crever um livro registrando as 
dores vivenciadas, como também 
as lições extraídas e as bênçãos 
que Deus misericordioso me pro-
porcionou, permitindo-me uma 
nova data de nascimento”, confes-
sou Onaldo Queiroga.

A difícil experiência levou o 
magistrado a tirar lições. “O ho-
mem deve refletir e ter uma mu-
dança radical de comportamen-
to. Muitos têm vaidade, ambição 
pelo poder e o dinheiro, mas a 
vida é como uma vela acesa, que 
pode se apagar a qualquer mo-
mento e daqui não se leva nada. 
Deus, com sua misericórdia infini-
ta me permitiu viver e aqui estou 
eu para contar a história, a histó-
ria de um milagre. Acredito ainda 
ter outras missões para cumprir. 
Percebo que, diante de tudo que 
passei, muitas coisas tornaram-
se pequenas. O importante é ter a 
consciência do poder da oração, de 
caminhar com o Senhor, possibili-
tando a leveza espiritual, o exercí-
cio da paciência, da solidariedade, 
do perdão e do amor. Agradeço a 
Deus pelo dom da vida, à equipe 
médica, como também a toda mi-
nha família por nunca desistir de 
mim, aos amigos que formaram 
uma gigantesca e emocionante 
corrente de oração clamando ao 
Senhor pela minha vida e saúde”, 
confessou Onaldo Queiroga.

Foto: Arquivo Pessoal
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Obra fala sobre a memória de três personagens em tempos distintos, 

que tem como pano de fundo a Semana de Arte Moderna de 1922
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Venci a Covid-19: Viva a vida!
No começo era somente a ter-

rível dúvida. Acabava de che-
gar de uma viagem ao Agreste, 
em torno de Campina Grande, 
para visitar algumas obras que 
o DER vem construindo. De ma-
nhã, logo cedinho, antes de sair, já 
havia me submetido à sessão se-
manal de fisioterapia e, além dos 
trabalhos de manutenção que a 
competente profissional me de-
dica, sentia algum desconfor-
to no pescoço – mas, nada que 
me levasse a desconfiar de algo 
mais grave.

No final da tarde daquela 
sexta-feira, alguns sinais come-
çavam a aparecer e a desconfian-
ça foi se instalando. Ligeira dor 
de cabeça, um pouco de dor no 
corpo e arrepios de frio. Quem 
sabe, um começo de gripe, nestes 
tempos de inverno em que João 
Pessoa adormece com 23 graus 
de temperatura? 

Veio o sábado e aí os sintomas, 
apesar de leves, apareceram. E vie-
ram com ansiedade e com o medo, 
natural temor de quem já passou 
dos 80 e que, apesar de tomado as 
quatro doses da vacina, se consi-
derava imune ao danado do co-
ronavírus. Mas, ainda, me dei ao 
luxo de emborcar uma taça de um 
bom vinho italiano, crente de que 
uma breve soneca depois do almo-
ço, me faria acordar pensando que 

tudo não passara de um sonho – 
ou um pesadelo...

Ocorre que a dor de cabeça 
aumentou e embora me manti-
vesse calado e taciturno, alguma 
coisa diferente já deixava trans-
parecer. Corpo mole, desconfor-
to no respirar e ligeiros acessos 
de tosse me colocaram em estado 
de alerta. E os próximos a mim, já 
notavam a mudança no humor e 
na loquacidade deste oitentão – 
um tanto combalido pela amea-
ça que lhe apontava para a cabeça, 
esta cada vez mais doída...

No domingo, não foi dife-
rente. Os sintomas se tornaram 
mais fortes e as primeiras recla-
mações públicas foram feitas. E 
o pior foi esperar a segunda-fei-
ra para, pelo menos, tentar redu-
zir as dores no corpo e na cabeça 
– cada vez mais intensas.

Na segunda-feira, cedinho, 
fui direto para nova sessão de 
fisioterapia porque as dores na 
região lombar e na cabeça me 
atormentaram muito no fim de 
semana. Aliviado das dores , mas 
os espirros constantes e uma tos-
se seguida de coriza me levaram 
à quase certeza de que aqueles 
sintomas não eram simplesmen-
te de uma gripe mais forte, e que 
a indesejável e terrível Covid-19 
tinha, sorrateiramente, invadido 
o meu organismo.

Então, criei coragem e me 
deixei submeter primeiro ao tes-
te na farmácia onde, em poucos 
minutos, me foi mostrado o in-
dicador bem vermelho: Covid-19 
diagnosticada. Mas, como sem-
pre resta uma esperança, deci-
di fazer o teste completo – aque-
le que lhe enfiam pelo nariz dois 
cotonetes a lhe vasculhar as na-
rinas e uma espátula garganta 
abaixo que quase provoca o vô-
mito inevitável. E escolhi um la-
boratório de muito prestígio na 
cidade – para não restar nenhu-
ma dúvida. 

No dia seguinte, já tossindo e 
arrepiado de frio, verifiquei pela 
internet: Covid-19, batata!

A partir daí, veio a necessida-
de de conviver com o isolamento, 
resguardo total, repouso idem, 
comprimidos de Dipirona e do-
ses de um expectorante. Enfim, 
tudo está sendo cumprido à risca, 
mas parece que as horas demo-
ram mais tempo para passar. Foi 
duro e ainda está sendo, aguar-
dar a chegada de mais um dia, 
com noites mal dormidas, sonhos 
aperreados e aumento da ansie-
dade pelos futuros resultados. 

E, agora, quando escrevo, de-
corridos 10 dias, tendo atendido 
todas as recomendações da jovem 
otorrinolaringologista consulta-
da, aguardo o resultado dos exa-

mes laboratoriais para saber se o 
danado do vírus se foi...

E, repetindo o exame, me-
tendo o cotonete nas narinas, 
na quarta-feira, ainda veio o re-
sultado positivo. Mas, agora, 
mesmo com um vermelho no 
tubinho, resolvi – consultada 
a especialista – que aquilo era 
apenas um restinho que ainda 
teimava em permanecer.

E, não tendo mais nenhum 
sintoma (tosse, pigarro, dor de 
cabeça e garganta ardendo), re-
solvi – por minha conta e risco – 
me convencer que tinha vencido a 
Covid-19 e partir de ontem, come-
cei a voltar a viver uma vida na-
tural, sem maior ansiedade, sem 
maiores sustos – mas ainda me 
cuidando com o uso de másca-
ra e evitando aglomerações des-
necessárias.

Enfim, posso dizer alto e bom 
som – como falavam os locutores 
de antigamente:

– Estou de volta, venci mais 
uma grande batalha na minha 
vida. Eu derrotei o terrível co-
ronavírus.

E, agora, volto, com todo o 
gosto e vontade, ao meu pro-
jeto de ir aos 90! Quem quiser, 
me acompanhe! Porque, apesar 
dos pesares, a vida é muito boa 
de viver. 

E viva a vida!

Cantigas de cego
Em estudos realizados por Teófi-

lo Braga sobre a evolução da literatu-
ra de cordel em Portugal, existem três 
épocas marcantes – a mais fecunda 
durante o século 16, outra durante o 
século 17, menos fecunda e domina-
da por gêneros como os milagres, ser-
mões e a vida dos santos e uma terceira 
no século 18 dominada pela Irmanda-
de do Menino Jesus dos Homens Ce-
gos a quem foi dado o privilégio de 
venda dos folhetos de cordel, ou seja, 
uma associação de cegos.

Para promover as vendas, os cegos 
cantavam os romances publicados nos 
folhetos chamando a atenção para os 
casos mais insólitos ou dramáticos. Es-
ses textos eram muitas vezes decorados 
por quem os lia, e através da transmis-
são oral, estas cantigas circulavam de 
feira em feira e de lugar em lugar.

Acontecia a leitura partilhada ou 
comunitária dos folhetos, onde quem 
sabia ler, lia para um grupo de pessoas 
que não sabiam ler nem escrever. Por 
sua vez, mesmo entre os analfabetos, 
algumas pessoas memorizavam as 
cantigas para mais tarde reproduzir 
entre familiares e amigos.

“Tem sido muitos os cegos desde os 
tempos de Homero que transmitiram 
um saber popular feito de histórias fa-
bulosas que alimentaram o imaginá-
rio de gerações e gerações. Uma ativi-
dade profissional que se perdeu deste 
lado do mundo, mas que continua viva 
noutros locais. Pessoas que nos palcos 
onde estava o dinheiro souberam cap-
tar a atenção da audiência: o campo da 
feira e da romaria, a rua da cidade, a 
casa de quem lhes dava pousada. Per-
formances audazes do seu tempo ou 
jograis medievais, souberam adaptar-
se ao seu público. Um público genero-
so que ouvia e – desde que o povo sabe 
ler – comprava folhetos, corpus escri-
tos de uma literatura de cordel mui-
to rica e extensa: epopeias de heróis, 
vidas de santos, crimes horríveis de 
sangue, raptos e incestos, coplas pica-
rescas, arrufos de namorados, histo-
rietas antigas ou relatos mais atuais.” 
(César Pratas)

Para aqueles que tiveram a opor-
tunidade de observar os cegos pedin-
tes, é inesquecível não só o ambiente 
impressionante que os rodeia, como 
também a maneira como se apresen-
tam, com roupas de segunda mão, sur-

radas ou remendadas, chapéu de pa-
lha, fora de moda e muito usado, com 
a cor típica, queimada de sol; óculos es-
curos e a inseparável bengala. Quan-
do pedem sentados num banquinho 
ou no chão, deixam uma lata de doce 
ou um prato de metal para receber as 
esmolas; quando em pé, encostam-se, 
quase sempre, em um poste, árvore ou 
muro, apoiando-se também na benga-
la e têm, na mão direita estendida, o 
chapéu. Parado, o cego fica geralmente 
sozinho. Quando, porém, anda pedin-
do pelas ruas, é guiado, naturalmen-
te, por uma criança que na maioria das 
vezes é pessoa da família.

Os cegos se encontram ocasional-
mente em todos os lugares, em quase 
todas as cidades nordestinas. Contu-
do, para garantir o pão de cada dia, a 
prática da vida ensinou-lhes a buscar 
lugares especiais: pontos movimen-
tados, esquinas, praças, em frente de 
prédios muito frequentados, portas 
de igrejas, feiras, entre outros. Não é 
raro o fato de um cego ocupar deter-
minado lugar durante anos, adqui-
rindo, assim, um direito moral sobre 
o mesmo, perante seus companheiros. 
Há também cegos que pedem de por-
ta em porta e pelas ruas, sem, contu-
do, abandonar a cidade, chegando a 
atravessar estados.

Os cegos, em via de regra e em ge-
ral, pedem tocando e cantando algu-
mas quadras, sempre acompanhados 

de instrumentos musicais, pandeiro, 
viola ou na maioria das vezes tocam 
rabeca, um instrumento muito antigo, 
tendo-se conhecimento que apareceu 
na Mesopotâmia e daí se espalhan-
do para o resto da civilização até os 
dias atuais. O mais famoso cego can-
tador foi Cego Aderaldo, nascido no 
Ceará. Claro que tivemos outros, tais 
como: Cego Oliveira, Cego Sinfrônio 
e alguns outros.

É raríssimo encontrar belezas de 
timbre nas vozes dos cegos pedintes 
e cantadores. Cantam de modo nasal, 
com voz apertada e muitas vezes, ex-
clusivamente gutural. O que impres-
siona nos cegos pedintes, é a expres-
são. Quase todos cantam do mesmo 
modo e com expressão quase idêntica. 
Parece que usam só uma letra e melo-
dia. Isso porém, não se dá; a variedade 
dos cantos e letras é enorme. Há me-
lodias parecidas, mas nunca iguais. A 
quadrinha popular, é, quase sem ex-
ceção, forma poética usada nas toa-
das pelos cegos cantadores. O assun-
to dominante é o religioso, havendo 
também o profano. Para reforçar o pe-
dido, os cegos não se esquecem de ne-
nhum santo ou santa.

A seguir, algumas quadras canta-
das por cegos paraibanos do início do 
século 20, recolhidas em várias cida-
des do interior do estado.

Cego Joca Canfundé (Pirpirituba): 
Moro no Riacho do Pade / Eu sô cego can-
tadô / Peço a vós uma esmola (bis) / Oh! 
irmão por Cristo Nosso Sinhôr // Agrade-
ço a sua esmola / Que me deu de coração 
/ Lá no reino da gulora (bis) / Oh! irmão, 
que lhe dê a salvação.

Cega Belizária (Espírito Santo): 
Agradeço a sua esmola / E com muita ale-
gria / Nossa Senhora das Dores / Fique em 
sua companhia.

Cego Chico Mulato (Santa Rita): 
Sempre, sempre em movimento / Vassou-
rinha varre o chão / E o abano faz o vento 
/ Para acender o fogão (bis) // Linda vas-
sourinha / Quando serás minha? / Cala 
a boca não seja falador / Varre, varre vas-
sourinha / Abana, abana, abana, o meu 
abanador (bis).

Cego Maracajá (Pombal): Oh! moço 
me dê / Uma esmola / Pela hóstia no altá 
/ Quem mai tem / Nossa Senhora / Nossa 
Santa alegrará. // Agradeço a sua esmola / 
Os anjos lhe dê amém / Livra-lhe do mal 
agouro / E de quizilas também.

Foto: Fábio Barros/Divulgação

Monumento de Cego Aderaldo no Ceará

Colunista colaborador

Estava lendo a biografia do poeta Boris Rýji, 
quando me chamou a atenção o comentário 
entusiasmado que ele fizera sobre uma 

outra poeta: Sofia Parnok. Ele afirmava que Ossip 
Mandelstam havia se inspirado nessa poeta em 
algum momento. Ao procurar informações, me dei 
conta de que já a conhecia. A grande poeta Marina 
Tzvetaieva apaixonou-se por Sofia de modo tão 
intenso que largou o marido para viver aquele 
amor. Ficaram juntas por dois anos. Graças a este 
relacionamento veio a luz o clico de poemas Amiga, 
que Marina dedicou a Sofia.

Originária de uma abastada família judia, Sofia 
Parnok nasceu em Taganrog, que fica na região 
de Rostov, em 1885. Após terminar os estudos, 
viajou para a Suécia. De regresso à Rússia, 
passou a morar em Moscou, onde trabalhou como 
tradutora e crítica em jornais e revistas. Em comum 
com Mandelstam, que era de uma família rica 
judia, Parnok trocou o judaísmo por uma religião 
cristã, mas ao contrário do poeta, que preferiu o 
protestantismo, ela converteu-se à igreja ortodoxa.

Em vida lançou quatro livros de poemas, 
publicados entre 1922 e 1928. É de sua autoria livreto 
da ópera Almast, do compositor armênio Alexander 
Spendiaryan, montada com estrondoso sucesso, em 
1930, no Teatro Bolshoi.

Parnok morreu em 1933. Em seu obituário, o 
poeta Vladislav Khodassevitch escreveu: “Ela teve 
muitos livros publicados, desconhecidos do grande 
público. Azar do público”.

Desconheço traduções de Parnok ao português 
feitas diretamente do russo. É provável que a minha, 
abaixo, seja a primeira:

“Amei”, “estou amando”, “e vou amar”...

“Amei”, “estou amando”, “e vou amar”.
Mas os olhos dos hóspedes são lobos.
Como é seco, no galho, a ave a picar,
Sem cessar, noite e dia, dia e noite,

Como os vermes que afiam a alma, como
O gota a gota que vai comendo a pedra,
Cada um neste mundo tem sua cruz
E a minha é ter que ouvir esta conversa.

Vai cantar que é melhor, diz nomes feios,
Não cometa blasfêmia, por favor.
Jamais é na paixão, mas ao ter pena
Que se pode saber o que é amor.

Repete a boca cheia de dente “amo”,
Repete e olha pros lados. Como tão
Secamente tomba o primeiro pomo
Ao bater sobre a tampa do caixão.
Como ante o trovão, o ar faz repouso
Com a mansidão que impaciente vem...
“O castigo com que castigas outros,
Haverá de te castigar também”.

****

“Любила”, “люблю”, “буду любить”.
А глаза-то у гостьи волчьи.
Так дятел дерево глухо долбит
День и ночь, день и ночь неумолчно,

Так падает капля, пока не проест
Гранита, так червь точит душу…
У каждого грешника в мире свой крест,
А мне — эти речи слушать.

— Не кощунствуй, пожалуйста!
Лучше пей, сквернословь.
Не по страсти — по жалости
Узнается любовь.

“Люблю!” — повторяет зубастым ртом,
Повторяет и смотрит в оба.
Так глухо падает первый ком,
Ударяясь о крышку гроба.

Как перед грозою, воздух затих
Такой тишиной нестерпимой…
“Той казнью, которой казнила других,
Сама же ты будешь казнима”.

Astier
  Basílio

Sofia Parnok
astierbasilio@gmail.com

Sofia Parnok (1885-1933) lançou quatro livros de poemas

Foto: Reprodução
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De dois em dois anos, temos a “festa” da 
política em todo Brasil, ou melhor dizendo, um 
espetáculo da campanha eleitoral. Afora os 

grandes eventos (passeatas, carreatas etc.) com toda 
a chapa de campanha envolvida, temos os pequenos 
arrastões, os eventos organizados por um(a) só 
candidato(a) a cargo legislativo. Já observei no bairro 
em que moro um circo que se forma ocupando tardes 
inteiras da comunidade. Refiro-me aos “arrastões”, 
movimentações em que os candidatos tentam exibir 
que são populares na comunidade e a intenção é 
contagiar e arregimentar votos.

De início, um (ou mais!) carro de som ecoa, 
durante toda a manhã, o anúncio de que 
naquele bairro: “Teremos o grande arrastão do 
candidato fulano de tal e que na oportunidade 
estará abraçando a comunidade”. Esses veículos 
barulhentos trazem uma grande informação para 
muita gente: a partir de então, jovens, moços, 
adultos, se programam e ficam a postos esperando 
este candidato, pois segundo seus pensamentos, 
dali pode-se ter uma oportunidade de ganhar 
qualquer coisa, quem sabe um emprego?

E assim o evento se inicia. O combinado é 
percorrer meia dúzia de ruas. No lugar marcado 
para início, param dois ou três ônibus de onde 
desembarcam dezenas de pessoas, umas com 
papel definido: ficarem enfileiradas portando a 
bandeira com as cores e número do candidato, 
o restante com a missão de “engrossar o coro”, 
cantar o jingle de campanha, dançar e constituir 
um número razoável de pessoas, o que vem a 
caracterizar o dito arrastão.

Desta forma, as cortinas se abrem e o espetáculo 
tem início: um carro com um reboque portando um 
“paredão de som” começa a tocar repetidamente 
a música (decoramos até sem querer!), o grupo 
de entusiastas começa a cantar, aparecem as 
crianças que enlouquecem (no bom sentido) com 
tanta algazarra, pegam logo as bandeiras que são 
distribuídas e seguem aquele movimento, correndo 
de um lado para o outro fascinadas. O candidato 
desce de seu automóvel de luxo, com roupa elegante 
e excesso de perfume e inicia o corpo a corpo. Sai 
de casa em casa cumprimentando cada popular em 
sua porta, pedindo o voto, afirmando que trabalhará 
em melhoria da vida do povo e, graciosamente, 
distribui abraços, cheiros e beijos. “Ele deu um beijo 
em mim!”; “Ele falou comigo, ó?”, “Ele entrou pra 
dar um beijo em mãe”; “Ele é muito simpático!”; “É 
sincero, viu como falou com a gente?”; “A música 
é tão bonita... vou votar nele!”; “Pense como ele é 
humilde...”. Essas são algumas das frases que mais 
se escuta. Outro grupo de pessoas tenta “se chegar” 
a alguns assessores: “Olha, aquele cara bem 
arrumado ali, deve ser assessor dele, bora lá...”, 
e assim, muitos populares pensam em pedir algo, 
desde tijolos, telhas, um colchão, cadeira de rodas, 
o pagamento da água ou luz e toda sorte de coisas 
que atendem aos problemas imediatos. Aproveitam-
se da triste condição de políticos adquirirem votos 
mediante um destes favores, no entanto, mesmo com 
a graça alcançada, nos dias de hoje, não se pode 
garantir a fidelidade desse eleitorado. 

Há aquelas pessoas que colam nos “dotô” e 
pedem emprego, recebendo entre beijos e abraços 
a resposta: “Deixe seu telefone com ele que é meu 
assessor”. Enquanto isso, um outro grupo de pessoas 
absorve o evento como se fosse um minicarnaval fora 
de época, colam atrás do paredão de som e dançam, 
ensaiam passos, se divertem em grupo. Não é difícil 
ver uma ou outra pessoa com uma lata de cerveja, 
“curtindo” o momento, deleitando-se nas ruas: “Não 
tô fazendo nada mesmo...”. 

Em termos de divertimento, tenho a impressão 
de que ninguém vence as crianças, elas são as 
que mais se contentam... pulam, brincam, correm, 
disputam os “santinhos”, que carinhosamente 
colecionam, e não se contêm, até dizem que votam 
no tal candidato. Vem aquele barulhão da rua 
vizinha e em instantes as ruas mais próximas já 
estão repletas de gente nas calçadas, esperando o 
“desfile” passar em sua porta.

Passados o paredão, o grupo de porta-bandeiras, 
os “foliões”, os assessores e até alguns funcionários 
dos candidatos, que vez por outra conseguimos 
identificar em meio ao povo, ou mesmo portadores 
de cargos comissionados nas várias esferas públicas 
(apoio compulsório, claro); passado todo esse povo, 
inclusive o candidato, avistamos três ou quatro 
automóveis modelo de luxo, que certamente é de 
propriedade dos assessores e um deles do candidato, 
todos fechados, com vidros escuros (parece até que 
andam sozinhos!) e no fim da última rua, os ônibus 
aguardam os “figurantes” do espetáculo. 

A música termina, as cortinas se fecham e o 
candidato entra em seu veículo, carrega consigo 
todos que para ali levou e se dirige a outra plaga, 
outro burgo, para encenar um novo espetáculo. A 
população fica sempre naquele misto de alegria 
e decepção, as crianças gritam dizendo: “Painho, 
eu vou votar nele, vote também!” e a fidelidade 
àquele candidato termina com a chegada de um 
novo arrastão (as pessoas parecem preferir a bola 
da vez). Esse é o velho e carcomido espetáculo da 
campanha eleitoral.

Crônica 
  Em destaque

Espetáculo
eleitoral

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

Hoje, na Praça Rio Branco, o proje-
to Sabadinho Bom tem como atração 
o instrumentista pernambucano Isra-
el Sete Cordas, que vai levar sua gui-
tarra havaiana e muito chorinho para 
o Centro de João Pessoa. O show gra-
tuito tem início ao meio-dia.

Para o músico, a iniciativa promo-
vida pela Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope) abriu os horizon-
tes para artistas que não tinham um 
ambiente para apresentar seus tra-
balhos. “A Paraíba tem muitos talen-
tos que ainda não foram revelados e 
este é um espaço excelente para que 
isso aconteça. Sou grato pela oportu-
nidade que a Funjope tem nos dado. 
Minhas expectativas são as melhores. 

Eu me sinto satisfeito por participar 
do Sabadinho Bom”, declarou o ins-
trumentista do estado vizinho.

No repertório, canções clássicas 
como ‘Assanhado’ e ‘Brasileirinho’, 
de Waldir Azevedo; ‘Mimosa’, ‘Do-
lente’ e ‘Meu Chorinho’, de Jacob do 
Bandolim; e ‘Feira de Mangai’, de Si-
vuca e Glorinha Gadelha.

Pixinguinha, Jacob, Mário Rossi, 
Chiquinha Gonzaga, Juventino Ma-
ciel, Toquinho e Vinícius, Sérgio Bit-
tencourt são alguns dos nomes con-
sagrados que também vão aparecer 
no setlist.

A banda de Israel Sete Cordas é 
composta por cinco músicos: Lúcio, 
no bandolim; Lucas, no cavaco; Cacá, 
no pandeiro; Paulo, no surdo e Ricar-
do, no chocalho.

Na capital, Israel Sete Cordas se apresenta gratuitamente neste fim de semana

‘Sabadinho Bom’ tem show 
ao som de guitarra havaiana

Música

Da Redação
Foto: Divulgação

Músico tocará clássicos do chorinho

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

Dc - A LIgA DoS SupERpETS (DC 
League Of Super-Pets. EUA. Dir: Jared 
Stern. Fantasia. Livre). Krypto, o 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 sequestrados 
por Lex Luthor, Krypto forma uma equi-
pe de animais de estimação que recebe-
ram superpoderes, formando a a Liga dos 
Superpets. CENTERPLEX MAG 1 (dub.): 
16h - 18h20; CENTERPLEX MAG 3 (dub.): 
14h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
14h30 - 17h; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 
(dub.): 14h - 16h30 - 19h - 21h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 13h30 
- 16h - 18h30 - 21h; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 1 (dub.): 13h30 - 16h - 18h30 - 21h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h - 
16h10 - 18h20; CINE SERCLA PARTAGE 
3(dub.): 14h - 16h10 - 18h20.

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

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

coNTINuAÇÃo

ELVIS (EUA. Dir: Baz Luhrmann. Bio-
grafia. 12 anos). Décadas da vida de El-
vis Presley (Austin Butler) e sua ascen-
são à fama, a partir do relacionamento 
do cantor com seu controlador empresá-
rio “Colonel” Tom Parker (Tom Hanks). 
A história mergulha na dinâmica entre 
o cantor e seu empresário por mais de 
20 anos em parceria, usando a paisa-
gem dos EUA em constante evolução 
e a perda da inocência de Elvis ao lon-
go dos anos como cantor. CENTERPLEX 
MAG 3 (leg.): 17h - 20h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h45 - 18h15 
- 21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 21h45 (exceto seg. e ter.).

ESpERo quE ESTA TE ENcoNTRE 
E quE ESTEjAS bEM (Brasil. Dir: Natara 
Ney. Documentário. Livre). O resgate de 
uma história de amor através de suas car-
tas. CINE BANGÜÊ: 16h (dia 30/7).

pLuFT, o FANTASMINhA (Brasil. Dir: 
Rosane Svartman. Fantasia. Livre). Pluft, 
um fantasminha que vive em uma velha 
casa, é diferente dos tradicionais: ele mor-
re de medo de pessoas. Mas, sua vida tem 
uma reviravolta com a chegada de Mari-
bel, uma menina que tem horror aos fan-
tasmas e é sequestrada pelo temido pi-
rata Perna de Pau. No entanto, os dois 
criam uma grande amizade na luta con-
tra o pirata. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 17h15 (exce-
to seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 14h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 4: 14h30.

A jANgADA DE WELLES (Brasil. Dir: 
Firmino Holanda e Petrus Cariry. Docu-
mentário. Livre). Em 1942, Orson Welles 
filmava no Brasil o documentário ‘It’s All 
True’ (‘É Tudo Verdade’), sobre o Carna-
val carioca e os jangadeiros cearenses, 
que ficou sem conclusão. CINE BAN-
GÜÊ: 18h (dia 30/7).

MINIoNS 2: A oRIgEM DE gRu 
(Minions: The Rise of Gru. EUA. Dir: Kyle 
Balda. Animação. Livre). Na década de 
1970, Gru está crescendo no subúrbio. 
Fã de um grupo de supervilões conhe-
cido como Vicious 6, Gru traça um pla-
no para se tornar malvado o suficiente 
para se juntar a eles. Felizmente, ele re-
cebe apoio de seus leais seguidores, os 
Minions. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 
14h; CENTERPLEX MAG 1 (dub.): 16h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 15h15 
- 17h15 - 19h15; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 3 (dub.): 13h15 - 15h30 - 17h45 - 20h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 15h 
(exceto seg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4 (dub.): 13h40 - 15h45 - 18h - 20h15; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h20 - 16h10 
- 18h - 19h50; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 14h20 - 16h10 - 18h - 19h50.

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

Top guN: MAVERIck (EUA. Dir: Jo-
seph Kosinski. Aventura. 12 anos). Depois 
de mais de 30 anos servindo a marinha 
como piloto de caça, Pete “Maverick” Mit-
chell (Tom Cruise) continua na ativa. En-
quanto ele treina um grupo de pilotos em 
formação para uma missão especial que 
nenhum “Top Gun” jamais participou. 
CENTERPLEX MAG 1 (leg.): 20h45.

ThoR: AMoR E TRoVÃo (Thor: Love 
and Thunder. EUA. Dir: Taika Waititi. 
Aventura. 12 anos). Thor (Chris Hems-
worth) busca pela paz interior, mas sua 
aposentadoria é interrompida por um as-
sassino galáctico conhecido como Gorr 
(Christian Bale), que busca a extinção 
dos deuses. Para combater a ameaça, 
Thor pede a sua ex-namorada, Jane Fos-
ter (Natalie Portman), que – para surpre-
sa de Thor – inexplicavelmente empunha 
seu martelo mágico, Mjolnir, revelando-
se a Poderosa Thor. CENTERPLEX MAG 
2 (dub.): 14h15 - 19h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2 (dub.): 19h30 (exceto sex., sáb. e 
dom.) - 22h15 (exceto sex., sáb. e dom.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 14h40 
- 17h15 - 20h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 
- VIP (leg.): 15h15 - 18h - 20h45; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (dub.): 19h (exceto 
seg. e ter.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (dub., 3D): 14h30 - 17h45 - 20h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h - 18h25 - 
20h50; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
16h - 18h25 - 20h50.

Foto: Divulgação

Filmagens de uma produção pornográfica cai na carnificina no terror ‘X - A Marca da Morte’
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Amanhã, em João Pessoa, apresentação do Baque Mulher celebra aniversário do pernambucano e Dia do Maracatu

Abelardo da Hora ganha homenagem
TribuTo

“O meu objetivo, com 
esse novo livro, é mostrar 
como, ao longo dos séculos, 
a melancolia interferiu na 
criação literária dos autores 
e permeou a criação literá-
ria a partir do filósofo gre-
go Aristóteles (384 a.C.-322 
a.C.) até o século 20, quan-
do a psicanálise redefiniu o 
que é melancolia. Em sua 
obra, Aristóteles chegou 
a fazer a assertiva de que 
‘todos os homens de gênios 
são melancólicos’. Para 
isso, eu procurei pinçar a 
influência da melancolia na 
criação literária”, resumiu 
Hélder Moura sobre o li-
vro Veredas da melancolia na 
criação literária – Em nome de 
Rosa (Editora Appris, 150 
páginas), que será lançado 
hoje, a partir das 10h, na 
Livraria do Luiz, no Centro 
de João Pessoa.

A base para a 
publicação foi a tese 
de mestrado em li-
teratura e psicanáli-
se na Universidade 
Federal da Paraíba 
(UFPB), defendida 
em 2018, que tinha 
o tema da influência 
da melancolia no 
processo de criação 
literária. “A disser-
tação tem um texto 
muito técnico e fiz a 

adaptação, o que vai possi-
bilitar que o livro interesse 
não apenas aos acadêmicos, 
mas também a qualquer lei-
tor”, explicou ele.

Segundo o escritor e 
membro da Academia Pa-
raibana de Letras (APL), 
ele fez um recorte usando 
vários contos do mineiro 
Guimarães Rosa (1908-
1967), a exemplo de A Ter-
ceira Margem do Rio, Os Ci-
mos e Páramo, e fragmentos 
do romance mais famoso – 
Grande Sertão: Veredas.

“Também menciono 
outros autores da área da 
psicanálise, como Freud, 
Lacan, Klein, Willemart e 
Moacyr Scliar, escritor gaú-
cho, que trago a memória 
para o Brasil”, enumerou 
Hélder Moura.

Em Veredas da melancolia 
na criação literária – Em nome 
de Rosa, Moura tem como 
vetor principal de pesquisa 

notadamente a confluência 
entre psicanálise e literatu-
ra, abordando em que as-
pectos a melancolia de al-
guns autores influencia na 
criação literária deles. Ele 
traça uma arqueologia da 
melancolia, desde Hipócra-
tes e os quatro fluidos do 
corpo, valendo-se de obser-
vações de Aristóteles, con-
frontando as ideias do filó-
sofo ao longo dos séculos, 
passando por Galeano, en-
tre outros, para finalmente 
fazer a interseção dos fenô-
menos associados à melan-
colia com a psicanálise, em 
aspectos como: o estudo 
das perdas, o luto e ainda o 
comportamento do escritor 
e da fantasia no poetizar. 
A ideia é prospectar con-
fluências e encontrar indí-
cios da eventual influência 
que a melancolia pode ter, 
de forma determinante ou 
não, no processo criativo 

dos escritores, servindo-se 
da análise de aspectos bio-
gráficos mais reveladores.

A obra é dividida em 
três capítulos: a história da 
melancolia, promovendo 
um apanhado histórico; 
um trato da relação entre 
melancolia e a psicanálise; 
e a questão da melancolia 
com ênfase na obra de Gui-
marães Rosa.

“Foi muito honroso 
para nossa editora publi-
car este livro do Hélder, 
um texto raro, que mostra 
a precisão de sua pesquisa 
e oferece luzes para todos 
que adoram a literatura e 
podem, através deste tra-
balho, conhecer um pouco 
mais do mistério fascinan-
te da criação literária, com 
foco na obra de Guimarães 
Rosa”, comentou a super-
visora de Produção da Edi-
tora Appris, Ana Carolina 
Castelli.

Hélder Moura lança livro sobre a melancolia na criação literária
Na capiTal

Da Redação

Para o recorte do 
livro, Moura usou 
vários contos do 
escritor mineiro 
Guimarães Rosa, 
além de trechos do 
romance clássico 
‘Grande Sertão: 
Veredas’

Foto: Edson Matos
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Oito loas integram o re-
pertório que o grupo pa-
raibano Maracatu Baque 
Mulher tocará amanhã, du-
rante apresentação que será 
realizada a partir das 15h30, 
no Memorial Abelardo da 
Hora, instalado nas depen-
dências da Fundação Es-
paço Cultural José Lins do 
Rego, localizado na cidade 
de João Pessoa. O objetivo 
da ação, que é organizada 
pelo Memorial Abelardo 
da Hora, em parceria com 
a Gerência de Diversida-
de e Inclusão da Secretaria 
de Educação e da Ciência 
e Tecnologia do Estado, 
é comemorar o aniversá-
rio de 98 anos do escultor, 
gravador, ceramista, 
pintor, desenhista 
e educador per-
n a m b u c a n o 
Abelardo da 

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

temas”, informou a coorde-
nadora do Maracatu Baque 
Mulher João Pessoa, Aniely 
Mirtes.

Aniely elogiou a ideia da 
realização do evento, que 
considera extremamente 
importante por representar 
“a parceria da sociedade ci-
vil e a gestão pública”. Cria-
do na cidade de João Pessoa 
em 24 de março de 2017, 
ela informou que o grupo 
está sediado no bairro de 
Gramame e atua como uma 
rede de apoio sociocultural 
em áreas como a periferia 

da capital, mas também 
em espaços acadêmicos e 
públicos, sendo um movi-
mento de empoderamento 
feminino.

Riquezas
A data de 1º de agosto 

é o Dia Nacional do Ma-
racatu em homenagem ao 
nascimento do Mestre Luiz 
de França (1901-1997), da 
Nação Leão Coroado (PE), 
grupo fundado em 1863. 

O maracatu se divide em 
duas tradições, a de nação 
ou de baque virado que une 

música, dança, canto e re-
ligiosidade em um desfile 
composto por um cortejo 
real e um grupo percussivo, 
e a rural ou de baque sol-
to, que tem como principal 
símbolo o caboclo de lan-
ça e conta com instrumen-
tos de sopro além dos de 
percussão em seu cortejo. 
Ambos chamam a atenção 
pela riqueza estética e pela 
musicalidade.

Em 2014 foram inscritos 
como bens culturais imate-
riais no Livro de Registro 
das Formas de Expressão 
do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan) por carregarem 
elementos culturais que con-
tribuem para a formação da 
identidade e da memória 
afro-brasileira. 

Pernambucano da cidade 
de São Lourenço da Mata, 
Abelardo Germano da Hora 
foi um artista modernista 
com grandes laços com a 
cultura popular, tendo pro-
duzido muitos trabalhos que 
homenageiam as manifesta-
ções populares, a exemplo do 
maracatu. O Memorial Abe-
lardo da Hora reúne acervo 
de 230 obras, das quais ao 
menos 11 peças destacam 
essa temática, como o Memo-
rial ao Maracatu e Lanceiro 
(esculturas em grande for-
mato), a Série Danças Brasi-
leiras de Carnaval (desenhos 
em bico de pena) e Lanceiro I 
(tapeçaria).

Hora (1924-2014) e o Dia 
Nacional do Maracatu, ce-
lebrados, respectivamente, 
em 31 de julho e 1º de agos-
to. O Memorial funciona 
de terça-feira a sexta, das 
9h às 17h; e aos sábados, 
domingos e feriados, das 
13h às 19h.

“Loas são as ‘músicas’, 
dentro da cultura da tradi-
ção do maracatu, e as que se-
rão apresentadas são todas 
autorais, criadas por Joana 
D’Arc Cavalcante, mestra 
e fundadora do grupo em 
Pernambuco, que possui 
mais de 40 filiais no Brasil 
e em outros países. As loas, 
que serão tocadas por 16 
integrantes mulheres de di-
versas raças, religiões, pro-
fissões e idades, pois a faixa 
etária é dos 15 aos 70 anos, 
falam contra a intolerância 

religiosa e contra 
as agressões 
às mulheres, 
entre outros 

Grupo paraibano de maracatu apresentará ‘loas’ tocadas por integrantes de diversas raças, religiões, profissões e idades

Evento lembra 
o aniversário 

de 98 anos 
do escultor, 

gravador, 
ceramista, 

pintor, desenhista 
e educador 

pernambucano Abelardo 
da Hora (1924-2014), em 

31 de julho

n 

Na capital, 
Memorial 
Abelardo da 
Hora funciona 
de terça a sexta, 
das 9h às 17h; 
e aos sábados, 
domingos e 
feriados, das 
13h às 19h
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A Federação PSOL/Rede 
realiza hoje a sua convenção 
partidária, oficializando as 
candidaturas de Adjany Sim-
plicio, para o Governo do Es-
tado, Jardel  (UP), como seu 
vice, e Alexandre Soares, para 
o Senado. O evento acontece 
às 15h, no Sindicato dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras 
em Educação do Estado da 
Paraíba (Sintep-PB), em João 
Pessoa. 

Na disputa para a Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
e para Câmara dos Deputa-
dos, o Psol tem Tárcio Tei-
xeira como um dos 13 nomes 
que vão concorrer a deputa-
do federal. A legenda apre-
senta ainda 12 nomes que, ao 
lado da Rede, somam 37 can-
didatos para o Legislativo es-
tadual, incluindo o deputa-
do estadual Chió, que tenta a 
reeleição. 

As convenções partidá-
rias tiveram início no último 
dia 23 de julho, na Paraíba. O 
primeiro partido a oficializar 
os candidatos que vão dispu-
tar cargos nas Eleições 2022 
foi o PSTU, em um evento que 
aconteceu de forma remota. O 
partido aprovou o nome do 
sindicalista Antônio Nasci-
mento para concorrer ao car-
go de governador do Estado, 
ao lado da vice Alice Maciel. 
A legenda decidiu não lançar 
candidatura ao Senado e cha-
pas proporcionais.

Logo em seguida foi a vez 
do PRTB, que na última quin-
ta-feira (28), homologou as 

Serão homologados os nomes de Adjany Simplicio para o Governo, Jardel (UP), vice, e Alexandre Soares, Senado

Federação Psol/Rede faz convenção
eleições

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

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 deputa-
do 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, em João Pessoa. 

O Partido da Mulher Bra-
sileira também realiza a sua 
convenção partidária hoje, no 
Hotel Aram Beach e Conven-
tion, em Tambaú, na capital 
paraibana, a partir das 19h. 
De acordo com Luann Alves 
de Araújo, presidente esta-
dual da comissão provisória 
do partido, será deliberado no 
evento nomes para a disputa 
ao Governo do Estado, Sena-
do Federal, além de declarar 
apoio a alguns pré-candida-
tos, bem como nomes para as 
disputas na Assembleia Le-
gislativa da Paraíba e Câma-
ra Federal.

Próximas convenções
O Partido Social Demo-

crático Brasileiro (PSDB), que 
tem como pré-candidato ao 
governo o deputado federal 
Pedro Cunha Lima, marcou 
sua convenção para amanhã, 
às 9h45, na Arena Medow, em 
Campina Grande. A conven-
ção do partido União Brasil, 
vai ocorrer em conjunto, com 
a oficialização do nome do de-
putado federal Efraim Filho 
para o Senado. 

Já o MDB deixou para con-
firmar o nome do senador Ve-
neziano Vital do Rêgo para a 
candidatura ao Governo do 
Estado no último dia das con-
venções, próximo dia 5 de 
agosto. O evento vai acontecer 
às 13h, no Clube Esporte Cabo 
Branco, em João Pessoa. Para 
o Senado, o MDB divulgou 

apoio ao ex-governador Ricar-
do Coutinho, do Partido dos 
Trabalhadores (PT). No entan-
to, ainda não há confirmação 
da Justiça Eleitoral se o político 
poderá participar destas elei-
ções, devido às suas condena-
ções junto ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral, que o enquadra 
na Lei da Ficha Limpa. 

O PSD, que na Paraíba é 
comandado pela senadora 
Daniella Ribeiro, também es-
colheu a próxima sexta-feira 
(5) para realizar a sua conven-
ção. O evento está marcado 
para acontecer a partir das 
10h, na sede do partido, que 
fica localizado no bairro de 
Miramar, em João Pessoa. A 
legenda não terá candidato ao 
Governo do Estado e nem ao 
Senado Federal. No entanto, o 
partido já decidiu e anunciou 
que apoiará a reeleição do go-
vernador João Azevêdo (PSB).

O PDT também confirmou 
sua convenção para o prazo li-
mite, ou seja, no dia 5 de agos-
to. O evento será realizado na 
sede do partido, que fica loca-
lizada na Avenida Coremas, 
em João Pessoa, a partir das 
13h. De acordo com Marcos 
Ribeiro de Ribeiro, presiden-
te estadual da comissão pro-

visória do PDT, será delibera-
do nesta convenção os nomes 
para a disputa ao Governo 
do Estado, Senado Federal ou 
apoio a alguns pré-candida-
tos destes dois cargos. Tam-
bém serão discutidos os no-
mes para as disputas às vagas 
na Assembleia Legislativa da 
Paraíba e Câmara Federal.

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

Outro partido que deixou 
para oficializar suas candida-
turas no último dia do pra-
zo foi o Partido Liberal (PL), 
que deve homologar o nome 
do radialista Nilvan Ferreira 
a disputa do Governo do Es-
tado. O evento será realizado 
no Garden Hotel, em Cam-
pina Grande. Para o senado, 
o PL vai lançar a candidatu-
ra de Bruno Roberto. 

Pelo calendário das Elei-
ções 2022, as convenções par-
tidárias podem ser realizadas 
no período de 20 de julho a 5 
de agosto deste ano, no for-
mato presencial, virtual ou 
híbrido. Após a escolha de 
candidatas e candidatos nas 
convenções, o prazo máximo 
para os partidos políticos, as 
federações e as coligações so-
licitarem o registro de candi-
daturas à Justiça Eleitoral é 
dia 15 de agosto.

Adjany Simplicio e Alexandre Soares terão os nomes apresentados em convenção no Sintep-PB
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As convenções 
partidárias 
tiveram início 
na Paraíba no 
último dia 23 
de julho

A realização de enquetes 
ou sondagens sobre as Elei-
ções 2022 está proibida a partir 
de 15 de agosto. A determina-
ção está prevista na Resolução 
TSE nº 23.600/2019 e no calen-
dário eleitoral.

Segundo a norma, enque-
te ou sondagem é “o levanta-
mento de opiniões sem plano 
amostral, que dependa da par-
ticipação espontânea da par-
te interessada, e que não utili-
ze método científico para sua 
realização, quando apresen-
tados resultados que possibi-
litem à eleitora ou ao eleitor in-
ferir a ordem das candidatas 
e dos candidatos na disputa”.

A última vez em que as en-
quetes ou sondagens foram 
permitidas, nas Eleições Mu-
nicipais de 2012, tiveram sua 
divulgação condicionada à in-
formação clara de que se tra-
tava de mero levantamento 
de opiniões, sem controle de 
amostragem científica.

Em 2021, a norma do TSE 
sobre o tema sofreu algumas 
alterações. Entre elas, a deter-
minação de que, se esse tipo 
de levantamento for apresen-
tado ao público como se fos-
se uma pesquisa eleitoral, ele 
será reconhecido como pes-
quisa de opinião pública sem 
registro na Justiça Eleitoral.

Outra mudança foi a pre-

visão de que, a partir do dia 
15 de agosto, caberá o exercí-
cio do poder de polícia contra 
a divulgação de enquetes, me-
diante a expedição de ordem 
para que sejam removidas, sob 
pena de crime de desobediên-
cia, sem prejuízo de eventual 
representação cabível.

Anteriormente, esse tipo 

de levantamento deveria ser 
punido com o pagamento de 
multa. Contudo, com as alte-
rações, o poder de polícia não 
mais autoriza a aplicação de 
ofício, pela juíza ou pelo juiz 
eleitoral, de multa processual 
ou de sanção a ser aplicada 
em representação. Assim, por 

possuir natureza administra-
tiva, eventual caso sobre o as-
sunto tramitará no Processo 
Judicial Eletrônico de 1º Grau 
da Justiça Eleitoral, na classe 
processual Notícia de Irregu-
laridade da Propaganda Elei-
toral (NIP).

Pesquisa eleitoral
Enquete ou sondagem elei-

toral não é a mesma coisa que 
pesquisa eleitoral. Enquanto a 
pesquisa deve seguir os rigo-
res dos procedimentos cien-
tíficos, a enquete apenas faz 
a sondagem da opinião dos 
eleitores.

A pesquisa sobre as elei-
ções é a indagação feita ao elei-
torado, em um determinado 
momento, a respeito das can-
didatas e dos candidatos que 
podem disputar ou já concor-
rem no pleito. Os dados e as 
informações são cadastrados 
no Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) e nos Tribunais Re-
gionais Eleitorais (TREs).

O registro da pesquisa na 
Justiça Eleitoral deverá con-
ter as seguintes informações: 
quem contratou a pesquisa e 
quem pagou, com os respec-
tivos números no CPF ou no 
CNPJ; o valor e a origem dos 
recursos; a metodologia usa-
da; e o período de realização 
do levantamento.

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) de-
cidiu pela cassação dos regis-
tros e diplomas de todos os 
candidatos proporcionais do 
partido Republicanos no mu-
nicípio de Boa Ventura. Com 
isso, será marcada uma nova 
eleição suplementar para a 
escolha de novos vereado-
res. A decisão foi proferida 
pela Corte Eleitoral na última 
quinta-feira (28), por maioria 
dos votos. 

Ao analisar o recurso in-
terposto pelos acusados de 
fraude eleitoral, o relator do 
caso, juiz federal Bianor Arru-
da Bezerra Neto, reconheceu 
a prática de abuso de poder. 
A medida aponta percentual 
de anulação superior à meta-
de dos votos, prejudicando 
os resultados das eleições. De 
acordo com o art.224 do Có-
digo Eleitoral abre-se o pra-
zo de 20 a 40 dias para que o 
TRE-PB marque nova eleição 
proporcional em Boa Ventura.

Os alvos da Ação de In-
vestigação Judicial Eleitoral 
(Aije) foram os vereadores 
Ronaldo Alvarenga, Junior 
Freitas, Zé Gordo, Dr Ju-
nior, Antonio Neto e Junior 
de Gato. No entanto, mes-

mo não sendo citados na in-
vestigação, os vereadores Li-
voneide Pinto (SD), Antonio 
Madalena (PSDB) e Ebinho 
(PSDB), também vão preci-
sar disputar novas eleições 
no município. 

Os vereadores do parti-
do Republicanos foram acu-
sados de terem usado can-
didaturas femininas falsas 
para fraudar a cota de gêne-
ro. Segundo as investigações, 
as candidatas 

Lenilda Lopes da Silva 
(Tia Nega) e Josefa Pereira 
Andrade (Ozelia) não fize-
ram campanha e nem pe-
diram votos aos eleitores 
durante o período eleitoral, 
sendo apontadas como can-
didatas laranja. Ozelia obte-
ve um voto e “Tia Nega”, ob-
teve apenas seis votos.

Com isso, Lenilda Lopes 
da Silva e Josefa Pereira An-
drade, foram punidas pela 
Justiça Eleitoral com uma 
sanção de inelegibilidade pe-
las eleições que se realizarem 
nos próximos oito anos sub-
sequentes à eleição em que se 
verificou a prática abusiva. 

O município, de acordo 
com a contagem da popula-
ção feita pelo IBGE (Instituto 
Brasileira do Geografia e Es-
tatística), Boa Ventura pos-
sui 5.248 pessoas habitantes.

Realização de enquetes e sondagens 
está proibida a partir  de 15 de agosto

TRE-PB determina novas eleições 
para vereador em Boa Ventura

legislação por cassação

Norma
Proibição está 

prevista na 
Resolução TSE 

nº 23.600/2019 e no 
calendário eleitoral

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Período
Pelo calendário 

das Eleições 2022, 
as convenções 

partidárias podem 
ser realizadas no 
período de 20 de 

julho a 5 de agosto

Fotos: Divulgação
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Os vereadores  
foram 
acusados de 
terem usado 
candidaturas 
femininas 
falsas para 
fraudar a 
cota de 
gênero
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Em julho de 2019, a Su-
plan fez a contratação de 
projetos executivos e a ho-
mologação de licitação para 
a execução da restauração 
do Palácio da Justiça. A di-
retora da Superintendência 
de Obras do Plano de De-
senvolvimento do Estado 
(Suplan), Simone Guima-
rães, disse que, em breve, o 
prédio será mais um patri-
mônio histórico da Paraíba 

recuperado. Ela acrescen-
tou que até final de novem-
bro toda a parte de recu-
peração do Bloco A estará 
finalizada, conforme pre-
visto no cronograma ini-
cial da obra. “As interven-
ções estão em bom ritmo. 
A intervenção na coberta, 
finalizada no início do ano, 
contribuiu com o bom an-
damento desta etapa de re-
forma e manutenção da es-

Obras, que exigem trabalho especializado para manter padrões artísticos, estão dentro do cronograma

Restauração termina em novembro
palácio da justiça

Prédio do Palácio da Justiça está sendo 
recuperado e restaurado em detalhes, com 
obras na fachada, nas esquadrias e nos pisos 
de madeira dos salões e corredores

As obras de restauração e 
recuperação do Palácio da Jus-
tiça devem ser concluídas até 
o final de novembro, segundo 
a gerente de Engenharia e Ar-
quitetura do TJPB, Marieta Ta-
vares de Melo. A restauração 
está em pleno andamento e a 
atual fase das obras passa pelo 
restauro das esquadrias, pisos 
em madeira, fachada, além da 
retirada das pinturas anterio-
res, para viabilizar a correção 
de imperfeições. A parte hi-
dráulica da edificação será o 
próximo passo dos trabalhos.

De acordo com Marieta Ta-
vares de Melo, o Palácio da 
Justiça é composto por qua-
tro blocos e, por ser um imó-
vel tombado, os trabalhos exi-
gem a dedicação e empenho 
de vários profissionais ao mes-
mo tempo. A previsão do tér-
mino da obra é para final de 
novembro deste ano.

“Acima do trabalho técni-
co, tem que haver o respeito ao 
bem que faz parte da história”, 
pontuou. A gerente disse que 
cada passo e etapa devem ser 
estudados minuciosamente, 
em respeito ao passado, pre-
servando o futuro. “Todos os 
órgãos e todos os profissionais 
estão envolvidos na reabertu-
ra de um bem que faz parte da 
nossa memória”, destacou Ma-
rieta Tavares.

Os projetos que fazem 
parte da restauração do Palá-
cio da Justiça passam, obriga-
toriamente, pelo Patrimônio 
Histórico e Artístico do Es-
tado da Paraíba, assim como 
todas as dúvidas que vão sur-
gindo. Já a fiscalização e a ela-
boração dos projetos com-
plementares ficaram sob a 
responsabilidade da Suplan, 
que tem sido um órgão par-
ceiro do TJPB desde a primei-

ra etapa da obra. “Tudo tem 
sido feito com zelo ao patri-
mônio histórico e a um prédio 
que faz parte da memória afe-
tiva de todos os paraibanos”, 
comentou Marieta Tavares.

O diretor administrativo 
do TJPB, Falbo Abrantes, afir-
mou que os trabalhos estão 
sendo desenvolvidos normal-
mente, apesar da amplitude 
das obras em um prédio tom-
bado. “Nunca foi feita uma 

intervenção dessa enverga-
dura, no Palácio da Justiça. 
A empresa responsável pe-
los serviços está com 70 fun-
cionários, com o objetivo de 
entregar o conjunto da obra 
o mais rápido possível. Além 
de ter preservada toda a par-
te histórica, o Palácio vai re-
ceber um novo sistema de 
ar-condicionado e sistemas 
hidráulico e elétrico”, acres-
centou.

Projetos foram apresentados ao Iphaep

Obras
Fiscalização e 
elaboração dos 

projetos estão sob 
responsabilidade 

da Suplan

Simone: em breve prédio será mais um patrimôno restaurado

 O presidente da Comis-
são de Cultura e Memória 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, desembargador 
Marcos Cavalcanti de Al-
buquerque, destacou a im-
portância histórica do Pa-
lácio da Justiça e elogiou 
a iniciativa da Presidên-
cia do TJPB de incentivar 
a preservação do prédio.

Ele disse que o Palácio 
abriga, em sua estrutura, 
salões, o Museu e Cripta 
Epitácio Pessoa, onde es-
tão os restos mortais do ex

-presidente da República 
(1919 e 1922) e de sua espo-
sa, Mary Sayão Pessoa. O 
desembargador lembrou 
que Epitácio Lindolfo da 
Silva Pessoa também foi 
um magistrado, diploma-
ta, professor universitário 
e jurista.

O Palácio da Justiça já 
pertenceu à Escola Nor-
mal, instalada até 1939, e 
passou por uma reforma 
interna, onde perdeu algu-
mas de suas características 
neoclássicas, para sediar o 

Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, fato que aconteceu 
em julho daquele ano.

Bloco A deve estar recuperado 
antes mesmo do fim deste ano

Marcos Cavalcanti destaca a
importância do história do prédio

n 

A intervenção 
na coberta 
contribuiu 
com o bom 
andamento 
desta etapa 
de reforma e 
manutenção

Operários estão trabalhando na recuperação das esquadrias

trutura, que está em pleno 
andamento”, informou.

A superintendente res-
saltou que mais de R$ 10 
milhões estão sendo inves-
tidos no local, que faz parte 
da Praça dos Três Poderes, 
um dos pontos turísticos 
mais visitados da capital 
paraibana. “Fico imensa-
mente feliz em contribuir 
com esse momento históri-
co que está transformando 
o Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, trazendo mais quali-
dade por meio das obras de 
recuperação de toda a es-
trutura, realizadas pela Su-
plan”, comemorou.

Detalhe do trabalho dos operários na recuperação da fachada do prédio do Palácio do TJPB

Histórico
Palácio abriga 

salões, o 
Museu e Cripta 
Epitácio Pessoa

Fotos: Ascom/TJPB
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CGU diz que o benefício foi pago indevidamente a menores, membros das Forças Armadas e agentes públicos 

Fraudes em auxílio chegam a R$ 11 bi
pagamento irregular

Agência Estado

Durante a pandemia, o Go-
verno Federal pagou auxílio 
emergencial a 135,7 mil pes-
soas mortas, segundo relató-
rio de auditoria da Controla-
doria-Geral da União. Além 
dos mortos, o benefício foi re-
passado de forma indevida a 
pessoas com vínculo formal 
de trabalho, menores de idade, 
membros das Forças Armadas 
e agentes públicos. 

O prejuízo aos cofres pú-
blicos em 2020 e 2021, com to-
das as fraudes, foi de quase R$ 
11,3 bilhões, atingindo 5,2 mi-
lhões de beneficiários - 7,7% do 
total. Segundo a controladoria, 
9,97% do valor pago indevida-
mente foi devolvido, cerca de 
R$ 1,1 bilhão.

Só em relação aos bene-
ficiários com “indicativo de 
óbito”, foram pagos mais de 
R$ 390 milhões. Em respos-
ta à CGU, o Ministério da 
Cidadania reconheceu fa-
lha nos pagamentos: “Fazía-
mos a avaliação do óbito pelo 
CPF da pessoa sem utiliza-
ção da data de nascimento 
para uma dupla checagem”. A 
CGU cruzou os pagamentos 
com outros dados do próprio 
governo sobre os cidadãos.

O auxílio emergencial, ini-
cialmente de R$ 600 e depois 
reduzido à metade, foi um be-
nefício pago pelo Governo Fe-
deral a 68,2 milhões de pessoas 
para amenizar os danos econô-
micos no combate à Covid-19.

O relatório da CGU é di-
vulgado às vésperas de o go-
verno iniciar o pagamento 
da parcela de R$ 600 do Au-
xílio Brasil, segundo aprova-
do pela chamada PEC Ka-
mikaze, que instituiu estado 
de emergência no país até o 
final do ano.

Nesta semana, o Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
determinou que a Secreta-
ria-Geral de Controle Externo 
da Corte (Segecex) realize um 
acompanhamento para ava-
liar a “correta e regular” exe-
cução dos auxílios aprovados. 
Diante da pressa para iniciar 
o pagamento dos benefícios, 
às vésperas das eleições, o go-
verno enfrentou dificuldades 
com cadastros desatualiza-
dos, sobretudo para a bolsa-
caminhoneiro, de R$ 1 mil 
mensais.

Um grupo com mais de 
1,6 mil advogados pediu uma 
reunião com o presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Edson Fachin, para 
debater o processo eleito-
ral. Ligados ao Movimento 
Advogados de Direita Brasil 
(ADBR), eles estão insatisfei-
tos com o encontro que o mi-
nistro teve na terça-feira (26), 
com o Grupo Prerrogativas, 
formado por advogados que 
têm apoiado a candidatura 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, e pedem “iso-
nomia” por parte da Justiça 
Eleitoral.

O grupo também partici-
pa de uma carta que fala so-
bre “defesa do Brasil e das 
liberdades do povo” e em 
apoio ao presidente Jair Bol-
sonaro (PL). O texto recebeu 
mais de 200 mil assinaturas 
na plataforma change.org no 
primeiro dia de divulgação. 
O abaixo-assinado foi publi-
cado na quinta-feira e divul-
gado em grupos de apoiado-
res da reeleição de Bolsonaro 
em reação à carta em defesa 
da democracia organizada na 
Faculdade de Direito da USP.

“Qualquer pessoa deve 
ter o seu direito de se expres-
sar livremente sem qualquer 
tipo de limites. A liberdade 
de expressão é o que permi-
te o diálogo entre pontos de 

vista diferentes, antagônicos”, 
afirma o texto, que também 
critica inquéritos do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e 
a imprensa.

O movimento divulga 
também um canal no YouTu-
be e um grupo no Telegram 
nos quais são compartilha-
das imagens de campanha 
de Bolsonaro e outros mate-
riais com ataques a políticos 
de esquerda O grupo se diz 
suprapartidário, mas assina 
a carta com um lema similar 
ao usado pelo atual presiden-
te: “Deus seja louvado. Brasil 
acima de tudo.”

Grupo de advogados pede 
audiência com Edson Fachin

eleições 2022

Agência Estado

n 

O grupo 
também 
participa de 
uma carta que 
fala sobre 
“defesa do 
Brasil e das 
liberdades 
do povo” e 
em apoio ao 
presidente Jair 
Bolsonaro

Devolução
Segundo a CGU, 

9,97% do valor pago 
indevidamente do 

auxílio emergencial 
foi devolvido - cerca de 

R$ 1,1 bilhão

Presidenciáveis se mani-
festaram a respeito da Carta 
em Defesa da Democracia, 
documento gestado na Fa-
culdade de Direito da USP 
e que une petistas, tucanos, 
juristas, ex-ministros do 
STF, economistas, empresá-
rios e outros representantes 
da sociedade civil pela ma-
nutenção do estado demo-
crático de direito O único 
integrante da corrida pre-
sidencial a criticar o mani-
festo foi o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), cuja atua-
ção reiterada questionando 
o sistema de votação eletrô-
nica sem provas acabou por 
motivar a redação do texto.

O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) afir-
mou, na quarta-feira (27),, 
que ficou “feliz” com a ini-
ciativa, mas afastou a possi-
bilidade de haver um golpe 
contra a democracia após as 
eleições. Segundo ele, as For-
ças Armadas não embarca-
riam numa eventual inves-
tida contra o resultado das 
urnas.

A falta de apoio da socie-
dade civil, opinou o petis-
ta, é outro fator que impe-
de Bolsonaro de agir contra 
o Estado Democrático. “Es-
tou convencido que todos 
os brasileiros precisam bri-
gar muito para que a gente 
mantenha a consolidação do 
processo democrático desse 
país”, afirmou, em entrevis-
ta ao UOL.

Bolsonaro, por sua vez, 
criticou o manifesto e disse 
se tratar de “uma nota políti-
ca em ano eleitoral”. Em pu-
blicação no Twitter, o presi-
dente se descreveu como um 
democrata, apesar de cons-
tantemente agir para desa-
creditar o processo eleitoral 
no País, e ironizou o docu-
mento. “Por meio desta, ma-
nifesto que sou a favor da 
democracia. Assinado: Jair 
Messias Bolsonaro”, escre-
veu. Ele disse ainda que o 
documento visa defender a 
candidatura de Lula.

Foram as ações do che-
fe do Executivo que motiva-
ram a redação da carta. No 
dia 18 de julho, em sua ati-
tude mais contundente con-
tra o processo eleitoral até o 
momento, o presidente con-

vocou embaixadores estran-
geiros para desacreditar o 
sistema eletrônico de vota-
ção a menos de 100 dias das 
eleições.

O candidato Ciro Gomes 
(PDT) se manifestou a favor 
da carta na quarta-feira, 27. 
“Eu estou em todas as ini-
ciativas em defesa da demo-
cracia desde que eu entrei na 
luta política. Para mim, de-
mocracia é como o ar que eu 
respiro”, afirmou, em entre-
vista à Globonews. Ele disse 
ainda que “já mandou assi-
nar” o documento, mas seu 
nome ainda não consta na 
relação de adesões.

A candidata Simone Te-
bet (MDB) assinou o docu-
mento com “alegria e con-
vicção”. “Fundamental que 
a sociedade civil declare seu 
apreço e crença permanente 
na democracia e no respeito 
à Constituição Federal”, ela 
publicou no Twitter.

André Janones (Avante) 
afirmou ser a favor do mani-
festo por “não tolerar postu-
ras autoritárias”. Ele opinou, 
ainda, que parte dos signa-
tários do manifesto contri-
buíram para uma suposta 
“escalada protofascista” no 

País, sem dar mais detalhes. 
“Sou um democrata sempre. 
Não podemos tolerar pos-
turas autoritárias e que co-
loquem em xeque a jovem 
democracia brasileira. Em 
que pese a assinatura de al-
gumas forças que contribuí-
ram para a escalada proto-
fascista no Brasil, é hora de 
todas as forças progressis-
tas assinarem este manifes-
to para que o Brasil retorne 
aos trilhos da normalida-
de”, disse.

Presidenciáveis anunciam apoio a manifesto
defesa da democracia

A Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São Pau-
lo (FecomércioSP) anunciou 
ontem que vai assinar o do-
cumento em defesa da demo-
cracia elaborado pela Federa-
ção das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp).

“Como representante de 
alguns dos setores empresa-

riais mais importantes para 
a economia do país, a entida-
de entende que os preceitos 
democráticos são inegociá-
veis, tais como o Estado De-
mocrático de Direito e a li-
sura do processo eleitoral”, 
diz trecho da nota da Feco-
mércioSP.

A FecomércioSP repre-
senta 1,8 milhão de empre-
sários, que respondem por 
quase 10% do Produto In-

terno Bruto (PIB) e geram 10 
milhões de empregos.

A entidade se junta a ou-
tras organizações que tam-
bém endossam o manifes-
to preparado pela Fiesp. Na 
quinta-feira, 28, as princi-
pais centrais sindicais do 
País decidiram aderir por 
unanimidade ao documen-
to. Antes, na terça-feira, 26, 
a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) tam-

bém anunciou que assina-
rá a carta. O manifesto que a 
Fiesp divulgará nos próximos 
dias não é o mesmo elabora-
do pela Faculdade de Direito 
da USP, que até o momento já 
recebeu mais de 300 mil assi-
naturas. O conteúdo dos tex-
tos será semelhante, mas a ex-
pectativa é de que o da Fiesp 
tenha um tom mais contido e 
seja publicado nos principais 
jornais do país.

Fecomércio vai assinar a carta da Fiesp 
Agência Estado

 Davi Medeiros e
 Manoela Bonaldo
Agência Estado
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Bolsonaro, por 
sua vez, criticou o 
manifesto e disse 
se tratar de “uma 
nota política em 
ano eleitoral”. 
Em publicação 
no Twitter, o 
presidente se 
descreveu como 
um democrata

O relatório da CGU é divulgado às vésperas de o Governo Federal iniciar o pagamento da parcela de R$ 600 do Auxílio Brasil

Foto: Reprodução/CGU
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Francisco disse a nativos canadenses que estava pesaroso pelo fato de católicos terem apoiado políticas opressivas

Papa denuncia opressão a indígenas
no canadá

Agência Brasil/Reuters

Em seu último dia de visita 
ao Canadá, o papa Francisco 
disse a líderes indígenas que 
estava pesaroso pelo fato de 
católicos terem apoiado “po-
líticas opressivas e injustas” 
contra os nativos.

O papa de 85 anos se reu-
niu, ontem, com uma delega-
ção indígena na residência do 
arcebispo do Quebec antes de 
partir para uma breve para-
da no território ártico de Nu-
navut, que o Canadá criou em 
1999 para o povo Inuit.

“Eu vim como irmão para 
descobrir em primeira mão 
os bons e maus frutos que os 
membros da família católi-
ca local trouxeram ao longo 
dos anos”, disse Francisco. “Eu 
vim em espírito de penitência, 
para expressar minha profun-
da dor pelo mal infligido a vo-
cês por não poucos católicos 
que apoiaram políticas opres-
sivas e injustas sobre vocês”.

O pontífice se referia às es-
colas residenciais, onde mais 
de 150 mil crianças indíge-
nas foram separadas de suas 
famílias e trazidas entre 1870 
e 1996. Grupos religiosos, a 

“Eu vim como 
irmão para 
descobrir, em 
primeira mão, 
os bons e maus 
frutos que 
os membros 
da família 
católica local 
trouxeram ao 
longo dos anos

Papa Francisco

maioria católicos, adminis-
travam as escolas para que os 
governos da época implemen-
tassem uma política de assi-
milação cultural.

As crianças passaram 
fome ou foram espancadas 
por falarem sua língua nati-
va, e muitas foram abusadas 
sexualmente em um sistema 
que a Comissão da Verdade e 
Reconciliação do Canadá cha-
mou de “genocídio cultural”.

A Ucrânia está se prepa-
rando para enviar seus pri-
meiros carregamentos de 
grãos ao exterior por navio 
desde o início da invasão da 
Rússia, depois de um acor-
do para aliviar uma iminen-
te crise alimentar global.

Os carregamentos, que 
autoridades ucranianas dis-
seram que sairão nos próxi-
mos dias, serão o primeiro 
teste, depois de um acordo 
fechado na semana passada. 
Ficou acertado que a Ucrâ-
nia, um dos maiores expor-
tadores de grãos do mundo, 
terá permissão para enviar 
cerca de 20 milhões de tone-
ladas presas no país desde o 
início da invasão.

O presidente ucrania-
no, Volodymyr Zelenski, su-
pervisionou ontem o que ele 
disse ser o primeiro carre-
gamento de um navio com 
grãos em um porto contro-
lado pela Ucrânia, desde o 
início da guerra em feverei-
ro. “Estamos prontos para 
exportar grãos ucranianos”, 
disse Zelenski, em um co-
municado publicado online, 
após sua visita ao Porto de 
Chornomorsk, no Mar Ne-
gro. “Estamos aguardando 
os sinais de nossos parceiros 
sobre o início do transporte. 
É importante para nós conti-
nuar garantindo a segurança 
alimentar global.”

Os primeiros navios a 
partir seriam aqueles car-
regados antes do início da 
guerra, mas que estão atraca-
dos quando a marinha russa 
bloqueou os portos da Ucrâ-
nia, disse Zelenski. Se for 

bem-sucedido, o acordo tra-
rá uma receita crítica para a 
Ucrânia, à medida que sua 
economia fraqueja sob o peso 
da invasão. Além do grão ar-
mazenado, os estoques de-
vem receber mais cerca de 
65 milhões de toneladas da 
safra deste verão. Com isso, 
a capacidade de armazena-
mento fica cada vez mais 
apertada.

O tratado levanta ainda a 
perspectiva de que uma cres-
cente crise alimentar global, 
que já contribuiu para pro-
testos no mundo, possa co-
meçar a diminuir. Antes da 
guerra, Rússia e Ucrânia re-
presentavam quase um ter-
ço de todas as exportações 
globais de trigo. A Ucrânia 
também é considerada uma 
grande responsável pela pro-
dução mundial de milho e 
cevada.

Além de Zelenski, esti-
veram no porto de Chorno-
morsk, supervisionando o 
primeiro embarque, embai-
xadores dos EUA, Reino Uni-
do, França e Alemanha, e 
representantes da ONU. Ze-
lenski procurou tranquilizar 
os parceiros da Ucrânia so-
bre a segurança de futuros 
carregamentos, apesar das as 
águas ao redor ainda cheias 
de minas colocadas pelas for-
ças russas.

O acordo fará com que os 
navios sejam inspecionados 
por uma equipe conjunta de 
autoridades turcas, russas e 
ucranianas, em Istambul. O 
contrato tem duração de 120 
dias e pode ser renovado. 
Apesar do acordo, analistas 
não esperam uma queda re-
pentina nos preços dos ali-
mentos.

Ucrânia prepara primeiro 
carregamento de grãos

após acordo

Agência Estado
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O pontífice 
falou sobre 
as escolas 
residenciais, 
que 
separaram 
mais de 150 
mil crianças 
indígenas de 
suas famílias 
entre 1870 
e 1996

Foto: CNBB

O papa Francisco se reuniu, ontem, com uma delegação indígena na residência do arcebispo do Quebec

 
     

A recessão nos Estados 
Unidos, sinalizada por dois 
trimestre consecutivos de 
queda do Produto Interno 
Bruto (PIB), confirma que há 
uma desaceleração mundial 
em curso nas economias de-
senvolvidas. Isso complica, 
sobretudo, a situação de pa-
íses emergentes como Brasil, 
que é exportador de matérias
-primas, e pode ter impacto 
no enfraquecimento da ati-
vidade já no quarto trimes-
tre deste ano, avaliam eco-
nomistas. Mas, do ponto de 
vista da inflação, a recessão 
global pode trazer um certo 
alívio nas pressões nos pre-
ços mundiais. Mesmo assim, 
inflação brasileira deve fe-
char este ano em níveis ele-
vados, entre 7% e 8%, distan-
te da meta de 3,5%.

No segundo trimestre 
deste ano, o PIB dos EUA re-
gistrou contração de 0,9%, em 
termos anualizados, de acor-
do com a primeira leitura do 
indicador divulgada ontem 
pelo Departamento do Co-

mércio do país. Como a ativi-
dade econômica havia enco-
lhido 1,6% nos três primeiros 
meses do ano, a maior eco-
nomia do planeta teve dois 
trimestres consecutivos de 
retração, um critério normal-
mente usado por economis-
tas para definir uma reces-
são técnica.

Os EUA e a economia 
global como um todo estão 
enfrentando uma inflação 
permanentemente alta e o 
enfraquecimento do cres-
cimento, especialmente de-
pois da invasão da Ucrânia 
pela Rússia, que elevou os 
preços da energia e dos ali-
mentos. Empresas e consu-
midores norte-americanos 
têm lutado sob o peso da in-
flação alta e dos custos de em-
préstimos mais elevados. Na 
última quarta-feira, o Federal 
Reserve (Fed, o banco central 
dos EUA) elevou sua taxa bá-
sica de juros em 0,75 ponto 
porcentual pela segunda vez 
consecutiva na tentativa de 
vencer o pior surto de infla-
cionário em quatro décadas.

“Se havia dúvida de que 
teríamos uma recessão nas 
economias dos países desen-
volvidos, ela não existe mais”, 

EUA entram em recessão técnica e analistas 
apontam riscos para a economia brasileira

queda do pib

 O presidente da China, 
Xi Jinping, advertiu na quin-
ta-feira (28) contra a intromis-
são dos Estados Unidos nas 
negociações com Taiwan, du-
rante um telefonema com o 
presidente americano Joe Bi-
den. Na conversa de mais de 
três horas não houve nenhu-
ma indicação de progresso 
no comércio bilateral, tecno-
logia e outros pontos relevan-
tes, como a possível visita da 
presidente da Câmara dos 
EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan.

O presidente chinês tam-

bém alertou para a divisão 
das duas maiores economias 
do mundo. Empresários e 
economistas alertam para 
uma política industrial chi-
nesa adversa e as restrições 
americanas para exportar 
tecnologia. Ingredientes que 
podem prejudicar o comércio 
global, retardar a inovação e 
aumentar custos.

Os presidentes chinês e 
americano analisam a possi-
bilidade de se encontrarem 
pessoalmente, de acordo com 
informações de um funcio-
nário do governo dos EUA. 
Xi Jinping foi convidado para 
uma visita à Indonésia em 

novembro, para uma reunião 
do Grupo dos Vinte (G-20), o 
que pode ser um local para o 
encontro dos líderes.

Sobre a possível visita de 
Pelosi à Taiwan, o presidente 
chinês rejeitou a “interferên-
cia de forças externas” que 
poderia encorajar Taiwan 
para sua independência, que 
é reivindicada há décadas.

A linguagem dura de Xi, 
que geralmente tenta parecer 
acima da política com seus 
comentários, sugere que os 
americanos não compreen-
dem a questão geopolítica de 
Taiwan. “Salvaguardar a so-
berania nacional e territorial 

da China é a firme vontade 
dos mais de 1,4 bilhão de chi-
neses”, afirmou o porta-voz do 
Ministério das Relações Exte-
riores, Zhao Lijian. “Aqueles 
que brincam como fogo pere-
cerão com ele”, afirmou.

Taiwan e China se separa-
ram em 1949 após uma guer-
ra civil que terminou com 
uma vitória comunista no 
continente. Eles não têm rela-
ções oficiais, mas são ligados 
por bilhões de dólares de co-
mércio e investimento. Am-
bos os lados dizem que são 
uma nação, mas discordam 
sobre qual governo tem di-
reito à liderança.

Xi Jinping alerta Biden sobre intromissão
americana nas negociações com Taiwan 

clima de tensão

Agência Estado

Márcia De Chiara e  
André Marinho 

Agência Estado PIB
No segundo trimestre 
deste ano, o Produto 

Interno Bruto dos EUA 
registrou contração 
de 0,9%, em termos 

atualizados

afirma o economista-chefe 
da MB Associados, Sergio 
Vale. Na sua avaliação, o re-
sultado do PIB dos EUA indi-
ca que a recessão mundial es-
perada esteja mais adiantada 
do que o previsto. “É difícil o 
Brasil escapar disso”, prevê.

Vale acredita que a reces-
são mundial poderá ter im-
pacto no ritmo de ativida-
de da economia brasileira 
já neste semestre, especial-
mente no quarto trimestre, 
que deve combinar os efei-
tos dos juros elevados com o 
cenário conturbado por cau-
sa das eleições. “Não se trata 
de um cenário de forte desa-

celeração porque teremos um 
terceiro trimestre com a PEC 
dos auxílios que tende margi-
nalmente ajudar, mas talvez 
no quarto trimestre possa ter 
uma queda no PIB.”

Para o economista Lívio 
Ribeiro, pesquisador asso-
ciado do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre-FGV), 
a recessão americana é mais 
um ponto num cenário mun-
dial com múltiplos vetores, 
que se complica, especial-
mente para os países emer-
gentes. Esse ambiente, na 
sua opinião, diminui a ca-
pacidade de crescimento da 
economia brasileira. “Não 
é a recessão americana que 
nos afeta, mas o ambiente 
internacional mais restriti-
vo que joga o mundo para 
baixo, o juro para cima e cria 
mais pressão sobre todos os 
emergentes.”

Comparando com frea-
das anteriores, Ribeiro ava-
lia que a situação atual é 
mais frágil, pois a capaci-
dade da China de resgatar a 
economia global hoje é me-
nor. “A China vai crescer, 
mas num ritmo muito me-
nor do que se imagina”.
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Verdade inconteste é que a sonhada plataforma 
verde deverá impulsionar as trocas econômicas 
nas próximas décadas. A ideia hegemônica, 

aos moldes do industrialismo dos séculos 19 e 20, de 
extrair, transformar e descartar já se exauriu enquanto 
paradigma e o planeta já se fartou de tanto acúmulo 
de lixo. A reciclagem deste lixo, principalmente 
plástico, pode contribuir para que boa parte dos 
insumos industriais não tenha mais que ser formados 
somente por materiais (matéria prima) extraídos pela 
pilhagem da biodiversidade em escala global.

Por pilhagem da biodiversidade entenda o 
agrobusiness irresponsável e predatório, a grilagem 
de terras indígenas, a extração de metais pela 
mineração desregulamentada (garimpos ilegais 
e criminosos). Não bastasse o desflorestamento, a 
Amazônia legal está ardendo em chamas, bem como 
o Pantanal e uma parte considerável do cerrado 
brasileiro atualmente.

No Brasil, atualmente, tal pilhagem e biopirataria 
da natureza tem alcançado um nível alarmante. Com 
isso, o país tem sido considerado irresponsável e 
descompromissado com as políticas que respeitam as 
questões climáticas e ambientais, no geral.

Tal comportamento tem implicações seríssimas, 
provocando externalidades negativas e aumento 
dos custos de transação na plataforma de comércio 
exterior, produzindo falta de credibilidade do país e 
de suas organizações empresariais, principalmente 
das que ofertam commodities no mercado externo.

Já é uma realidade que embargos comerciais 
e criação de barreiras diversas prejudicam a 
comercialização de proteínas animais (brasileiras), 
cujo gado bovino, rastreado por satélites, é criado 
em pasto formado em terras griladas e, na maioria 
das vezes, invadidas de povos indígenas, sendo 
desmatadas e incendiadas criminosamente.

Não é à toa que os parlamentos de diversos países 
europeus, tais como França, Alemanha, Noruega 
e outros, se posicionaram contrários ao que vem 
ocorrendo no Brasil e as consequências nefastas para 
nós, brasileiros, vem sob forma de desinvestimento e 
corte de novos investimentos pelos fundos financeiros 
bilionários (em euros, diga-se de passagem).

Ressalte-se, também, que o tão sonhado acordo 
União Europeia x Mercosul, firmado logo no início do 
atual Governo Federal, não vingou até agora e nem 
vingará. Los hermanos argentinos já caíram fora, 
enquanto membros importantes do Mercosul. 

Os embargos comerciais, as dificuldades que 
sentirá o Brasil pela inconsequente política externa 
empreendida pela chancelaria brasileira, a política 
antiambientalista do Ministério do Meio Ambiente e, 
por fim, a desastrosa relação que o país insiste em 
manter com a China e também a fuga de capitais 
externos estão provocando pânico nos mercados 
financeiro e de capitais em terra brasilis.

Como fiel exemplo ilustrativo, a Federação 
Brasileira de Bancos – Febraban – fez um 
levantamento apontando que “os brasileiros dão sim 
importância grande à preservação do meio ambiente, 
que olham com muita preocupação a rápida 
degradação do ecossistema da Amazônia legal”.

Em conjunto com a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp - a 
Febraban realizou consulta, entre os dias 11 e 19 de 
agosto de 2021, com mil e duzentos entrevistados de 
todas as regiões do país, incluindo 456 habitantes 
da Amazônia legal. Os referidos entrevistados 
“acreditam que o maior objetivo dos governos deve 
ser aliar o desenvolvimento e a preservação da 
floresta e que a maioria está descontente com as 
ações de preservação e querem maior punição a 
quem desmata”.

Explica o presidente da Febraban, Isaac Sidney, 
“que além da atual relevância do debate sobre a 
questão ambiental, a pesquisa foi potencializada 
pelas sucessivas notícias sobre queimadas, ações 
de grileiros e madeireiras, conflitos entre indígenas 
e garimpeiros, sempre associados ao aumento do 
desmatamento ilegal”.

Moral da estória: todo o mundo está preocupado 
com a situação de “paria” que o Brasil virou na 
geopolítica internacional e os bancos mais ainda pela 
fuga dos investimentos internos e externos do país.

Biodiversidade, 
mercados e bancos
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João Pessoa é a terceira ci-
dade mais antiga do Brasil e a 
segunda do país a ativar a in-
ternet 5G SA (standalone). O 
acesso à tecnologia foi liberado 
ontem pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), 
pela frequência de 3,5 GHz, que 
deve proporcionar o processa-
mento de dados em uma velo-
cidade até 20 vezes maior que 
na rede 4G.  A internet de quin-
ta geração deve revolucionar as 
atividades econômicas, com a 
automação da indústria, a tele-
medicina, o comércio, a educa-
ção a distância e o agronegócio, 
entre outros setores. A ativação 
do sinal também ocorreu em 
Belo Horizonte e em Porto Ale-
gre, simultaneamente.

Em João Pessoa, o serviço 
está disponível, inicialmente, 
em 17 bairros, considerando 
as informações passadas pelas 
operadoras Claro e TIM. Nes-
te primeiro momento são con-
templados os clientes da Claro 
nos seguintes bairros: Aeroclu-
be, Manaíra, Tambaú, Jardim 
Oceania, Altiplano Cabo Bran-
co, Brisamar, Bairro dos Estados 
e Miramar.

Conforme a TIM, as locali-
dades atendidas inicialmente 
são: Manaíra, Altiplano, Cabo 
Branco, Bessa, Brisamar, Centro, 
Ipês, Cidade Universitária, Jar-
dim Luna, Jardim Oceania, Jar-
dim Treze de Maio, Tambauzi-
nho e Torre. Em breve, haverá 
expansão para outras áreas da 
cidade, conforme evolução da 
demanda do mercado. A ope-
radora Vivo confirmou o iní-
cio das operações do sinal 5G, 

Nova tecnologia chegou ontem com velocidade 20 vezes maior que a rede 4G

Internet 5G é ativada e está 
disponível em 17 bairros

joão pessoa

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 +0,21%
R$ 5,174

+0,55%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

+0,55%
R$ 5,288

Libra  Esterlina

+0,35%
R$ 6,303

Ibovespa

103.164,69 pts

Selic

Fixado em 15 de 
junho de 2022

13,25%

A operadora 
Claro realizou, 
ontem, uma 
coletiva de 
imprensa 
para demonstrar 
a nova tecnologia

“João Pessoa 
entra no rol 
das cidades 
com tecnologia 
de internet 
mais rápida 
do mundo

André Peixoto

em regiões da capital paraibana.
De acordo com o diretor da 

Claro Nordeste, André Peixoto, 
nos próximos meses, a empre-
sa vai expandir para mais nove 
bairros: Oitizeiro, João Paulo II, 
Cristo Redentor, Jardim Cida-
de Universitária, Ernesto Geisel, 
Planalto Boa Esperança, Jagua-
ribe, Castelo Branco e Centro.

Segundo as operadoras de 
telefonia, clientes que têm apare-
lhos compatíveis não precisam 
trocar seu chip para ter acesso à 
nova tecnologia. Há mais de 60 
modelos homologados no país 
pela Anatel. Em torno de 70% 
dos smartphones vendidos pela 
Claro (50 aparelhos) já são com-
patíveis com o 5G.

Demonstração
A operadora Claro realizou 

ontem uma coletiva de imprensa 
para demonstrar a nova tecnolo-
gia. Conforme testes realizados 

pela reportagem, a velocidade 
supera a marca de 1 gigabyte 
por segundo (GBPS). Segundo 
André Peixoto, a média pode va-
riar de 600 a 800 megabytes por 
segundo (MBPS). 

“João Pessoa entra no rol das 
cidades com tecnologia de inter-
net mais rápida do mundo, jus-
tamente numa data próxima ao 
aniversário de 437 anos da cida-
de. É um sonho que se tornou 
realidade. O 5G + da Claro vai 
revolucionar a tecnologia mó-
vel”, afirma o executivo. Ele co-
menta que haverá uma grande 
evolução na conectividade das 
pessoas. “Teremos novas apli-
cações que nem sabemos o que 
está por vir. O waze ou o uber só 
foram possíveis com a tecnolo-
gia 3G e 4G. Faremos muito mais 
com o 5G”.

O modelo de 5G pensado 
pela Anatel permite velocida-
des que variem de 1 a 10 GBPS. 

A operadora Claro vai lan-
çar pacotes de dados com até 
300 gigabytes (GB) para João 
Pessoa, uma quantidade de pro-
cessamento bem superior aos 25 
GB oferecidos de maneira geral, 
no país. O custo desses pacotes 
é de R$ 59,99. De acordo com o 
diretor de Supply (suprimentos) 
da Claro, Edval Almeida, os va-
lores dos planos com maior ca-
pacidade de dados ainda serão 
divulgados.

A adoção do 5G+ não vai 
exigir nenhuma alteração de 
contrato, a menos que o cliente 
queira ampliar o pacote de da-
dos móveis. Com os planos, os 
valores dos smartphones são re-
duzidos. Há oferta de R$ 1.159, 
no moto G62, exclusiva da ope-
radora, e oferta de iPhone 13 
ProMax 128GB por R$ 6.999.

Atividades empresariais
O gerente regional da Em-

bratel - braço empresarial do 
grupo Claro, Geraldo Vilar, 
citou as diversas oportunida-
des para a nova tecnologia, 
como as cirurgias robóticas 

com margem de erro mínima 
por causa da baixa latência 
(tempo de respostas), os setor 
de videomonitoramento, reali-
dade aumentada, inteligência 
artificial e automação em tem-
po real na indústria.

“Queremos tornar as em-
presas protagonistas para o 
desenvolvimento de novas 
soluções para seus negócios. 
Nosso trabalho é proporcio-
nar a infraestrutura habilitado-
ra para construção de um novo 
mundo”, afirma Geraldo Vilar. 
Ele comenta que já conversou 
com a Secretaria de Estado de 
Ciência e Tecnologia para rea-
lização de parcerias a partir da 
aplicação do 5G. “A internet 
pode contribuir muito para o 
desenvolvimento da indústria 
paraibana. Nossa expectativa é 
grande”, destaca.

O diretor-presidente da 
Companhia de Desenvolvimen-
to da Paraíba (Cinep), Rômu-
lo Polari Filho afirma que o 5G 
inaugura um novo capítulo no 
que diz respeito à inovação tec-
nológica na indústria paraiba-

na. “Do ponto de vista da atra-
ção de investimentos, a Cinep 
atua em conjunto com centros 
de pesquisas e inovação de for-
ma a possibilitar que tais inova-
ções cheguem aos setores pro-
dutivos que já estão instalados 
em nosso estado, havendo, as-
sim, o reinvestimento, geração 
de emprego e renda”. 

O gestor ressalta que a im-
plantação desta tecnologia pos-
sibilitará o desenvolvimento de 
outro nível da robótica, do ar-
mazenamento em nuvem, tec-
nologias de realidade virtual e 
o desenvolvimento da Internet 
Industrial das Coisas (IIoT), cuja 
principal consequência é o au-
mento da eficiência da produ-
ção industrial.

“Conectadas à rede mun-
dial de computadores, as má-
quinas de uma linha de pro-
dução poderão se comunicar 
em tempo real com o técnico 
em qualquer lugar do mundo, 
que poderá diagnosticar pos-
síveis falhas na produção, au-
mentando a eficiência e produ-
tividade”, explica Polari.

HUB para o Nordeste
De acordo com Geraldo Vi-

lar, a localização geográfica de 
João Pessoa fez com que a ci-
dade fosse escolhida pela Claro 
para ter um hub satélite, instala-
do na Rua das Trincheiras, com 
atuação para todo o Nordeste, 
parte do Norte e do Centro Oes-
te. Ele destaca o apoio do Gover-
no do Estado na autorização de 
instalação das antenas de satéli-
tes, considerando que a área faz 
parte do patrimônio histórico. 

Mais antenas
De acordo com a assesso-

ria da TIM, a operadora ativou 
duas vezes mais antenas que o 
mínimo regulatório exigido pe-
las normas do Leilão 5G. Já o 
vice-presidente de Marketing 
e Vendas da Vivo, Márcio Fab-
bris, destaca os benefícios ime-
diatos aos consumidores. “Abri-
mos espaço para as empresas 
criarem serviços e experiências 
imersivas, com o uso mais fre-
quente e eficiente de tecnologias 
de realidade virtual e inteligên-
cia artificial”

Pacotes com até 300GB e cirurgias robóticas

Fotos: Thadeu Rodrigues

Em termos de consumo, a ve-
locidade de conexão permite a 
utilização de carros autônomos, 
a possibilidade de ligar mui-
tos objetos à internet ao mesmo 
tempo, otimização nas chama-
das por vídeo ou nas experiên-
cias de jogos on-line. 
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Resultado foi pior que o registrado no mesmo período de 2021, quando as contas fecharam em R$ 15,5 bi negativos

Déficit de maio chega a R$ 33 bilhões
contas públicas 

Luciano Nascimento 

Agência Brasil

As contas do setor público 
consolidado, formado por Go-
verno Federal, estados, muni-
cípios e empresas estatais, re-
gistraram déficit primário de 
R$ 33 bilhões em maio deste 
ano. As informações, divul-
gadas ontem pelo Banco Cen-
tral (BC), mostram que o saldo 
negativo foi maior que o regis-
trado em maio do ano passa-
do, quando as contas fecharam 
com déficit de R$ 15,5 bilhões.

De acordo com o relatório 
de Estatísticas Fiscais, o re-
sultado é decorrente de défi-
cit no Governo Central e das 
empresas estatais, na ordem 
de R$ 40 bilhões e R$ 307 mi-
lhões, respectivamente. Já os 
governos regionais registra-
ram superavit de R$ 7,3 bi-
lhões no mês.

O documento informa ain-
da que, nos 12 meses encer-
rados em maio, o superávit 
primário do setor público con-
solidado atingiu R$ 119,9 bi-
lhões, equivalente a 1,32% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado primário é 
formado pelas receitas me-
nos as despesas, sem consi-
derar o pagamento de juros 
da dívida pública.

Juros
Os juros nominais do se-

tor público consolidado atin-
giram R$ 33 bilhões em maio, 
frente a R$ 21,9 bilhões em 
maio de 2021. De acordo com 
o BC, o resultado decorreu, 
em especial, do aumento da 
taxa Selic no período, mais 
do que compensando a me-
lhora na trajetória das opera-
ções de swap cambial (ganho 
de R$11 bilhões em maio de 
2021 e de R$26,7 bilhões em 
maio de 2022).

O swap cambial é a venda 
de dólares no mercado futu-
ro. Os resultados dessas ope-
rações são transferidos para 
o pagamento dos juros da dí-
vida pública, como receita, 
quando há ganhos, e como 
despesa, quando há perdas.

No acumulado em 12 me-
ses até maio, os juros nominais 
somam R$ 500,5 bilhões (5,51% 
do PIB), comparativamente a 
R$ 295,6 bilhões (3,7% do PIB) 
nos 12 meses até maio de 2021.

O BC informou ainda que 
o resultado nominal do setor 
público consolidado, que in-
clui o resultado primário e os 
juros nominais, foi deficitário 
em R$ 66 bilhões, em maio de 
2022. No acumulado de 12 me-
ses, o déficit nominal alcançou 
R$ 380,6 bilhões (4,19% do PIB), 
elevando-se 0,26 ponto per-
centual em relação ao déficit 
acumulado até abril de 2022.

Dívida pública
A Dívida Líquida do Se-

tor Público (DLSP), que cor-
responde ao balanço entre o 
total de créditos e débitos dos 
governos federal, estaduais e 
municipais, fechou o mês de 
maio em R$ 5,3 trilhões, o que 
corresponde a 58,8% do PIB, 
com aumento de 0,5 ponto 
percentual no mês.

Já a Dívida Bruta do Go-
verno Geral (DBGG) – que 
contabiliza apenas os passi-
vos dos governos federal, es-
taduais e municipais – che-
gou a R$ 7,1 trilhões ou 78,2% 
do PIB em maio de 2022, com 
redução de 0,8 ponto percen-
tual do PIB no mês.

Segundo relatório do Banco Central, o resultado é decorrente de déficit no Governo Central e das empresas estatais

O Indicador de Incerte-
za da Economia (IIE-Br) da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV) subiu 0,2 ponto em ju-
lho, para 120,8 pontos, maior 
nível desde março deste ano 
(121,3 pontos). Segundo a 
economista do Instituto Bra-
sileiro de Economia da FGV, 
Anna Carolina Gouveia, o 
indicador ficou praticamente 
estável em julho, acima dos 
120 pontos, um patamar his-

toricamente elevado.
“O resultado continua 

sendo influenciado pela pres-
são inflacionária no Brasil e 
no mundo e à política de aper-
to monetário global, colocan-
do em xeque o crescimento 
mundial nos próximos me-
ses. No Brasil, adicionalmen-
te, houve piora do cenário fis-
cal para 2023, e do cenário 
político, com a proximida-
de das eleições presidenciais. 
Diante deste cenário, é possí-
vel que o indicador continue 
a oscilar em níveis ainda ele-

vados nos próximos meses”, 
afirmou a economista.

Segundo a FGV, os dois 
componentes do indicador 
caminharam em sentidos 
opostos em julho. O compo-
nente de Mídia subiu três 
pontos, para 117,7 pontos, 
contribuindo com 2,6 pontos 
para o índice agregado.

Já o componente de Ex-
pectativas, que mede a dis-
persão nas previsões de es-
pecialistas para variáveis 
macroeconômicas, recuou 
11,1 pontos, para 124,7 pontos, 

contribuindo negativamente 
com 2,4 pontos para a evolu-
ção na margem do IIE-Br.

“Apesar do forte recuo do 
componente de Expectativa 
do IIE-Br no mês, este indica-
dor se mantém em patamar 
elevado, refletindo as hete-
rogeneidades das previsões 
dos especialistas para variá-
veis chaves na economia. O 
recuo de julho devolve ape-
nas 31% da alta de 36,2 pon-
tos do IIE-Br Expectativa en-
tre fevereiro e junho”, disse 
Anna Carolina.

Indicador de Incerteza da Economia fica estável
em julho

Ana Cristina Campos 

Agência Brasil

Dados
No acumulado em 12 

meses até maio, os juros 
nominais somam R$ 

500,5 bilhões (5,51% do 
PIB), comparativamente 
a R$ 295,6 bilhões (3,7% 
do PIB) nos 12 meses até 

maio de 2021

Parte das transferências 
cambiais para o exterior, que 
ainda não tinham sido adap-
tadas às normas da Orga-
nização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), terão redução 
gradual de Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) 
a partir de 2023. Um decreto 
assinado anteontem à noite 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro incluiu novas modalida-
des de transferências entre 
o Brasil e o exterior na lista 

de operações que passarão a 
pagar menos imposto.

Em comunicado, a Secre-
taria-Geral da Presidência 
da República informou que 
a medida vale para um de-
terminado tipo de transfe-
rência que ainda não estava 
amparado pela nova legisla-
ção. A medida valerá para as 
“transferências de recursos 
em moeda nacional, manti-
dos por estrangeiros em con-
tas de depósito no Brasil”.

A Secretaria-Geral tam-
bém informou que o decre-
to abrange os repasses de 
recursos “decorrentes de 

obrigações de participantes 
de arranjos de pagamento 
internacional relacionadas 
à aquisição de bens e servi-
ços do exterior e de saques 
no exterior por usuários fi-
nais dos referidos arranjos”. 
Por se tratar de decreto, a di-
minuição do tributo não de-
pende de aprovação do Con-
gresso Nacional.

Até o fim da noite, nem 
o Palácio do Planalto nem a 
Receita Federal tinham deta-
lhado o ritmo de redução das 
alíquotas e nem se o IOF será 
zerado em 2028 ou em 2029. 
O comunicado da Secretaria-

Geral apenas informou que 
a diminuição será gradativa 
ao longo dos próximos anos.

Cronograma
Em março, outro decreto 

tinha introduzido um cro-
nograma de redução do IOF 
sobre operações cambiais. 
O imposto sobre emprésti-
mos realizados no exterior, 
que era 6%, foi zerado ime-
diatamente. As alíquotas so-
bre o uso de cartões de cré-
dito internacionais, hoje em 
6,38%, cairão um ponto per-
centual ao ano entre 2023 e 
2027. Em 2028, serão reduzi-

das de 1,38% para 0%.
O IOF de 1,1% para a com-

pra de moeda estrangeira em 
espécie será zerado em 2028. 
As demais operações cam-
biais, que pagam 0,38%, pas-
sarão a ser isentas a partir de 
2029. O imposto sobre o câm-
bio está sendo eliminado aos 
poucos para adequar-se às 
normas da OCDE, que não 
recomendam a tributação so-
bre operações cambiais. No 
início de junho, a organiza-
ção aprovou o plano de ade-
são do Brasil ao grupo, que 
reúne as economias mais in-
dustrializadas do planeta.

Transferências cambiais terão redução de IOF
para o exterior

Wellton Máximo 

Agência Brasil

A expansão da ocupação 
no segundo trimestre des-
te ano foi disseminada entre 
diversas atividades econômi-
cas como indicam os dados 
da Pnad Contínua, divulga-
da ontem pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Os destaques 
foram comércio (3,4%), indús-
tria (2,7%), administração pú-
blica, defesa, seguridade so-
cial, educação, saúde humana 
e serviços sociais (4,5%).

Segundo a coordenado-
ra de Pesquisas por Amos-
tra de Domicílios do IBGE, 
Adriana Beringuy, no últi-
mo grupo de atividades, a ex-
pansão de 739 mil pessoas foi 
influenciada pela educação 
básica, especialmente o en-
sino fundamental. Além do 
comportamento sazonal de 
expansão desse grupamen-
to, a intensificação das ati-
vidades presenciais levou à 
absorção de profissionais no 
segmento da educação com 
contribuição ainda das con-
tratações na área de saúde.

Adriana Beringuy infor-
mou que, de maneira geral, 
a série histórica mostra que 
tal grupamento costuma co-
meçar o ano com retração 
e apresentar crescimento a 
partir do segundo trimestre. 
Esse comportamento só não 
foi notado nos anos de 2020 e 
2021, e embora tenha havido 
variação positiva da popula-
ção ocupada no grupamento, 
não foi estatisticamente sig-
nificativa. Mas, no segundo 
trimestre deste. ano voltou a 
ocorrer a sazonalidade.

De acordo com Adria-

na, esse grupamento inclui 
vários segmentos, entre os 
quais, educação pública e 
privada e saúde, que mais 
tiveram expansão. Ela res-
saltou que o avanço na edu-
cação não se restringiu aos 
professores, mas também 
aos profissionais de servi-
ços auxiliares ao setor, além 
da movimentação dos ser-
viços hospitalares. “Como a 
educação básica, fundamen-
tal, é provida essencialmente 
pela rede pública, são as pre-
feituras que provêm este ser-
viço. E acaba sendo o setor 

público da educação um dos 
maiores responsáveis pelo 
crescimento da população 
ocupada nesta atividade.”

Indústria
Adriana destacou que a 

indústria teve participação 
importante na ocupação de 
mais 332 mil pessoas, com 
crescimento de 2,7% no tri-
mestre e de 10% no ano. “A 
expansão vem da indústria 
de alimentos, da parte de 
confecções, e teve um pouco 
de indústria de máquinas e 
equipamentos”, acrescentou.

IBGE aponta aumento da ocupação no 2o trimestre
na atividade econômica

Cristina Indio do Brasil 

Agência Brasil

“O resultado 
continua sendo 
influenciado 
pela pressão 
inflacionária no 
Brasil e no mundo

Anna Carolina Gouveia

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Diversidade

Cerca de 1,3 milhão de lares no estado serão visitados; questionários podem ser respondidos por internet e telefone

Três mil recenseadores atuarão na PB
censo 2022

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

Começa nesta segunda-fei-
ra, dia 1º de agosto, em todo o 
país, a coleta domiciliar do 
Censo Demográfico 2022, 
realizado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica ( IBGE), e segue até o dia 
31 de outubro. Na Paraíba mais 
de 3,3 mil recenseadores esta-
rão em campo e devem visitar 
cerca de 1,3 milhão de lares em 
todo o estado. O morador po-
derá responder o questionário 
pela internet ou telefone, após 
o primeiro contato com o recen-
seador. Outra novidade é que 
as comunidades tradicionais 
quilombolas serão incluídas na 
pesquisa, antes eram apenas as 
indígenas.

O Censo seria realizado em 
2020, mas devido à pandemia 
foi adiado para 2021, ano em 
que também não ocorreu por 
falta de orçamento. Remarcado 
para 2022, o compromisso adi-
cional agora é realizar todas as 
etapas adotando os protocolos 
de prevenção à Covid. 

 No Censo Demográfico, 
os recenseadores vão a todos 
os domicílios, de todos os 223 
municípios paraibanos, aplicar 
um questionário para traçar o 
panorama da realidade brasi-
leira. Há dois tipos de questio-
nário, por amostra e o simpli-
ficado. O primeiro abrange 77 
perguntas e o simplificado são 
26 perguntas. Os questionários 
levantam informações sobre 
temas como: características 
da população, dos domicílios, 
educação, trabalho e rendimen-
to, deficiências, fecundidade e 
mortalidade, religião ou culto, 
identificação étino-racial, entre 

outros. Todas as informações 
fornecidas são sigilosas.

O coordenador técnico do 
Censo 2022 na Paraíba, Gilber-
to Cavalcante, explica como 
vai funcionar a coleta de dados 
pela internet e telefone. “Após 
a visita presencial para o cadas-
tramento do endereço, o mora-
dor poderá escolher essas duas 
modalidades. Se na primeira 
abordagem, o morador estiver 
ocupado, por exemplo, e pre-

ferir responder a pesquisa pela 
internet. Após fazer o cadastro, 
o morador receberá um link 
para preencher o questionário 
pela internet. Na pesquisa por 
telefone, o morador agenda 
um horário com o recensea-
dor”, explicou. O recenseador 
retorna até quatro vezes no 
domicílio, em dias alternados 
e horários diferentes.

Ele evidencia a importância 
do Censo 2022 para promover 
políticas públicas para o Brasil 
e a Paraíba. “Tudo que você 
faz na vida tem que ter plane-
jamento. O Censo vai mapear 
a partir do dia 1º de agosto até 
dia 31 de outubro toda a popu-
lação brasileiro. É importante 
que as pessoas colaborem com 
a pesquisa para que as políticas 
públicas sejam implementadas 
baseada na realidade da re-
gião”, frisou.

A população pode confir-
mar a identidade dos recensea-
dores e dos agentes de pesquisa 
do IBGE também pelo 0800 721 
8181 ou diretamente pelo site 

O Censo 2022 será total-
mente digital. Os agentes vão 
coletar os dados através do 
Dispositivo Móvel de Coleta 
(DMC), que possui tecnolo-
gia 3G ou 4G, além de wi-fi 
em áreas sem sinal de celular.

“O DMC ajuda o recen-
seador a chegar aos domi-
cílios, registra coordenadas 
e as informações coletadas 
durante as entrevistas com 
os moradores”, informou o 
guia para jornalistas do IBGE 
em 2022.

Ao longo do planeja-
mento do Censo 2022, o 
IBGE aperfeiçoa cadastros 
de endereços, estruturas ter-
ritoriais e mapas que, juntos, 
formam a base territorial. 

São esses dados que tra-
çam o caminho que o recen-
seador vai percorrer durante 

a coleta.

150 anos 
O Brasil completa 150 

anos de história de recen-
seamentos. O primeiro 
Censo foi realizado no Bra-
sil em 1872, ainda no perío-
do imperial. De lá para cá 
a evolução é marcante, não 
só da população que passou 
de 9,9 milhões de habitantes 
para cerca de 215 milhões, 
como também na aplicação 
dos questionários e no rigor 
estatístico.

Concurso IBGE 
O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 
abriu novo concurso para 
trabalhadores temporários 
para o Censo 2022, na Paraí-
ba há apenas duas vagas, já 
que alguns aprovados desis-
tiram da vaga. 

Segundo o IBGE, trata-se 
de um processo complemen-
tar, que oferece vagas ainda 
não preenchidas em diversos 
municípios do país. 

A previsão de duração 
do contrato é de até três me-
ses, podendo ser prorrogado, 
com base nas necessidades 
de conclusão das atividades 
do Censo Demográfico 2022 
e na disponibilidade de re-
cursos orçamentários. 

As inscrições para o cer-
tame são gratuitas e poderão 
ser efetuadas até dia 1º de 
agosto. 

Primeiro recenseamento
no país ocorreu em 1872

Questionários levantam informações como características da população e dos domicílios

Respondendo.ibge.gov.br
Fabiana Ferreira, 47 anos, 

foi recenseadora no Censo 2010 
em São Paulo e será novamente 
em 2022 na cidade de Campina 
Grande. Ela considera essencial 
o trabalho do recenseador do 
IBGE,  pois traça com precisão o 
perfil do brasileiro, sendo uma 
ferramenta de embasamento 
para novas políticas públicas 
ou aprimoramento daquelas já 
existentes. “Em 12 anos muita 
coisa aconteceu.  É importante 
retratar o Brasil para traçar po-
líticas públicas à população. 
Precisamos saber quantos so-
mos e de que  forma vivemos”, 
afirmou.

Ela gosta muito deste 
trabalho, não só pela função 
social, como também porque 
gosta de lidar com o público. 
“As pessoas eram muito solíci-
tas, me receberam muito bem. 
Acredito que agora teremos 
um pouco mais de resistência 
pois as pessoas estão muito re-
ceosas com golpe e violência”, 
declarou.

n 

Os agentes vão 
coletar os dados 
no Dispositivo 
Móvel de Coleta, 
tecnologia 3G 
ou 4G, além de 
wi-fi em áreas 
sem sinal de 
celular

n 

Há dois 
tipos de 
questionário: 
por amostra e 
o simplificado. 
O primeiro 
abrange 77 
perguntas, e o 
simplificado, 
apenas 26

Com o propósito de ga-
rantir maior precisão e agili-
dade nos exames de alta com-
plexidade aos pacientes com 
problemas cardiovasculares 
e neurológicos, o Complexo 
Hospitalar Regional Deputa-
do Janduhy Carneiro, em Pa-
tos, inaugurou na manhã de 
ontem, 29, o setor de Hemodi-
nâmica. Foram investidos R$ 
3,5 milhões nas instalações, 
em equipamentos de ultima 
geração e no angiógrafo Al-
phenix, da Canon, aparelho 
com tecnologia 3D para au-
mentar sua eficiência para a 
realização de exames e proce-
dimentos. A nova aquisição 
vai atender cerca de um mi-
lhão de habitantes da terceira 
macro região de saúde.

Agora, o CHRDJC é refe-
rência no Sertão do Estado em 
diagnósticos e tratamentos de 
doenças cardíacas, neurológi-
cas e endovasculares para pa-
cientes do SUS. 

“Patos hoje polariza a or-
ganização desse fluxo assis-
tencial na área de cardiologia, 
de neurologia e da área vas-
cular. Principalmente relacio-
nada a problemas de pré-dia-
béticos, de ulceras que existe 
um vazio assistencial muito 
grande no Estado da Paraíba 
e aqui na terceira macro não 
é diferente. Então, os serviços 
de hemodinâmica serão reali-
zados aqui em Patos mesmo, e 
os pacientes não mais precisa-

rão ser transferidos para João 
Pessoa, Hospital Metropolita-
no em Santa Rita e/ou Campi-
na Grande quando sofrerem 
um infarto,” informou Rena-
ta Nóbrega, secretária de Saú-
de da Paraíba.

O departamento de He-
modinâmica funcionará por 
agendamento e também com 
atendimento 24 horas no su-
porte para os casos cardio-
vasculares e neurológicas de 
urgência e emergência que 
chegam ao Complexo como: 
infarto agudo do miocárdio, 
aneurisma cerebral, AVC e 
aneurisma de aorta.

Entre os diversos procedi-
mentos que serão realizados 
no setor, estão: Cateterismo 
Cardíaco, Angioplastia Co-
ronariana, Angiografia Cere-
bral, Angioplastia Cerebral, 
Embolização de Aneurisma 
Cerebral e MAV, Angioplas-
tia de Carótidas, Angiogra-
fia Vascular periférica, An-
gioplastia Vascular periférica, 
Implante de Marcapasso Pro-
visório, Implante de Mar-
capasso Definitivo, Estudo 
Eletrofisiológico, Ablação, Im-
plante Transcateter de Pró-
tese Valvar Aórtica (TAVI), 
Implante de Endoprótese, Blo-
queio Neuromuscular e Im-
plante de PICC.

“O diagnóstico precoce é 
fundamental e importante 
para salvar vidas. Este tipo de 
procedimento até então não 
era feito aqui e sabemos que, 
em casos cardíacos, o tempo 
pode fazer diferença entre a 

vida e a morte. Agora sim po-
demos realizar intervenções 
tanto para o diagnóstico quan-
to para a realização terapêuti-
ca, e com isso agente consegue 
identificar e tratar um infarto 
de forma muito precoce, en-
tão agente agora consegue fa-
zer a terapêutica realmente do 
infarto. Porque antes quando 
um paciente chegava infarta-
do agente só fazia o controle 
da dor e algumas medidas que 
salvam a vida, mas que não re-
solvia a obstrução,” afirmou 
o diretor técnico do CHRDJC, 
Dr. Pedro Augusto.

Além da hemodinâmi-
ca, o Hospital de Patos rece-
beu outras recentes aquisi-
ções como a Tomografia de 64 
canais, dois aparelhos de ul-
trassom, um videolaparoscó-
pio, que permite a realização 
de cirurgias abdominais não 
invasivas, e Mamografia Di-
gital. Investimento de mais de 
seis milhões em saúde.

Instalado na Unidade de 
Diagnóstico por Imagem, o 
novo mamógrafo represen-
ta investimentos em torno de 
550 mil reais. “Esse equipa-
mento substitui um aparelho 
que já estava há mais de uma 
década em funcionamento, 
era obsoleto e não tinha mais 
condições de proporcionar à 
população exames com acurá-
cia e precisão, dificultando na 
hora do diagnóstico feito por 
nossos mastologistas e radio-
logistas”, declarou o diretor do 
CHRDJC, Francisco Guedes.

Com tecnologia digital, o 

Hospital ganha setor de hemodinâmica, tomógrafo e mamógrafo
em patos

Lusângela Azevêdo 

lusangela013@gmailcom

Foto: Simone Mello/Agência IBGE

aparelho permite que as ima-
gens sejam obtidas em segun-
dos, o que também reduz o 
tempo de exame. Por meio de 
um sistema avançado de pro-
cessamento, que inclui har-
dwares e softwares, o novo 
mamógrafo também oferece 
melhor resolução nas imagens 
mamárias e, consequentemen-
te, maior precisão no diagnós-

tico médico.
Para o prefeito Nabor Wan-

derley, a aquisição do mamó-
grafo digital é uma grande 
conquista para a população. 
“A gente poder oferecer um 
serviço com um mamógra-
fo de qualidade e trabalhar 
na prevenção e no diagnósti-
co precoce é maravilhoso! Sa-
bemos que o câncer de mama 

tem cura e depende, exclusi-
vamente, do diagnóstico pre-
coce”, ressaltou o gestou.

O mamógrafo digital ad-
quirido pelo hospital tem ca-
pacidade instalada de reali-
zação de mais 200 exames de 
mamografia por mês. Um nú-
mero bem superior à quanti-
dade de exames realizados 
antes.

Foram investidos R$ 3,5 milhões em equipamentos novos e modernos

n 

O CHRDJC 
é referência 
no Sertão do 
estado em 
diagnósticos 
e tratamentos 
de doenças 
cardíacas e 
neurológicas

Fotos: Lusângela Azevêdo
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Quando mais precisam de itens, como plano de saúde e remédios, eles têm que lidar com a queda na renda

Perdas financeiras afetam os idosos
poder de compra

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com 

Os idosos são os mais atingidos pela re-
dução do poder de compra no Brasil. Pri-
meiro porque quando se aposentam tem 
perdas financeiras, principalmente depois 
da última reforma previdenciária; outro 
fator é o aumento da inflação. Os gastos 
com plano de saúde, remédio e alimenta-
ção são cada vez maiores, pois, esta etapa 
da vida requer mais cuidados.

O Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC) e o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA) são os 
dois índices inflacionários mais conheci-
dos e calculados pelo IBGE, cuja diferen-
ça entre ambos é que o segundo engloba 
a maior parcela da população brasileira. 

Segundo o consultor financeiro Flávio 
Uchôa, a principal característica da infla-
ção é a diminuição do poder de compra, 
que consequentemente, aumenta o preço 
dos produtos e serviços.

“Antes da pandemia, por exemplo, um 
quilo da carne ‘patinho’ era R$ 20 reais, 
hoje é o dobro do preço. Alguns itens da 
cesta básica, a carne e os combustíveis, nos 
últimos 12 meses, tiveram um aumento su-
perior a 30%”, elucidou.

A dona de casa Maria Lúcia Xavier, 79 
anos, não entende de economia, mas perce-
be que a feira do mês é bem menos variada 
que antigamente. Ela é cardíaca e hiperten-
sa, por isso, precisa ter uma alimentação 
regrada. “Eu não sou diabética, mas tenho 
pressão alta, então tenho que evitar carne 
vermelha e comer bastante verdura, mas a 
aposentadoria é tão pouca que mal dá pra 
suprir as despesas básicas”, contou.  Devi-
do a redução do poder de compra, Maria 
Lúcia não tem condições financeiras de se-
guir o tratamento médico à risca.

“Eu já coloquei um cateterismo. Gosta-
ria de fazer o tratamento direitinho, mas 
o dinheiro está tão curto que não dá pra 
comprar o medicamento e ter uma ali-
mentação equilibrada ao mesmo tempo”, 
lamentou.

Boa parte do salário de Claudjane Al-
meida, 60 anos, tem sido destinado à ali-
mentação específica para diabetes e medi-
camentos para controlar a tireoide. Apesar 
do preço dos alimentos estarem elevados 
desde o início da pandemia, as despesas 
ficaram mais evidentes quando começou 
a reeducação alimentar. “Tenho consumi-
do queijo light, peixe e frango. Para con-
trolar a diabetes é preferível adoçantes 
que não contenham aspartame e sacari-
na em sua composição, pois estas substân-
cias estimulam o aparecimento de doen-
ças no cérebro”, afirmou. Apesar de não 
tão acessíveis, estes alimentos a ajudaram 
a controlar suas taxas clínicas.

O consultor financeiro Flávio Uchoa ex-
plica que todas as faixas etárias são atingi-

 Edileusa das Neves, 69 anos, reclama, também da qualidade dos produtos e dos preços altos

Serviço
n Alimentação específica e gastos com saúde são as principais despesas dos idosos

Dicas de Educação Financeira
n Pense duas vezes, antes de comprar algum bem ou pagar por um serviço 
supérfluo. Deixe pra comprar no dia seguinte e verá que a vontade de comprar 
ou consumir por impulso praticamente se dissipou
n A regra número 1 é poupar cerca de 10% da sua renda e investir pensando 
no longo prazo
n Aprender a ter uma vida compatível com sua renda é talvez a melhor dica 
de investimento para que possa acumular riquezas (poupando 10% da sua renda)
n Pague primeiro as despesas essenciais
n Peça desconto no valor do produto de forma assertiva, a fim de comprar o 
que precisa no menor preço possível
n A pesquisa de preços nos produtos e serviços é essencial num modelo 
de inflação alta para obter o melhor custo benefício
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“O dinheiro está tão 
curto que não dá pra 
comprar o medicamento 
e ter uma alimentação 
equilibrada ao 
mesmo tempo

Maria Lúcia Xavier

“Eu perdi algumas 
gratificações quando 
me aposentei. O 
dinheiro não rende 
como antigamente, 
pois tudo está caro

Geraldo Pereira

“Quem sobrevive de 
salário mínimo, ou se 
alimenta ou paga as 
despesas básicas

Edileusa das Neves

das pelo aumento da inflação, porém os idosos 
aposentados acabam sentido o maior impacto 
devido ao aumento das despesas com saúde.

“Nos últimos três anos, o brasileiro teve 
perda de poder aquisitivo porque a inflação 
chegou a 12% ao ano. Em relação aos idosos, 
a diferença é que eles gastam mais com saú-
de”, comparou.

O economista e educador financeiro, Joca 
Peixoto, menciona alguns fatores que influen-
ciam na diminuição do poder de compra dos 
idosos. “A situação financeira dos idosos está 
cada vez mais difícil. A maioria das pessoas 
que se aposentam tem perdas financeiras e de 
benefícios (auxílio alimentação, gratificação, 
Participação nos Lucros e Resultados). Além 
disso, nem todos os idosos conseguem alcan-
çar o mesmo salário de quando estava na ati-
va com complementação de renda”, elucidou. 

Além do preço exorbitante dos alimentos e 
variação dos preços, a dona de casa Edileusa 
das Neves, 69 anos, reclama da qualidade dos 
produtos. “Quem sobrevive de salário mínimo, 
ou se alimenta ou paga as despesas básicas. A 
caixa de maisena aumentou o preço, reduziu 
a quantidade e perdeu a qualidade”, criticou. 

Seu marido Geraldo Pereira, 89 anos, mes-

mo tendo se aposentado na Marinha Brasilei-
ra, sente o impacto da inflação. Por ser diabé-
tico e hipertenso acaba tendo despesas com 
medicamentos. “Eu perdi algumas gratifica-
ções quando me aposentei. O dinheiro não 
rende como antigamente, pois tudo está caro. 
A minha sorte é que a Marinha paga o plano 
de saúde”, concluiu.

Para se ter uma ideia, desde 2020 o salário 
mínimo não tem reajuste acima da inflação, 
apenas reposição. A médio prazo, o poder de 
compra do idoso reduzirá cada vez mais. Com 
exceção dos servidores do Judiciário Federal, os 
demais aposentados têm muita dificuldade fi-
nanceira ao se aposentar. “Historicamente, as 
despesas com remédios representam cerca de 
20%, chegando até 50% para quem ganha um 
salário mínimo. Os idosos acabam recorren-
do aos filhos para complementação da renda 
ou pagamento de despesas”, analisou Peixoto.

Segundo o economista Joca Peixoto, o pri-
meiro passo para ter controle financeiro é 
aprender a fazer um orçamento doméstico e se-
gui-lo à risca. Para alcançar este objetivo será 
preciso sacrificar velhos hábitos. “Por falta de 
educação financeira, o idoso acaba não acumu-
lando riquezas ao longo da vida”, frisou.
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“À espera de um milagre”. 
Este é o título de um filme 
de muito sucesso, mas retra-
ta bem a situação do Campi-
nense, no jogo de hoje, às 19 h, 
contra o Paysandu, no Estádio 
Amigão, em Campina Gran-
de. O jogo será válido pela 
17ª rodada da Série C e a Ra-
posa está na penúltima colo-
cação, precisando desespera-
damente de uma vitória para 
continuar com chances de es-
capar do rebaixamento para 
a Série D. O time tem apenas 
15 pontos conquistados em 16 
partidas e só restam mais três 
para o final da primeira fase 
da competição. Já o adversá-
rio é uma das melhores equi-
pes da Série C, vice-líder, com 
27 pontos.

A Raposa vem de uma 
derrota por 1 a 0 para o Al-
tos, em jogo disputado em Te-
resina. O time fez uma gran-
de apresentação, mas não 
conseguiu traduzir em gols 
a sua superioridade em cam-
po. Com o resultado, o rubro-
negro agora não pode pensar 
em outro coisa, se não a vi-
tória. Em caso de uma nova 
derrota, dependendo dos ou-
tros resultados, o Campinen-
se poderá ser rebaixado, com 
duas rodadas de antecedên-
cia.

O técnico Flávio Araújo 
não se desespera com a situa-
ção e ainda mostra otimismo 
em relação a escapar do re-
baixamento. Segundo ele, a 
forma com que a equipe jo-
gou contra o Altos, apesar 
da derrota, deixou ele muito 
animado. Para ele, o time do-
minou o adversário e só não 

À espera de um milagre, time paraibano entra em campo determinado a manter o sonho de ficar na Série C

Campinense faz jogo do desespero
diante do paysandu

Classificação - Série C

Hoje
11h

Ypiranga-RS x Mirassol
15h
Aparecidense x Atlético-CE

17h
Manaus x Botafogo-PB

18h
Confiança x Altos

19h
Campinense x Paysandu

Amanhã
11h
Botafogo-SP x Volta Redonda
15h
Floresta x Brasil de Pelotas

16h
Vitória x ABC

19h
Figueirense x São José-RS

Segunda-feira - 1/8
20h

Remo x Ferroviário

venceu, porque o goleiro es-
tava em um dia iluminado e 
conseguiu fazer defesas mi-
lagrosas.

Ele acha que se o time re-
petir o desempenho nos pró-
ximos jogos, vai conseguir as 
vitórias que o clube precisa. 
Flávio espera um jogo mui-
to difícil contra o Paysandu, 
mas tem certeza, que com o 
apoio do torcedor, jogando 
em casa, o Campinense tem 
totais condições de vencer o 
Papão da Curuzu.

O treinador não vai po-
der contar com dois jogado-
res, que estão vetados pelo 
departamento médico para 
esta partida. Trata-se do meia 
Juninho e do atacante Hugo. 
Por outro lado, ele terá o re-
torno do volante Magno, após 
cumprir suspensão, e a opção 
do volante Guilherme Cam-
pana, que foi contratado esta 
semana e já está em condi-
ções de jogo para este sábado.

Paysandu
A situação do clube pa-

raense é muito boa e pode até 
garantir a sua classificação 
de forma antecipada, caso 
vença o Campinense. Mas, 

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

O técnico Flávio Araújo orienta jogadores e se mostra confiante numa reação

CLUBES  PG J V E D GP GC SG
1o  Mirassol-SP  32 15 10 2 3 28 13 15 
2o  Paysandu-PA  27 16 7 6 3 25 15 10 
3o  ABC-RN  27 16 7 6 3 16 10 6 
4o  Volta Redonda-RJ 26 16 8 2 6 25 19 6 
5o  Botafogo-PB  26 15 7 5 3 15 10 5 
6o  Figueirense-SC  26 16 6 8 2 21 14 7 
7o  Aparecidense-GO 25 16 7 4 5 21 15 6 
8o  Botafogo-SP  23 16 7 2 7 20 20 0 
9o  São José-RS  23 16 6 5 5 25 20 5 
10o  Remo-PA  22 16 6 4 6 22 19 3

CLUBES  PG J V E D GP GC SG
11o  Vitória-BA  22 16 6 4 6 14 11 3 
12o  Altos-PI  21 16 6 3 7 20 23 -3 
13o  Manaus-AM  21 16 5 6 5 14 15 -1 
14o  Ypiranga-RS  19 16 4 7 5 16 18 -2 
15o  Confiança-SE  17 16 4 5 7 10 16 -6 
16o  Ferroviário-CE  16 16 5 1 10 12 21 -9 
17o  Floresta-CE  16 16 4 4 8 13 23 -10 
18o  Atlético-CE  16 16 4 4 8 14 31 -17 
19o  Campinense-PB 15 16 4 3 9 13 23 -10 
20o  Brasil-RS  14 16 3 5 8 16 24 -8

O Botafogo tenta, hoje, 
recuperar os pontos perdi-
dos em casa contra o Remo, 
diante do Manaus, em jogo 
programado para às 17h, na 
Arena da Amazônia, em Ma-
naus, válido pela 17ª rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série C. O Belo é o quinto co-
locado com 26 pontos e pre-
cisa vencer para não ser ul-
trapassado nesta reta final da 
fase de classificação. Já o Ma-
naus está na 13ª posição com 
21 pontos e também precisa 
da vitória para entrar no G8.

No Botafogo, o empate 
contra o Remo no Almeidão 
não foi muito bem recebido 
pela torcida, que viu o time 
deixar escapar a chance de 
encaminhar bem a sua clas-
sificação e ainda ser ultra-
passado pelo Volta Redon-
da. Outros clubes também 
se aproximaram e ameaçam 
a posição do Belo nesta ro-
dada. Mas uma vez, a equi-
pe deixou a desejar na parte 
ofensiva e de armação, e não 
levou perigo ao gol adversá-
rio. Nos últimos quatro jogos 
no comando do técnico Ita-
mar Schülle, o time só conse-
guiu uma vitória e é chegada 

a hora de voltar a vencer para 
se garantir com folgas na pró-
xima fase da competição.

Para esta partida contra 
o Manaus, Itamar Schülle 
vai ter dois desfalques mui-

to importantes, o atacante e 
artilheiro da equipe Gustavo 
Coutinho e o zagueiro Lean-
dro Camilo. Ambos toma-
ram o terceiro cartão amarelo 
e vão cumprir suspensão au-

tomática. E por falar em Gus-
tavo Coutinho, o clube anun-
ciou o seu desligamento na 
manhã de ontem. De acordo 
com o Belo, o Fortaleza - deten-
tor dos direitos econômico e fe-
derativo do jogador - solicitou 
o retorno do atleta, seguindo 
uma cláusula do contrato en-
tre os clubes. Para o lugar do 
atacante, tudo indica que o es-
colhido será Schumacher, já o 
substituto do zagueiro deverá 
ser Jonathan ou Yanno. Por ou-
tro lado, o treinador terá mais 
uma opção para o ataque, Iago 
Telles, que foi contratado re-
centemente e já está em con-
dições de ser escalado.

Manaus
No Manaus, a derrota para 

o Atlético por 3 a 1, na última 
rodada, causou estragos. Esta 
semana, três jogadores pedi-
ram para deixar o clube: o za-
gueiro Claudinho, o volan-
te Rogério e o meia Clayton. 
O zagueiro era considerado o 
xerife da zaga e foi titular em 
32 dos 35 jogos do Manaus 
nesta temporada. Nem ele, 
nem os outros dois, disseram 
o motivo de pedir demissão.

Para a partida contra o 
Botafogo, o técnico Evaristo 
Piza, um velho conhecido do 
torcedor botafoguense, pediu 
mais empenho do elenco.

Botafogo tenta se consolidar no G8, hoje, diante do Manaus 
arena da amazônia

17ªRodada

n 

Raposa 
precisa vencer 
em casa 
para seguir 
sonhando em 
se manter 
na terceira 
divisão 
do futebol 
nacional

nem tudo são flores no Pa-
pão da Curuzu. O time vem 
caindo de produção nos úl-
timos jogos e está há seis 
partidas sem vitória. O se-
tor defensivo vem preocu-
pando o técnico Márcio Fer-
nandes, já que levou cinco 
gols nos últimos cinco jogos. 
Esta semana, o clube con-
tratou o volante Jean Hen-
rique, de 29 anos, que esta-
va no Londrina. A diretoria 
ainda procura um centroa-
vante e um zagueiro até o fi-
nal do prazo para substitui-
ção de jogadores.

Jogadores do Belo durante treino na Maravilha do Contorno

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Foto: Cristiano Santos/Botafogo
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Causos 
  & lendas do nosso futebol

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaborador

Dez importantes
registros do
nosso futebol

Em 17 de março de 1940, em um terreno doado por 
Argemiro de Figueiredo, foi inaugurado o Está-
dio Presidente Vargas, conhecido por PV, que per-

tence ao Treze Futebol Clube, que o utiliza como Centro 
de Treinamento e sede de seus jogos intermediários. O 
estádio tem capacidade para 8.880 pessoas. No jogo de 
sua inauguração, o Treze Futebol Clube jogou e empa-
tou com a equipe do Ypiranga, em 3 x 3, sendo o pri-
meiro gol de autoria de Alcides.

 Já em 13 de junho de 1946, nascia Fernando Antônio 
Cavalcanti, o popular “Fernando” que na década de 60, 
com apenas 15 anos estreava como goleiro do Botafo-
go da capital e passaria a ser um dos maiores goleiros 
da história do clube; participando da  famosa campa-
nha do tricampeonato estadual do alvinegro de estre-
la vermelha, nos anos de 68, 69 e 70. Fernando, antes de 
encerrar a sua carreira, jogou no Auto Esporte, Campi-
nense e América de Esperança.

Em 1951, o Auto Esporte Clube realizava a sua pri-
meira partida internacional,  honrando o nosso futebol 
ao golear por cinco tentos a um uma equipe formada 
pela tripulação do navio argentino “Punta Del Loyola”, 
que estava ancorado no porto da cidade de Cabedelo.

 Já em 5 de maio de 1952, em uma modesta residên-
cia situada na Rua Adolfo Cirne, hoje denominada de 
Beira Rio, foi fundado o Íbis Futebol Clube, o pássa-
ro preto da torrelândia. Osvaldo Canuto,  proprietá-
rio da casa, foi um dos fundadores e  o seu primeiro 
presidente. Essa agremiação pessoense já disputou o 
campeonato de profissionais e revelou craques como 
Odon e Miruca.

Em 1957, na cidade de Lima, enfrentando a seleção 
do Peru, o paraibano Aluísio Francisco da Luz, conhe-
cido por “Índio”, marcou o gol  que classificou o Brasil 
para a Copa do Mundo de 1958, na Suécia. Por questões 
de contusão, ele não acompanhou a seleção canarinho 
para a nossa primeira conquista de Copa do Mundo.

  Já em 1965, o Campinense Clube, ao vencer o Bota-
fogo da capital conquistou o hexacampeonato. A equi-
pe rubro-negra  chegou à grande final após golear o 
Auto Esporte (6 x 2) e o Cinco de Agosto (8 x 0). O úni-
co adversário que poderia estragar a festa era o Botafo-
go. Foi justamente contra ele que o rubro-negro decidiu 
a melhor de três; o “Belo” tinha conquistado o primei-
ro turno enquanto o Campinense o segundo. Na pri-
meira partida a Raposa sagrou-se vitoriosa por 1 x 0,

No segundo confronto, no Estádio da Graça, em João 
Pessoa, um disputado 0 x 0. Na terceira e última parti-
da, o Plínio Lemos estava lotado e o Campinense ven-
ceu por  1 x 0, gol do craque “Debinha”  conquistando 
o inesquecível título.

Em 1976, em jogo válido pelo campeonato nacional, 
precisamente no dia 12 de setembro, a cidade de Ma-
ceió foi invadida pela torcida do Botafogo da Paraíba, 
que ocupou cinquenta por cento das dependências do 
Estádio “Rei Pelé’’, passando aquela data a ser deno-
minada de a invasão de Maceió. Naquela tarde de do-
mingo, o time da estrela vermelha empatou por 0 x 0.

 Já em 1980, por indicação do falecido técnico Caiça-
ra, chegou para o Botafogo o craque Hélio Ribeiro Al-
ves, o popular “Hélio Show”,  experiente goleiro com 
passagem em várias equipes do país. Ele foi peça fun-
damental naquela equipe que possuía Nicácio, Magno 
e Zé Eduardo, e que nos mostrou que camisa não ga-
nha jogo, vencendo várias equipes consideradas gran-
des, inclusive o Flamengo de Zico em pleno Maracanã.

Em 1o de junho de 2009, com apenas 48 anos de ida-
de, faleceu, no hospital regional da cidade de Patos, 
João Vianez Segundo dos Santos, o popular “Menon”, 
craque que surgiu no Nacional de Patos e brilhou em 
várias equipes paraibanas, como o Treze, Botafogo e 
Campinense, e em equipes de outros estados. Menon 
era irmão de Clóvis, também jogador profissional que 
foi artilheiro paraibano em 1974, vestindo a camisa do 
Treze Futebol Clube.

 Já em 7 de dezembro de 2010, aos 74 anos de idade, 
faleceu Geraldo Cavalcanti, radialista que comandou, 
por muitos anos, a equipe de esportes nota 10 da Rádio 
Tabajara. Natural da cidade de Santa Rita, ele chegou 
para a rádio oficial do estado no ano de 1956. Também 
exerceu o cargo de locutor oficial de vários governos. 
Ele possuía um excelente timbre de voz e seus comen-
tários eram formadores de opinião.

Competição reúne 200 atletas de todas as regiões do estado e envolve 14 clubes filiados a Federação Paraibana

Paraibano Sub-16 na pista da UFPB
atletismo

A Federação Paraibana 
de Atletismo (FPbA) realiza, 
hoje, a partir das 7h, na pista 
de Atletismo do Campus I da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), em João Pessoa, 
com entrada gratuita, a 1a eta-
pa do Campeonato Paraibano 
de Atletismo Sub-16, com a par-
ticipação de atletas de todas as 
regiões do estado.

Durante os períodos da 
manhã e tarde serão dispu-
tadas provas nas modalida-
des de marcha atlética, lan-
çamento de dardo e martelo, 
300m, 100m e 80m com bar-
reira, salto em distância, salto 
triplo, salto em altura e arre-

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com “Os treinadores 
têm feito 
um trabalho 
brilhante no 
sentido de 
explorar o 
potencial 
dos atletas

José Florentino

messo de peso. As provas se-
rão disputadas por 200 atletas 
das modalidades masculino e 
feminino, representantes de 14 
clubes filiados à FPbA. 

“Os treinadores têm feito um 
trabalho brilhante no sentido de 
explorar as potencialidades dos 
atletas. A competição tem tudo 
para apresentar um bom nível 
de competitividade técnica, em 
função de todo um trabalho que 
tem sido desenvolvido para for-
talecer a base do atletismo pa-
raibano”, comentou José Floren-
tino Neto, presidente da FPbA.

A competição serve como 
classificatória para a seleção dos 
melhores atletas que irão repre-
sentar a Paraíba na disputa das 
principais competições da cate-
goria pelo Brasil. No último fim 

de semana, os atletas paraiba-
nos brilharam na disputa do 
Troféu Norte-Nordeste de Atle-
tismo Sub-18, em Natal-RN. Jú-
lio Ferreira conquistou duas 
medalhas de ouro nos 2.000m 
com obstáculos e nos 800m, en-
quanto que Matheus Melo con-
quistou o 1o lugar no salto em 
altura, desempenhos que ga-
rantiram a seleção paraibana 
de atletismo na quarta posição 
geral da competição. Os atletas 
melhores colocados, por cate-
goria, no Campeonato Parai-
bano de Atletismo Sub-16 irão 
representar a Paraíba na dis-
puta do Troféu Norte-Nordes-
te, em Fortaleza, e no Campeo-
nato Brasileiro da categoria, em 
Timbó-SC, competições agen-
dadas para o mês de outubro.
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Provas serão realizadas na pista da Universidade Federal da Paraíba e as atividades estão previstas para começar às 7h

João Pessoa será sede de 
uma etapa do International 
Pro, da AJP Tour de Jiu-Jitsu, 
nos dias 6 e 7 de agosto. Com o 
apoio da Prefeitura da capital, 
através da Secretaria de Juven-
tude, Esporte e Recreação (Se-
jer), tendo como local o Centro 
Universitário João Pessoa (Uni-
pê). As inscrições seguem aber-
tas até a próxima segunda-feira 
(1) pelo link: https://soucom-
petidor.com.br/pt-br/eventos/
todos-os-eventos/p1549-ajp-
tour-joao-pessoa-international
-pro-gi-2022-etapa/. A dispu-
ta vale pontos para o ranking 
da organização de Abu Dhabi.

A expectativa para este ano 
é receber em torno de mil atle-
tas, entre crianças, juvenis, 
adultos e masters. Vale ressal-
tar que a edição do ano passa-
do foi limitada devido às restri-
ções da pandemia da Covid-19 
vividas naquele momento. Por 
isso, a organização espera pro-
mover um evento de grandes 
proporções.

O secretário de Esportes de 
João Pessoa, Kaio Márcio, sa-
lientou a felicidade por poder 
abrir espaço para as novas ge-
rações, que são os alunos aten-
didos pelo programa “Cam-
peões do Amanhã”, projeto de 
incentivo ao esporte liderado 
pela secretaria.

“São mais de 60 alunos do 
projeto “Campeões do Ama-
nhã” inscritos nesta etapa. O 

João Pessoa vai sediar etapa do Internacional
Pro, da AJP Tour, entre os dias 6 e 7 de agosto

jiu- jitsu
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evento deste ano será ainda 
maior que o do ano passado, 
que já foi um grande sucesso. Fi-
camos muito felizes em apoiar e 
também poder participar atra-
vés das nossas crianças. É uma 
grande oportunidade para elas”, 
enfatizou o secretário.

O coordenador de lutas da 
Secretaria de Esportes da capi-

tal e organizador do evento da 
AJP em João Pessoa, João Luiz, 
também mostrou-se empolga-
díssimo para esta edição. Além 
das disputas por categoria, se-
rão selecionados atletas para fa-
zer parte do time de competi-
ção da Sejer.

“Todos sabem da importân-
cia desse evento para João Pes-

soa. Nós temos um dos melho-
res jiu-jitsu do mundo. Além 
disso, o número de crianças 
praticantes do esporte aqui no 
Nordeste cresceu bastante. Será 
um grande show e o palco não 
poderia ser melhor, a Unipê, 
que é uma universidade gran-
de entusiasta do esporte e do 
jiu-jitsu”, finalizou.

Competição deve reunir mil atletas entre crianças, juvenis, adultos e masters
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Curtas

Rebeca é embaixadora
dos Jogos da Juventude

Neymar obtém liminar e 
não pode ser processado

Vagner Love assina com o 
Sport e se diz motivado

Motivação não faltará aos mais de quatro mil 
jovens que participarão dos Jogos da Juventude 
Aracaju 2022. Uma das principais estrelas 
do esporte nacional é presença garantida no 
evento, que acontece entre 2 e 17 de setembro. 
A campeã olímpica e mundial Rebeca Andrade 
é a primeira embaixadora confirmada pelo 
Comitê Olímpico do Brasil (COB) na competição, 
que volta ao calendário nacional depois de dois 
anos em virtude da pandemia. A ginasta terá a 
missão de interagir e inspirar com os atletas da 
nova geração. “Fiquei muito feliz com o convite 
do COB. Incentivar o esporte na base, estimular 
hábitos saudáveis e valores do esporte para 
jovens e crianças é fundamental não apenas para 
a formação de atletas, mas também de cidadãos 
de bem. Ser embaixadora dos Jogos da Juventude 
é uma honra e minha missão é inspirar essa 
garotada”, comentou.

Além dos problemas que ainda enfrenta com a 
justiça espanhola, ameaçado de ser preso por conta, 
ainda, da negociação do Santos com o Barcelona, 
o atacante Neymar, do PSG, coseguiu uma vitória, 
mas na justiça brasileira. É que ele não poderá ser 
processado ou preso por sonegação fiscal. Ontem, 
o Tribunal Federal Regional da 3ª Região concedeu 
um habeas corpus para suspender o procedimento 
criminal investigatório contra o jogador por suposto 
caso de sonegação fiscal no Brasil. A liminar não 
coloca um ponto final do processo, que ocorre desde 
2004, referente a multa aplicada pela Receita Federal, 
no valor de R$ 188 milhões, por sonegação fiscal. No 
ano seguinte,  Neymar chegou a ter bens bloqueados 
pela justiça após solitação da Procuradoria da 
Fazenda Nacional.

Vagner Love foi anunciado oficialmente 
como reforço do Sport no início da noite dessa 
quinta-feira e já foi apresentado em coletiva 
de imprensa algumas horas depois. Aos 38 
anos, o atacante assinou contrato até o final de 
temporada e oficializou a volta ao futebol brasileiro 
após passagens por Kairat, do Cazaquistão, 
e Midtjylland, da Dinamarca. O último time 
defendido por ele no Brasil foi o Corinthians, 
em 2020. “Terminar a carreira eu não penso, e 
é justamente por isso que estou aqui agora. Eu 
sei que ainda tenho força e acredito que posso 
jogar em alto nível. Quero jogar até quando meu 
corpo obedecer”, garantiu o veterano, que foi 
elogiado por Inaldo Freire, fisiologista do clube 
pernambucano. “Ele chega muito bem no perfil 
antropométrico. O que é isso? Bom peso, o que 
mostra que é um atleta que se cuida, e percentual 
de gordura dentro da média, mostrando que é 
um atleta de alto nível dentro e fora das quatro 
linhas”, afirmou Freire. Apesar da experiência, da 
longa carreira e dos títulos conquistados, Love se 
disse bastante ansioso com o retorno ao país natal. 
“Parece que é meu primeiro contrato, parece que 
vai ser minha estreia como jogador profissional. 
Estou muito à vontade, meus olhos ainda brilham, 
sinto frio na barriga”, comentou.

Projeto aprovado na Câmara beneficia os clubes, que não serão obrigados a pagar a rescisão total do contrato

Dirigentes  na  PB  apoiam mudanças
lei do esporte

Série A
16h30

Ceará x Palmeiras
Goiás x Coritiba

19h
Corinthians x Botafogo

20h30
Flamengo x Atlético-GO

Série B
11h

Brusque x Cruzeiro
16h

Londrina x Criciúma
18h30

Novorizontino x Vila Nova
19h

Ponte Preta x Operário-PR
20h30

CSA x Ituano

Série C
11h

Ypiranga-RS x Mirassol
15h

Aparecidense x Atlético-CE
17h

Manaus x Botafogo-PB
18h

Confiança x Altos
19h

Campinense x Paysandu

Série D
15h

Caxias x Oeste
Aimoré x Portuguesa-RJ

16h
Tocantinópolis x São Raimun-

do-AM
Bahia de Feira x Costa Rica-MS

São Bernardo x Azuriz
16h

Paraná x FC Cascavel
17h

Pouso Alegre x Operário VG

Nos últimos jogos da Série A do Cam-
peonato Brasileiro, os jogadores fizeram 
um protesto antes do início das partidas, 
contra a nova Lei Geral do Esporte, que 
já foi aprovada pela Câmara  dos Depu-
tados, com alterações, e agora será nova-
mente apreciada no Senado Federal. Os 
jogadores alegam que não foram ouvidos 
sobre o assunto, e que caso aprovada, a 
lei vai prejudicar a classe, com mudanças 
nos contratos de trabalho com os clubes.

O texto aprovado na Câmara trouxe 
mudanças em relação ao texto original 
no ponto que trata de modelos de con-
tratação de atletas. Um dos dispositivos 
permite que os clubes estipulem um va-
lor reduzido a ser pago em caso de resci-
são contratual com o atleta. Atualmente, 
a Lei Pelé obriga o pagamento de 100% do 
valor referente ao vínculo completo, mes-
mo que ele seja encerrado anteriormen-
te. Caso essa mudança passe, jogadores 
ainda podem receber o valor integral, 
mas os times terão a opção de negociar 
a redução no ato da contratação, deixan-
do estabelecida a quantia a ser acertada 
em caso de rescisão.

Anteriormente, o texto aprovado pe-
los Senadores estabelecia que o valor da 
cláusula compensatória seria livremente 
pactuado entre as partes e formalizado 
no contrato especial de trabalho despor-
tivo, observando, como limite máximo, 

Foto: Miriam Jeske/ COB

Rebeca Andrade vai interagir com os jovens atletas

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

400 vezes o valor do salário mensal no 
momento da rescisão e, como limite mí-
nimo, o valor total de salários mensais 
a que teria direito o atleta até o término 
do contrato.

Para o diretor executivo de futebol do 
Treze, Josimar Barbosa, a nova lei, caso 
aprovada como está, vai trazer vantagens 
para os clubes e desvantagens para os jo-
gadores. Ele entende até que ela foi cria-
da para socorrer os clubes tradicionais 
do futebol brasileiro, que têm hoje um 
grande endividamento.

“Olha, do ponto de vista do clube, vai 
melhorar muito, porque hoje o que acon-
tece, e o Treze é um exemplo disto, é que 
determinados atletas cometem uma in-
disciplina, ou não estão rendendo o que 

se espera deles, ou mesmo até, há uma 
mudança  no clube que foi eliminado de 
uma competição e precisa fazer a resci-
são de contrato dos atletas, e mesmo as-
sim, o clube tem a obrigação de cumprir 
o contrato em cem por cento. A maioria 
da dívida astronômica do Treze hoje é 
decorrente justamente das rescisões con-
tratuais dos contratos de forma unilate-
ral feita pelo clube. Por outro lado, para 
os jogadores, é uma medida que fere os 
seus direitos trabalhistas e é até discri-
minatória na minha opinião”, afirmou.

Para o presidente do Botafogo, Ale-
xandre Cavalcanti, as mudanças são ne-
cessárias para se adaptar à nova realida-
de do futebol brasileiro.

“A legislação trabalhista atual é mui-
to paternalista com os jogadores. Os clu-
bes são obrigados a cumprir com cem 
por cento do contrato do trabalho, mes-
mo que não queiram mais o serviço pres-
tado pelo atleta. Agora, ela trará mais a 
realidade do futebol brasileiro e em caso 
de uma rescisão, estipula-se uma multa, 
e o clube não será mais obrigado a assu-
mir os cem por cento do contrato. Eu vejo 
com bons olhos, na busca por um meio 
termo nessa relação do clube com os atle-
tas”, disse o dirigente botafoguense.

O presidente do Sousa, Aldeone 
Abrantes, disse não ter conhecimento 
do projeto de lei. Já o presidente do Cam-
pinense, Danilo Maia, preferiu estudar 
melhor o projeto de lei para se pronun-
ciar depois sobre o assunto.

Disputa
Atletas têm reclamado 

das mudanças propostas 
pela nova Lei Geral 

dos Esportes, mas não 
encontram eco por parte 

dos dirigentes, que 
esperam pela aprovação 

no Senado

Rogério Ceni deu um lon-
go abraço em Thiago Cou-
to ao final da vitória sobre o 
América-MG. Ídolo e dono da 
posição por mais de duas dé-
cadas, o ex-goleiro quis pas-
sar tranquilidade ao jovem, 
que se tornou titular com a 
lesão de Jandrei. O treinador 
enalteceu Thiago pela defesa 
de pênalti que assegurou o 
triunfo por 1 a 0 no Morum-
bi, pelas quartas da Copa do 
Brasil, mas admitiu que o São 
Paulo busca um novo atleta 
para a posição.

“Ele tem 23 anos, são pou-
cos jogos jogados no profissio-
nal, natural que você tenha 
nervosismo, 51 mil pessoas 
nas arquibancadas. Os dois 
jogos que ele fez foi com mui-
tas modificações na zaga, hoje 
a zaga tinha a formação mais 
tradicional, facilita o traba-
lho dele”, afirmou, lembran-
do das atuações inseguras 
contra Inter e Goiás, nos quais 
a equipe levou seis gols, três 
em cada.

“Feliz pela defesa do pê-
nalti, nos ajudou, e acho que 
pode trazer um pouco mais 
de confiança pra ele, é um me-
nino que joga mais do que já 
mostrou”, prosseguiu Ceni. 
O treinador está certo de que 
o jogador de 23 anos, cria da 
base são-paulina vai amadu-
recer e entregar mais do que 
está apresentando.

“Conheço o Thiago do dia 
a dia, joga muito bem com 
os pés. Eu com 30 anos sen-
tia que tinha dias que não ti-
nha confiança, não executava 
tudo que treinava. Nervosis-
mo é natural e estampado no 
olhar dele, com o passar dos 
jogos ele vai jogar melhorar, é 
a natureza da vida”.

Enquanto tenta dar tran-
quilidade a Thiago Couto, 

a diretoria age no mercado 
para contratar um outro atle-
ta para a posição. A pressa se 
justifica porque este sábado, 
31, é a data limite para inscri-
ções na Copa sul-americana e 
Jandrei continua machucado, 
com uma fratura em uma das 
vértebras da coluna lombar.

O São Paulo tentou trazer 
John, reserva de João Paulo no 
Santos, mas o clube da Baixa-
da recusou as duas propos-
tas, a última dela perto de R$ 
7 milhões.

“Não temos dinheiro para 
contratar um goleiro. Com-
preendo a situação do clube. 

Estamos vendo se consegui-
mos encontrar algum goleiro. 
Senão, o Thiago continua jo-
gando”, avisou Ceni.Ele citou 
outros nomes que analisados 
pela diretoria. Hoje, Felipe Al-
ves, reserva do Juventude, é o 
que aparece com mais chance 
de acerto. Ele trabalhou com 
Ceni no Fortaleza, que o em-
prestou ao time gaúcho até o 
fim deste ano.

“Felipe Alves é um golei-
ro com quem trabalhei, Diego 
Alves trabalhei, Rafael Cabral 
eu gosto, Jailson tem expe-
riência, John é muito bom go-
leiro, caro, mas é bom goleiro. 

Richard, do Ceará, é interes-
sante, mas é nosso próximo 
adversário da semana que 
vem”, listou o treinador, fa-
zendo menção ao rival da Sul
-Americana.

“Posso citar vários golei-
ros, mas infelizmente não 
temos capacidades para fa-
zer uma proposta elevada. 
Se conseguirmos, vai ser im-
portante pra ajudar na expe-
riência do próprio Thiago, 
pra esse momento do Jandrei 
fora. Se não conseguirmos, 
Thiago continua jogando”, 
reiterou.

Ceni enaltece o jovem goleiro Thiago Couto
são paulo

Ricardo Magatti 

Agência Estado

Foto: Paulo Pinto/saopaulofc.net

Jogos de Hoje

O técnico Rogério Ceni orienta atleta no Morumbi
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O argentino Juan Manuel Fangio foi um ídolo da 
Fórmula 1 nos anos de 1950, mas ainda hoje 
é venerado pelos amantes do automobilismo, 

sendo o primeiro, e por décadas, o único a ganhar 
cinco prêmios no gênero, um recorde que perdurou por 
47 anos, até ser igualado por Michael Schumacher, 
em 2004. No entanto, em toda a sua carreira, Fangio 
conquistou 24 vitórias, chegando a uma média de 
aproveitamento nunca igualado no esporte, pois o 
argentino venceu 47% das provas que participou.

Mecânico de profissão, Fangio ainda foi jogador 
de futebol, desistindo e ingressando na Fórmula Indy, 
no final da década de 1940, nos Estados Unidos, 
mas não se destacou na modalidade. Curiosamente, 
Fangio disputou sua primeira corrida aos dezessete 
anos, guiando um Ford-T, e terminou-a em último 
lugar. Decidiu-se ir para a Europa, onde, na Fórmula 
1, conquistou fama correndo 51 grandes prêmios, 
conquistando a incrível marca de cinco títulos mundiais 
(1951, 1954, 1955, 1956 e 1957), dos quais quatro foram 
consecutivos, e dois vice-campeonatos (1950 e 1953). 
Em oito temporadas disputou correndo em quatro 
escuderias: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari. 
Seu primeiro campeonato mundial conquistado foi aos 
40 anos, em 1951, e ele deixou as pistas no auge da 
fama, em 1958, um ano depois de ganhar seu quinto 
título de campeão. Fangio dizia que “a melhor maneira 
de competir é se manter o mais devagar possível em 
primeiro”.

Um episódio curioso de sua carreira foi quando foi 
sequestrado por guerrilheiros cubanos, em 1958, ficando 
dois dias refém e sendo solto em seguida, pois eles só 
pretendiam chamar a atenção da imprensa mundial 
para a causa liderado por Fidel Castro.

Considerado por muitos como um dos maiores 
pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos, Fangio foi 
amigo de vários presidentes argentinos, de Perón a 
Menem, e recebeu convites para assumir cargos eletivos, 
mas recusou a todos. Solteiro e dedicado ao esporte, 
o corredor faleceu aos 84 anos, na madrugada do dia 
17 de julho de 1995, em Buenos Aires, de uma parada 
cardiorrespiratória, agravada por um quadro de 
pneumonia e complicações renais.

A pedido do presidente argentino Carlos Menem, 
o corpo do ex-piloto foi velado na Casa Rosada, sede 
do governo argentino, e enterrado com honras de herói 
nacional em Balcarse, cidade distante 400 quilômetros 
da capital argentina, onde o pentacampeão mundial de 
F-1 nasceu.

Mas gente assim não se esquece tão fácil e, em 2011, 
no centenário de seu nascimento, Fangio foi lembrado 
ao redor do mundo e várias atividades foram realizadas 
por ocasião de seu aniversário. No ano de 2021, com o 
aval dos filhos do piloto, os restos mortais do argentino 
pentacampeão mundial de Fórmula 1 foram transferidos 
do cemitério para um mausoléu erguido no Museu 
do Automobilismo Juan Manuel Fangio, na cidade de 
Balcarse, província de Buenos Aires, que é mantido pela 
Fundação Fangio, com o suporte de empresas como 
Mercedes-Benz e TagHeuer. O museu ocupa cinco mil 
metros quadrados e guarda todo o acervo colecionado 
pelo piloto, entre troféus, medalhas, fotos, recortes 
de jornais, roupas, capacetes, ferramentas e, claro, 
carros, cerca de 45 veículos, incluindo o único exemplar 
existente no mundo do legendário Maserati 250F, 
modelo que Fangio usou na conquista de seu quinto 
campeonato de Fórmula 1.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Fangio: velório 
na Casa Rosada

Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo, 
pesquisador e presidente do Instituto Histórico 

de Campina Grande (IHCG)

Incidência de doenças cardíacas pode ter elevação de até 30%, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia

Frio aumenta os casos de infarto
REAÇÃO DO CORPO

Um levantamento do Instituto Nacio-
nal de Cardiologia mostra que as ocor-
rências de infarto agudo do miocárdio 
(IAM) podem aumentar em até 30% no 
frio, principalmente em temperaturas 
abaixo de 14°C. Em 2021, por exemplo, 
houve aumento no registro de casos de 
doenças do coração entre os meses de ju-
nho e setembro, justamente a época do 
inverno, representando 36,8% do total 
de internados no ano, segundo dados do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

O infarto agudo do miocárdio acon-
tece quando há uma obstrução aguda 
de uma artéria coronária. Quem expli-
ca a relação dessa condição com o frio é 
Alexandra Gervazoni de Lima, douto-
ra pela Universidade de Brasília (UnB) 
e especialista pela Sociedade Brasileira 
de Cardiologia.

“As temperaturas extremamente bai-
xas são capazes de afetar a saúde dos seres 
humanos, pois ocorre o processo de vaso-
constrição, ou seja, a contração dos vasos 
que são responsáveis pela circulação do 
sangue no organismo”, diz. A médica de-
talha ainda que um dia com temperatu-
ras baixas pode aumentar as chances des-
ses vasos do coração sofrerem espasmos.

“Por isso que, na temporada de frio, 
os casos de infarto podem aumentar em 
até 30%. As ondas de frio afetam dema-
siadamente a população de um deter-
minado local. Claro que isso depende-
rá também do grau de vulnerabilidade 
de cada pessoa exposta”, pontua. Os 
mais vulneráveis para essas condições 
são pacientes idosos, principalmente 
aqueles com idades entre 75 e 84 anos, 
ou que já apresentam doenças relacio-
nadas ao coração.

A médica especialista pela Socieda-
de de Cardiologia Chris Paulini tam-
bém complementa, pontuando que no 
frio o organismo trabalha mais com a 
finalidade de manter a produção de ca-
lor. “Então, com isso, a gente gasta mais 
energia. E existe um desequilíbrio entre 
a oferta e a demanda de oxigênio que o 
nosso coração precisa. Com isso, a gen-
te tem uma maior facilidade do que a 
gente chama de espasmo das artérias 
coronárias, que é um estreitamento des-
sas artérias”.

Sobre as formas de prevenção, Ale-
xandra diz que é importante realizar 
avaliações periódicas com o clínico ge-
ral e o cardiologista, principalmente nos 
indivíduos com comorbidades, como 
doenças cardíacas, diabetes e hiperten-

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Breves & Curtas

Aforismo
“Leitor, não lhe falarei das 
minhas inúmeras idas ao 
Cemitério Senhor da Boa 

Sentença (Varadouro) 
quando era jovem, onde comi 

os jambos mais saborosos 
de toda a minha vida. Ah, 
aqueles jambeiros do Boa 

Sentença!!!”

Carlos Azevêdo
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# Casos de feminicídios na Paraíba
Ao todo, 12 feminicídios foram registrados nos 
primeiros cinco meses de 2022 na Paraíba. O mês 
de abril puxou a alta nos números, com metade dos 
casos. No mês passado, em maio, dois feminicídios 
foram registrados. Os dados são da Secretaria 
de Estado de Segurança e Defesa Social. Três 
mulheres foram vítimas de homicídio doloso no mês 
de maio. O número é o terceiro maior em relação 
aos primeiros meses do ano.

Mortes na História
579 — Papa Bento I
1898 — Otto von Bismarck, político alemão
1944 — Antônio Silvino, cangaceiro (PB)
1970 — Carvalhinho, compositor brasileiro
1986 — Câmara Cascudo, 
escritor e folclorista brasileiro
1989 — Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello, 
advogado, diplomata, jurista e político (PB)
1993 — Paulette, ator e comediante brasileiro
2007 — Ingmar Bergman, 
cineasta e dramaturgo sueco
2007 — Michelangelo Antonioni, 
cineasta italiano
2018 — Lourdinha Luna (Maria de Lourdes de 
Lemos Luna), escritora e historiadora (PB)
2020 — Clemilde Torres Pereira da Silva, 
professora, arquivista e escritora (PB)

Juan Manuel Fangio foi cinco vezes campeão da Fórmula 1

Foto: Reprodução

“As temperaturas 
extremamente baixas 
são capazes de 
afetar a saúde, pois 
ocorre o processo de 
vasoconstrição, ou 
seja, a contração dos 
vasos sanguíneos

Alexandra Gervazoni

são. “Utilizar roupas adequadas nos pe-
ríodos de queda de temperatura, optar 
por fazer atividade física em horários 
com temperaturas mais quentes, além 
de alimentação adequada, evitando ex-
cesso de bebida alcoólica, alimentos ex-
tremamente salgados e ricos em gordu-
ras”, finaliza.

# Viúva tem bebê de marido morto há dois anos
Viúva tem bebê de marido que morreu há dois 
anos, usando esperma congelado: “Sinto como se 
ele tivesse enviado nosso filho”. O marido Chris 
morreu por conta de um tumor agressivo no cérebro 
em julho de 2020 e, em maio deste ano, Lauren deu 
à luz ao bebê dos dois. Depois de todo o trauma, 
Lauren McGregor, de 33 anos, encontrou essa 
forma de trazer “um pedacinho dele para perto de 
si”. Assim nasceu o pequeno Seb, no último dia 17 
de maio. Durante a cesárea, Lauren usava um colar 
que continha as cinzas de Chris.

# Mulher e cães são atingidos por raio
Uma mulher, de 52 anos, e os seus dois cães 
morreram atingidos por um raio, em Pico Rivera, 
na Califórnia, Estados Unidos. O desastre ocorreu 
no mês passado, quando a vítima caminhava com 
os animais perto do Rio San Gabriel, numa altura 
em que trovoadas atingiram o sul do estado norte-
americano. A vítima, identificada como Antonia 
Mendoza Chavez, foi a primeira pessoa a morrer 
atingida por um raio no país este ano. Desde 2006, 
nove pessoas morreram dessa forma na Califórnia.

# Corpo está no necrotério há mais de um ano
O corpo de John McAfee, criador do primeiro 
antivírus comercial, continua em um necrotério de 
Barcelona, na Espanha, mais de um ano depois de 
sua morte. O motivo seria porque a família pediu 
que fosse realizada uma nova investigação sobre a 
causa do óbito do magnata, que morreu na prisão 
sob circunstâncias misteriosas. A Justiça espanhola 
ainda está decidindo se aceitará o recurso para 
reabertura do caso. O corpo do empresário foi 
levado para o necrotério em 23 de junho de 2021.

# Tigre-siberiano morre de Covid-19
O Columbus Zoo and Aquariun, de Ohio, nos 
Estados Unidos, se despediu no último dia 26 de 
junho do tigre-siberiano Júpiter. O felino de 14 anos 
contraiu a Covid-19, desenvolveu uma pneumonia 
por conta do vírus e não sobreviveu. A equipe do 
zoológico acredita que o longo tratamento que o 
tigre vinha recebendo para problemas crônicos de 
saúde o deixou mais vulnerável. Júpiter é o primeiro 
animal do Columbus Zoo que morreu de Covid-19.

# Matou porque tinha muita maionese
Um homem atirou em duas funcionárias de um 
Subway em Atlanta, nos Estados Unidos, por achar 
que seu sanduíche servido tinha muita maionese. 
Uma das vítimas era uma mulher de 26 anos, 
identificada como Brittany Macon, que morreu 
logo após ser atingida pelo disparo do atirador. A 
outra, também mulher, de 24, foi ferida e estava em 
estado crítico. O fato ocorreu no mês passado.



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de julho de 2022      25Geral

Os segurados da Previdên-
cia Social que precisam pas-
sar por perícia médica pode-
rão cadastrar a documentação 
médica por meio do aplicati-
vo Meu INSS, para que a ava-
liação do atestado seja feita de 
forma remota por perito mé-
dico federal.

É o que prevê portaria con-
junta nº 7, publicada no Diá-
rio Oficial da União de ontem 
pelo Ministério do Trabalho 
e pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). Ela dis-
pensa a emissão de parecer 
conclusivo da Perícia Médica 
Federal para casos de incapa-
cidade laboral do segurado.

Segundo o ministério, a 

portaria “possibilita a con-
cessão de benefício por inca-
pacidade temporária (antigo 
auxílio-doença) por meio de 
análise de atestado ou laudo 
médico apresentado pelo re-
querente”.

A portaria prevê, ainda, 
que a concessão desse tipo de 
benefício será feita por meio 
de análise documental do 
INSS. “Somente será possível 
nas localidades em que o tem-
po entre o agendamento e a 
realização da perícia médica 
seja superior a 30 dias”, infor-
mou o ministério. A expectati-
va é que, com a medida, o aten-
dimento pericial de segurados 
ganhe agilidade, reduzindo o 
tempo de espera por perícias.
Atestado sem rasuras

A portaria descreve todos 

elementos que devem constar 
na documentação a ser apre-
sentada para a concessão do 
benefício.

O atestado ou laudo mé-
dico, “além de legível e sem 
rasuras”, deve conter, ne-

cessariamente, informações 
como nome completo do re-
querente, data da emissão do 
documento (que não pode-
rá ser superior a 30 dias da 
data de entrada do requeri-
mento), informações sobre a 

doença ou CID [Classificação 
Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Rela-
cionados com a Saúde], as-
sinatura e carimbo do pro-
fissional com o registro do 
Conselho de Classe, além 
da data de início e prazo 
estimado do afastamento.

“O segurado que já es-
tiver com perícia médi-
ca agendada poderá optar 
pela análise documental, 
desde que a data de emis-
são do atestado ou laudo 
não seja superior a 30 dias 
da data de quando fizer a 
opção pela análise docu-
mental. Será garantida a 
observância da data de en-
trada do requerimento”, in-
formou, em nota, o Minis-
tério do Trabalho.

Tempo
Segundo a portaria, os be-

nefícios concedidos por meio 
da análise de atestado não po-
derão ter duração superior a 
90 dias, “ainda que de forma 
não consecutiva”, e o reque-
rimento para novo benefício 
por meio da análise de ates-
tado somente será possível 
após 30 dias da última análi-
se realizada.

“A dispensa de atendimen-
to pericial não se aplica a pe-
dido de prorrogação de um 
benefício já existente. A nova 
regra também não é válida 
para a concessão dos benefí-
cios por incapacidade aciden-
tários - aqueles em decorrên-
cia de um acidente do trabalho 
ou doença ocupacional”, escla-
rece o ministério.

Análise de atestado de perícia médica poderá ser feita via aplicativo
novidade no inSS

Pedro Peduzi 

Agência Brasil

Foto: Marcelo Casal  Jr/Agência Brasil

Benefício concedido por atestado não pode durar mais que 90 dias

Uma mulher e dois filhos eram mantidos presos, dentro da prória casa, há 17 anos, de acordo com a polícia carioca

Caso já era conhecido há dois anos
cárcere privado no rio

Vitor Abdala  
Agência Brasil

A 46ª promotora de Jus-
tiça em substituição de João 
Pessoa, Sônia Maria de Pau-
la Maia, realizou, ontem, o 
resgate de um idoso de 72 
anos que vivia em situação 
de abandono, no bairro de 
Mangabeira VI. A promoto-
ra aplicou a medida protetiva 
consistente em abrigamen-
to e o idoso foi levado para a 
instituição de longa perma-
nência Nosso Lar.

Segundo a promotora Sô-
nia Maia, ele morava sozi-
nho, vivia em uma casa in-
salubre, cheia de lixo e era 
ajudado pelos vizinhos. Re-
latório de visita domiciliar 
apontou que o idoso tem se-
quelas de AVC (acidente vas-
cular cerebral), possuindo 
dificuldade de locomoção 
e na fala, visto a doença ter 
afetado o lado esquerdo do 
corpo, ocasionando a perda 
parcial dos movimentos do 
braço e da perna.

Além disso, segundo o re-
latório, o idoso é viúvo, mora 
sozinho e, segundo informa-
ções dele próprio, tem dois 

filhos, ambos usuários de 
substâncias entorpecentes, e 
que só o procuram quando 
querem dinheiro. Foi cons-
tatado “in loco” que ele vive 
em situação de extrema vul-
nerabilidade e risco pessoal 
e social, e condição subuma-
na vivenciada pelo idoso, em 
decorrência da total negli-
gência da família.

“Logo que chegou à ins-
tituição foi avaliado pela 
médica e já tinha à sua dis-
posição um prato de comi-
da. Chorou de alegria quan-
do saiu de casa”, informou a 
promotora.

Promotoria realiza resgate 
de idoso em João Pessoa

abandono

O Conselho Regional 
de Medicina do Estado da 
Paraíba (CRM-PB) interdi-
tou eticamente o trabalho 
dos médicos da Policlíni-
ca Mãe Vanil, no municí-
pio de São José do Sabugi, 
na Região Metropolitana 
de Patos, no Sertão parai-
bano. A fiscalização do 
CRM-PB foi realizada na 
quinta-feira (28), a pedi-
do do Ministério Público 
da Paraíba, e a interdição 
teve início às 20h do mes-
mo dia.

Conforme foi constata-
do pela equipe de fiscali-
zação do Conselho, a po-
liclínica, que atende casos 
de urgência e emergência, 
não conta com escala mé-
dica completa, havendo 
períodos em que a uni-
dade fica desassistida de 
atendimento médico. “In-
clusive, quando o Conse-
lho chegou à policlínica, 
não havia nenhum mé-
dico no local. Posterior-
mente, chegou um mé-
dico, mas que estava em 

CRM interdita policlínica 
em São José do Sabugi

no Sertão da pb

A Quarta Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça 
da Paraíba manteve senten-
ça oriunda da 4ª Vara da Co-
marca de Patos que determi-
nou a interdição imediata do 
matadouro público do mu-
nicípio de Cacimba de Areia 
e a proibição de realizar o 
abate de animais e o exercí-
cio de quaisquer atividades, 
até que passe por reformas 
necessárias à sua adequação 
às normas higiênico-sanitá-
rias. A decisão foi tomada 
no julgamento da Remes-
sa Necessária nº 0802863-
32.2017.815.0251, que teve a 
relatoria do desembargador 
Oswaldo Trigueiro do Val-
le Filho.

“Trata-se de ação coleti-
va que visa resguardar o di-
reito fundamental à saúde 
pública e os direitos básicos 
do consumidor, pleiteando-
-se o fechamento de mata-
douro sem condições de hi-
giene e em desrespeito às 
normas de proteção ao meio 
ambiente, enquadrando-se 
visivelmente nas situações 

excepcionais que autorizam 
o Judiciário a determinar a 
adoção de medidas assecu-
ratórias à proteção de tais di-
reitos”, afirmou o relator em 
seu voto.

De acordo com as infor-
mações do processo, o mata-
douro público do Município 
de Cacimba de Areia vinha 
funcionando em condições 
precárias de higiene, sem a 
devida licença dos órgãos 
competentes, com apenas 
um balcão aberto para tra-
tamento das vísceras, sem 
equipamentos adequados, 
não existindo banho de as-
persão para os animais an-
tes do abate, dentre outras 
irregularidades aponta-
das.

O relator do processo 
pontuou que são inegáveis 
os sérios riscos ao meio am-
biente e à saúde pública, re-
sultante do abate de animais 
em dissonância com as nor-
mas ambientais e sanitárias, 
não tendo o ente municipal 
realizado esforços no sentido 
de sanar as irregularidades. 

Quarta Câmara mantém 
fechamento de matadouro

em cacimba de areia

Situação
O idoso é viúvo, 

mora sozinho, tem 
dois filhos, ambos 

usuários de substâncias 
entorpecentes

situação irregular, pois 
não possui registro pro-
fissional na Paraíba, mas 
em outro estado. Também 
verificamos que a unidade 
não possui diretor técni-
co”, afirmou Bruno Lean-
dro de Souza, diretor de 
fiscalização do CRM-PB.

Ele ainda explicou que 
uma unidade de urgên-
cia e emergência não pode 
funcionar sem a presença 
de um médico, sob o risco 
do paciente não ter o aten-
dimento adequado, nem 
a continuidade do trata-
mento.

Escala
A policlínica, que 
atende casos de 

urgência e emergência, 
não conta com escala 

médica completa

EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

Conselho Tutelar, Polícia 
Civil, Ministério Público e Jus-
tiça tinham conhecimento da 
situação de família em cárce-
re privado, na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro, há pelo menos 
dois anos.  

No entanto, apenas ante-
ontem (28), policiais militares 
liberaram a mulher e seus dois 
filhos adolescentes da situação 
de privação de liberdade em 
sua própria casa, no bairro de 
Guaratiba.

O suspeito de mantê-los 
presos em casa, há 17 anos, é 
o próprio marido da mulher e 
pai das vítimas, que foi preso 
em flagrante, depois que a Po-
lícia Militar foi ao local checar 
uma denúncia anônima.

Segundo uma conselheira 
do Conselheiro Tutelar ouvi-
da pela Agência Brasil, o órgão 
ficou sabendo da situação há 
dois anos e, logo em seguida, 
fez um registro de ocorrência 
numa delegacia, comunicou 
ao Ministério Público (MPRJ) 
e apresentou uma representa-
ção junto à Vara da Infância e 
da Juventude.

Segundo o MPRJ, o Con-
selho Tutelar informou à 
Promotoria da Infância e Ju-
ventude que já havia toma-
do as medidas pertinentes e 
informado o caso às polícias 
Militar e Civil. Além disso, 
o Conselho Tutelar teria in-
formado ao MPRJ que toda 
rede de proteção do muni-
cípio estava ciente e que o 
conselho tinha pedido à Jus-
tiça ações de proteção às ví-
timas.

n 

O Conselho 
Tutelar 
informou à 
Promotoria 
da Infância 
e Juventude 
que já havia 
informado o 
caso às polícias 
Militar e Civil

“Não houve nenhuma in-
formação posterior enviada ao 
Ministério Público no sentido 
de que a violência não fora es-
tancada, motivo pelo qual está 
sendo apurada a atuação pos-
terior do Conselho Tutelar e 
da rede de proteção”, infor-
mou a nota.

A Agência Brasil entrou 
em contato com a Polícia Ci-
vil mas, até o fechamento 
desta matéria, não obteve 
resposta. O juiz Sérgio Luiz 
Ribeiro de Souza, da 4ª Vara 
da Infância, da Juventude e 
do Idoso da capital, esclare-
ce que, no ano de 2020, o Con-
selho Tutelar de Guaratiba 
encaminhou ao cartório do 
juizado, notícia de fato com 
sugestão de busca e apreensão 
de adolescente. “Foi imediata-
mente informado ao Conselho 
Tutelar que a demanda teria 

de ser apresentada no plantão 
judiciário, porque o Judiciário 
fluminense estava funcionan-
do, à época, em regime extra-
ordinário, diante da pandemia 
da Covid-19. Portanto, o Con-
selho Tutelar foi devidamente 

informado sobre a competên-
cia para decidir sobre a busca e 
apreensão”, diz em nota.

Sujos e amarrados
Segundo a Polícia Militar, 

a mãe e os dois filhos esta-

vam amarrados, sujos e sub-
nutridos. Eles foram socorri-
dos por uma ambulância do 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu) e le-
vados ao Hospital Municipal 
Rocha Faria.

Fotos: Divulgação/Polícia Militar

Suspeito é o marido e pai das vítimas, que foi preso em flagrante na quinta-feira
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empresa para implantação de Sistema de Energia Solar nos prédios públicos do Município de Alcantil 
– PB, conforme Termo de Convênio n° 0177/2021 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da 
Articulação Municipal/SEDAM/PB; ADJUDICO o seu objeto a: SILVEIRA & CAVALCANTI – ENERGIA 
SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 195.399,00.

Alcantil - PB, 13 de Julho de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00024/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00024/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa para implantação de Sistema de Energia Solar nos prédios públicos do Município de 
Alcantil – PB, conforme Termo de Convênio n° 0177/2021 da Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento e da Articulação Municipal/SEDAM/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: SILVEIRA & CAVALCANTI – ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 195.399,00.

Alcantil - PB, 20 de Julho de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão, referente ao Pregão Eletrônico nº 

00025/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCANTIL–PB; torno público o resultado do correspondente procedi-
mento licitatório: Licitação Deserta.

Alcantil - PB, 13 de Julho de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para implantação de Sistema de Energia Solar nos 
prédios públicos do Município de Alcantil – PB, conforme Termo de Convênio n° 0177/2021 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal/SEDAM/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00024/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Alcantil e Termo de Convênio n° 0177/2021 da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento e da Articulação Municipal do Governo do Estado da Paraíba – SEDAM/
PB. 15.122.1010.1032 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM ESTRUTURA DE SOLO 
44.90.52 Equipamentos e material permanente FONTE 701 44.90.51 Obras e instalações. 
VIGÊNCIA: até 20/11/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: 
CT Nº 00129/2022 - 20.07.22 - SILVEIRA & CAVALCANTI - ENERGIA SOLAR COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - R$ 195.399,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSÉ SALVADOR DE BARROS, 
LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE DENTRO NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de 
Jandaíra e: CT Nº 00106/2021 - Versatta Serviços e Construções Eireli - CNPJ: 09.133.042/0001-
75 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 120 dias. ASSINATURA: 25.07.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00005/2022
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 DV00005/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GENÉRICO E SIMILAR) EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARA/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU-
TICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 53.430,00.

Arara - PB, 29 de Julho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Dispensa nº DV00005/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

(GENÉRICO E SIMILAR) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE ARARA/PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/21: Atacamed Comercio de Pro-
dutos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda - CNPJ 09.260.831/0001-77. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 29 de Julho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: Aquisição 
de material de expediente destinado ao atendimento das necessidades das secretarias e 
departamentos deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 62.850,50; DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 10.675,00; MERCADO ATUAL LTDA - R$ 3.500,00; 
PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 97.514,50.

Areial - PB, 14 de Março de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NE-
CESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial:. 02090.10.301.1009.2079 
– MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID–19 02090.10.301.2006.2023 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA 02090.10.303.1009.2024 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA FARMACIA BASICA NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO 339032 
– MATERIAL DE SISTRIBUIÇÃO GRATUITA FONTE: 500,660,602,707. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 
00031/2022 - 09.03.22 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA - R$ 61.595,20; CT Nº 00032/2022 - 09.03.22 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 345.090,20; CT Nº 00033/2022 - 09.03.22 - ALLMED DISTRI 
E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 42.852,00; CT Nº 00034/2022 
- 09.03.22 - DROGAFONTE LTDA - R$ 64.526,00; CT Nº 00035/2022 - 09.03.22 - EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 28.067,00; CT Nº 00036/2022 - 09.03.22 - 
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 51.440,00; CT 
Nº 00037/2022 - 09.03.22 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MEDICAMENTO - R$ 52.226,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 81/2022. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AREIAL PB E CARLOS PASSOS DA COSTA JÚNIOR / CNPJ: 18.369.916/0001-89 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ADITIVO REEQUI-
LIBRIO CONTRATUAL, FUNDAMENTAÇÃO: ART. 65, II, “D” DA LEI Nº. 8.666/93.

AREIAL, 22 DE JULHO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de material de expediente destinado ao atendimento das necessidades 
das secretarias e departamentos deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 02020.04.122.2003.2004 – 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2004.2007 – MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS 02040.12.361.1005.2009 – MANUT. DAS ATIV. DO EN-
SINO FUNDAMENTAL 02060.08.122.2007.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL 02060.08.243.1010.2029 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE 
CONVIVENCIA 02060.08.244.1010.2074 – MANUTENÇÃO DO CRAS 02090.10.301.2006.2021 – 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.2006.2023 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA 02090.10.301.2006.2022 – MA-
NUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 02040.12.361.1005.2081 – MANUT. ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 02040.12.361.1005.2072 – MANUTENÇÃO DO SALARIO 
EDUCAÇÃO 02040.12.361.1005.2077 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.1005.2083 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMP. 
VAAF FEB 30% 02040.12.361.1005.2085 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMP. 
VAAT FEB 30% 02040.12.365.1004.2087 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFNATIL – 
FUNDEB 30% 02060.08.243.1010.2030– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE-
LHO TUTELAR NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 
500,600,540,660,550,541,542. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00045/2022 - 14.03.22 - ANDERTON 
CAVALCANTE SOUTO - R$ 62.850,50; CT Nº 00046/2022 - 14.03.22 - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 10.675,00; CT Nº 00047/2022 - 14.03.22 - 
MERCADO ATUAL LTDA - R$ 3.500,00; CT Nº 00048/2022 - 14.03.22 - PAPELARIA ROCHA 
LTDA - R$ 97.514,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00019/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de 
mateiral esportivo. Abertura da sessão pública: 15:00 horas do dia 11 de Agosto de 2022. Início 
da fase de lances: 15:01 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 subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-
-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Assunção - PB, 28 de Julho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00020/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios destinados a atender a demanda da Merenda Escolar. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:01 
horas do dia 12 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: 
licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Assunção - PB, 28 de Julho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.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 Re-
gistro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de medicamentos. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 16 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 16 de Agosto de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: 
licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portal-
decompraspublicas.com.br. 

Assunção - PB, 29 de Julho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 12 de 
Agosto de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sis-
tema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para 
locação de caminhão com equipamento sky e retroescavadeira visando atender as necessidades 
das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste Município. 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 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 29 de Julho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00085/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento de Faixas e Banners visando atender as necessidades da Secretaria de 
Educação nas ações de planejamento, organização, coordenação e execução do Desfile Cívico 
em alusão ao 7 de Setembro. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 15 de Agosto de 
2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 15 de Agosto de 2022. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 29 de Julho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00076/2022
Torna público que fará realizar através da  Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sis-
tema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
EXCLUSIVOS EESSENCIAIS PARA LIMPEZA HOSPITALAR CONFORME NORMAS REGIDAS 
PELO MINISTÉRIO DASAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HOS-
PITAL E MATERNIDADE PE.ALFREDO BARBOSA HMMPAB. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 12 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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 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, 29 de Julho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL CASSERENGUE
EXTRATO DE 5º APOSTILAMENTO

AO CONTRATO Nº 00001/2022
Extrato do 5.º apostilamento ao Contrato n.º 00001/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 

00006/2021, passando a ter os seguintes preços contratados a partir do dia 25/07/2022: R$ 0,44 
(quarenta e quatro centavos) no ÓLEO DIESEL S–10 e R$ 0,30 (trinta centavos) ÓLEO DIESEL 
S–500, alterando o valor contratual para R$ 1.643.535,93(um milhão seiscentos e quarenta e 
três mil e quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos). Dotação Orçamentária: 
ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/
FEDERAIS (RECURSOS ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
– SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO 
FNDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ 
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB MAGISTERIO/ TRANSFERÊNCIA FUDEB OUTRAS). Legislação: 
Lei das Licitações, Art. 65, inciso II, alínea d, e também de acordo com a CLÁUSULA QUARTA 
– DO REAJUSTAMENTO – Contrato nº 00001/2022. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASSERENGUE e CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ nº 02.425.806/0001-57. 
DATA DE ASSINATURA: 22/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Queiroga, 18 - Centro - Caturité - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O 
MUNICIPIO DE CATURITÉ. 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 alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33451073. E-mail: licitacaturite@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caturité - PB, 29 de Julho de 2022
DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Queiroga, 18 - Centro - Caturité - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PEDREIRO, SERVENTE, CARPINTEIRO, CALCETEIRO E PINTOR. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33451073. E-mail: licitacaturite@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caturité - PB, 29 de Julho de 2022
DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00026/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DAS 
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DO CONDE/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HBL – VENDAS E SERVICOS DE 
ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 17.300,00.

Conde - PB, 27 de Julho de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00028/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00028/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SEVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E REFIL, VISANDO 
ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO CONDE/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA 
MACHADO 03295084408 - R$ 17.290,00.

Conde - PB, 27 de Julho de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00029/2022
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 
DV00029/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, 
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA SUBSIDIAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CONDE/PB; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE 
CONSTRUCAO LTDA - R$ 15.499,00.

Conde - PB, 27 de Julho de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, 
CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 
HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMEN-
TOS, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS; ADJUDICO o seu objeto a: 
CONTRATE SERVI??OS LTDA - R$ 1.414.680,00.

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

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS 
DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DESINFECÇÃO DE 
SUPERFÍCIES HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFI-
CADA, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CONTRATE SERVI??OS 
LTDA - R$ 1.414.680,00.

Conde - PB, 21 de Julho de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00027/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00027/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 
DE PESSOAL, para atender a demanda da Secretaria de Saúde; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE 
EIRELI - R$ 15.500,00.

Conde - PB, 14 de Julho de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, 
DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE 
OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E 
MATERIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/
PB – 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.301.0034.2085 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 31/07/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00095/2022 - 21.07.22 - CON-
TRATE SERVI??OS LTDA - R$ 1.414.680,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, EQUIPAMEN-
TOS E FERRAMENTAS PARA SUBSIDIAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00029/2022. DOTAÇÃO: 4.0100.10.301.0034.2061 – MANUT DAS ATIV DE 
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – APS FONTE DE RECURSOS: 500 – PRÓPRIO CÓDIGO 
REDUZIDO: 579 FONTE DE RECURSOS: 600 – SUS CÓDIGO REDUZIDO: 593 ELEMENTO 
DA DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde 
e: CT Nº 00100/2022 - 27.07.22 - CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 
LTDA - R$ 15.499,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E REFIL, 
VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO CON-
DE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00028/2022. DOTAÇÃO: 
4.0100.10.122.0042.2059 – MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE 
FONTE DE RECURSOS: 500 – PRÓPRIOS CÓDIGO REDUZIDO: 533 FONTE DE RECURSOS: 
600 – SUS CÓDIGO REDUZIDO: 555 4.0100.10.301.0034.2061 – MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE – APS FONTE DE RECURSOS: 500 – PRÓPRIOS 
CÓDIGO REDUZIDO: 582 FONTE DE RECURSOS: 600 – SUS CÓDIGO REDUZIDO: 596 
4.0100.10.302.0041.2064 – MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL 
– SAMU FONTE DE RECURSOS: 500 – PRÓPRIOS CÓDIGO REDUZIDO: 622 FONTE DE 
RECURSOS: 600 – SUS CÓDIGO REDUZIDO: 637 4.0100.10.302.0041.2065 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIV DO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FONTE DE RECURSOS: 500 – PRÓ-
PRIOS CÓDIGO REDUZIDO: 653 FONTE DE RECURSOS: 600 – SUS CÓDIGO REDUZIDO: 
668 4.0100.10.304.0043.2068 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
FONTE DE RECURSOS: 500 – PRÓPRIOS CÓDIGO REDUZIDO: 699 FONTE DE RECURSOS: 
600 – SUS CÓDIGO REDUZIDO: 707 4.0100.10.122.0042.2059 – MANUTENÇÃO DAS ATIV 
DO PROGRAMA VILÂNCIA EM SAÚDE FONTE DE RECURSOS: 500 – PRÓPRIOS CÓDIGO 
REDUZIDO: 723 FONTE DE RECURSOS: 600 – SUS CÓDIGO REDUZIDO: 735 ELEMENTO 
DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00098/2022 - 27.07.22 - ELIZA MARIA DE CASTRO 
SOUSA MACHADO 03295084408 - R$ 17.290,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE 
PESSOAL, para atender a demanda da Secretaria de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00027/2022. DOTAÇÃO: 4.0100.10.122.0042.2059 – MANUTENÇÃO DAS ATIV 
DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE FONTE DE RECURSOS: 500 PRÓPRIO CÓDIGO REDUZIDO: 
533 4.0100.10.301.0034.2061 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 
SAÚDE – APS FONTE DE RECURSOS: 500 PRÓPRIOS CODIGO REDUZIDO: 582 FONTE DE 
RECURSOS: 600 – SUS CÓDIGO REDUZIDO: 596 4.0100.10.302.0041.2064 – MANUT DAS ATIV 
DO SERVIÇO DE ATENDIM MOVEL – SAMU FONTE: 500 – PRÓPRIOS CODIGO REDUZIDO: 
622 FONTE DE RECURSOS: 600 – SUS CODIGO DE REDUZIDO: 637 4.0100.10.302.0041.2065 
– MANUT DAS ATIV DO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FONTE DE RECURSOS: 500– 
PRÓPRIOS CODIGO REDUZIDO: 653 FONTE DE RECURSOS: 600 – SUS CODIGO REDUZIDO: 
668 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOES DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 14/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Conde e: CT Nº 00078/2022 - 15.07.22 - CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE 
EIRELI - R$ 15.500,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DAS 
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DO CONDE/PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00026/2022. DOTAÇÃO: 4.0100.10.122.0042.2059 
– MANUTENÇAÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FONTE 500 – 
PRÓPRIO 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 4.0100.10.302.0041.2065 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC FONTE 600 SUS 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOES 
DE TERCEIROS – PJ 4.0100.10.301.0034.2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA EM SAÚDE FONTE 600 SUS 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ. 
VIGÊNCIA: até 27/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: 
CT Nº 00097/2022 - 27.07.22 - HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTO-
PEDICOS LTDA - R$ 17.300,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01.2022.
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observa-

do o parecer da Procuradoria Jurídica do Município referente a Tomada de Preços 01.2022, que 
objetiva contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de conclusão de 
uma Creche convencional – Projeto Pro Infância tipo 2 – PAC 2 – 10871/2014 (id: 1017343), PA-
DRÃO FNDE, no município de Cuitegi/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
“LICITAÇÃO FRACASSADA”.

Cuitegi/PB, 26 de julho de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.2022.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário 35, Centro – Cuitegi/PB, às 09h00min, do dia 15.08.2022, licitação 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, objetivando aquisições 
parceladas de CAIBROS SERRADOS, FORRAS, LINHAS SERRADAS, RIPAS,  TÁBUAS, POR-
TAS E PREGOS DIVERSOS, destinados ao atendimento das necessidades administrativas, até 
dezembro de 2022 ou enquanto durar os quantitativos. recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, Decreto Municipal nº 01.2013 
e demais legislações pertinentes. Outros esclarecimentos e Cópia do Edital poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. 
sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Cuitegi/PB, 29 de julho de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EMEF 

JOSÉ DE FRANÇA, NA COMUNIDADE DO ARROZ DO MUNICÍPIO CUITÉ DE MAMAN-
GUAPE–PB. LICITANTE HABILITADO: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EI-
RELI. LICITANTES INABILITADOS: ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL 
E COMERCIO LTDA – NÃO ATENDEU AOS ITENS: 8.2.5., 8.2.14., 8.2.15., 8.3.1. E 8.3.2.; 
CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - NÃO ATENDEU AOS ITENS: 8.2.1. 
E 8.2.5.; CONSTRUTORA APODI EIRELI - NÃO ATENDEU AOS ITENS: 8.2.5. E 8.2.8.; 
CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - NÃO ATENDEU AO ITEM: 
8.2.14.; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - NÃO ATENDEU AOS ITENS: 
8.2.5. E 8.2.14.; DIAS ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI - NÃO ATENDEU AOS ITENS: 
8.2.5. E 8.2.15.; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI 
- NÃO ATENDEU AO ITEM: 8.2.5.; GILCIMARA AVILA BATISTON - NÃO ATENDEU AO ITEM: 
8.2.14.; GR CONSTRUTORA EIRELI - NÃO ATENDEU AO ITEM: 8.2.5.; JGM ENGENHARIA 
E INCORPORACAO LTDA - NÃO ATENDEU AO ITEM: 8.2.5.; MSM CONSTRUCOES E RE-
FORMAS EIRELI - NÃO ATENDEU AOS ITENS: 8.2.5. E 8.2.14; PRIIMEE.CONSTRUCOES 
E EMPREENDIMENTOS EIRELI - NÃO ATENDEU AOS ITENS: 8.2.14. E 8.2.15; QUALITY 
CONSTRUCOES LTDA - NÃO ATENDEU AO ITEM: 8.2.5.; RETA CONSTRUCOES E SER-
VICOS EIRELI - NÃO ATENDEU AOS ITENS: 8.2.14. E 8.3.1; SERRA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - NÃO ATENDEU AOS ITENS: 8.2.14. E 8.3.1; SILVA E LEITE CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA - NÃO ATENDEU AOS ITENS: 8.2.5., 8.2.13 E 8.3.1; TRABES 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - NÃO ATENDEU AOS ITENS: 8.2.5., 8.2.14 E 8.3.1. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada 
no dia 10/08/2022, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Severino Jorge de Sena, 
1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 04 de Julho de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00013/2022. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Ibiara: 02.000 SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, 04 122 
0004 2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE, 3390.39 – outros serviços terceiro 
Pessoa Juridica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00062/2022 - 22.07.22 - FRANCISCO VIRGULINO 
DE AMORIM - R$ 5.000,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB.
AVISO DE LICITAÇÃO/ TOMADA DE PREÇOS

Processo Licitatório Nº 011/2022 – Tomada de Preços Nº 001/2022. Tomada de Preços, atra-
vés da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, do tipo “menor preço” 
GLOBAL. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa de engenhariavisando à 
reforma e revitalização das salas dos gabinetes, sala do 1º andar, salão principal, sala ao lado do 
plenário e plenário da Câmara Municipal de Itabaiana-PB, conforme especificações e condições 
indicadas neste Memorial Descritivo em Anexo I do Edital, parte integrante do Edital, através da 
execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, do tipo “menor preço” global. 
Valor estimado da contratação é o valor R$ 207.929,26 (Duzentos e sete mil novecentos e vinte 
e nove reais e vinte e seis centavos). A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de 
habilitação e proposta de preços será realizada às 11:00 horas do dia 16 de agosto de 2022, 
na sala de Licitações da Câmara Municipal de Itabaiana-PB. Maiores Informações na Sala de 
Licitações localizada no prédio sede da Câmara Municipal de Itabaiana, situado a Av. Presidente 
João Pessoa, 392, Centro – Itabaiana – PB. Os editais e anexos e outras informações podem 
ser obtidos no mesmo endereço da sessão de abertura no horário das 07:30 às 13:00, segunda 
a sexta-feira, ou, ainda através do e-mail: cm.itabaiana-pb@hotmail.com – Ronaldo Araújo Silva, 
Presidente da Câmara Municipal de Itabaiana.

Itabaiana-PB, 26 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020.
Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 00183/2020-CPL, celebrado 

entre o PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: JOSE DIONISIO DA SILVA 
FILHO EIRELI. DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a alteração na Cláusula 
Quarta do Contrato n.º 00183/2020-CPL, celebrado com a empresa DIONISIO DA SILVA FILHO 
EIRELI. Valor do apostilamento: R$ 85.028,16 (OITENTA E CINCO MIL, VINTE E OITO REAIS E 
DEZESSEIS CENTAVOS). Fundamento legal: Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93. Ficam 
ratificados os preços.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - PB, 25 de Julho de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de julho de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para forneci-
mento parcelado de materiais de expediente para suprir a demanda das diversas secretarias do 
município de Jericó/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 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 29 de Julho de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE-
TIVA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: LEONARDO COLAÇO GOMES - R$ 286.675,00

Juazeirinho - PB, 28 de Julho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PARA MÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPIDEDO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, VISANDO FORMAÇÃO DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA SERVIÇOS FUTURAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - R$ 215.700,00

Juazeirinho - PB, 28 de Julho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PARA MÃO DE OBRA PARA HIDRÁULICA E SANITÁRIA, CARPINTARIA E 
MARCENARIA, ALVENARIA (PEDREIRO), PINTOR, SERVIÇO DE SERRALHARIA, SERVIÇOS 
DE CALCETEIRO, ALVENARIA, REBOCO E DEMAIS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS 
(AJUDANTE) NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, VISANDO FORMAÇÃO DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA SERVIÇOS FUTURAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - R$ 34.500,00; GRAMARE CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI - R$ 307.500,00

Juazeirinho - PB, 28 de Julho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00020/2022
AOS 28 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, Estado da Paraíba, localizada na Av. Juiz 
Federal Genival Matias de Oliveira - Centro - Juazeirinho - PB, nos termos da Decreto Federal 
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005-A, de 02 de Janeiro de 2017; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00020/2022 que 
objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA MÃO DE 
OBRA PARA HIDRÁULICA E SANITÁRIA, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA (PE-
DREIRO), PINTOR, SERVIÇO DE SERRALHARIA, SERVIÇOS DE CALCETEIRO, ALVENARIA, 
REBOCO E DEMAIS SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS (AJUDANTE) NO MUNICÍPIO 
DE JUAZEIRINHO, VISANDO FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS 
FUTURAS; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da 
presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO - CNPJ nº 
08.996.886/0001-87 - D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CNPJ: 32.666.677/0001-50 
- Item(s): 2 - Valor: R$ 34.500,00. - GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 
30.676.883/0001-15 - Item(s): 1 - 3 - 4 - 5 - 6 – 7 - Valor: R$ 307.500,00

Juazeirinho - PB, 28 de Julho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS 

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00018/2022
AOS 28 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, Estado da Paraíba, localizada na Av. Juiz 
Federal Genival Matias de Oliveira - Centro - Juazeirinho - PB, nos termos da Decreto Federal 
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005-A, de 02 de Janeiro de 2017; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00018/2022 que 
objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA MÃO DE 
OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEDO NO MUNICÍPIO 
DE JUAZEIRINHO, VISANDO FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS 
FUTURAS; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da 
presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO - CNPJ nº 
08.996.886/0001-87 - D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CNPJ: 32.666.677/0001-50 
- Item(s): 1 - 2 - 3 – 4 - Valor: R$ 215.700,00

Juazeirinho - PB, 28 de Julho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA MÃO DE OBRA PARA HIDRÁULICA 
E SANITÁRIA, CARPINTARIA E MARCENARIA, ALVENARIA (PEDREIRO), PINTOR, SERVIÇO DE 
SERRALHARIA, SERVIÇOS DE CALCETEIRO, ALVENARIA, REBOCO E DEMAIS SERVIÇOS DE 
PEQUENAS REFORMAS (AJUDANTE) NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, VISANDO FORMAÇÃO 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS FUTURAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00020/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 
02.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO – 04 122 0002 2119 
ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até 28/07/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JUAZEIRINHO e: CT Nº 05301/2022 - 28.07.22 - D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - R$ 
34.500,00; CT Nº 05302/2022 - 28.07.22 - GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 
307.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA MÃO DE OBRA PARA A IMPLAN-
TAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEDO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, VISAN-
DO FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS FUTURAS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE JUAZEIRINHO: 02.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 
– 04 122 0002 2119 ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 28/07/2023. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 05201/2022 - 28.07.22 - D2R3 SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL - R$ 215.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES 
A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2022. 
DOTAÇÃO: 02.020 GABINETE DO PREFEITO – 04 122 0002 2005 ATIVIDADES DO GA-
BINETE DO PREFEITO – 02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS – 04 123 0002 
2017 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS – 02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL, REC. HÍDRICOS – 20 606 0002 2021 ATIVIDADES DA SEC. 
DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS – 02.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO – 12 
361 0002 2032 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 12 365 0002 2036 ATIVIDADES 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 02.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES – 27 812 
0002 2051 ATIVIDADES DE DESPORTOS – 02.090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL – 08 244 0002 2096 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA – 02.100 SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM – 04 122 0002 2119 ATIVIDADES 
DE INFRA ESTRUTURA – 02.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO 
ECONOMICO – 04 122 0002 2145 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
– 02.180 SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSO-
AS – 04 122 0002 2162 ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO 
DE PESSOAS – 02.220 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE – 13 392 
0002 2171 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE – 02.080 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE – 10 302 0002 2076 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSTITALAR 
E AMBULATORIAL – 10 304 0002 2166 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA – 10 
301 0002 2058 ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 28/07/2023. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 03401/2022 - 28.07.22 - LEONARDO 
COLAÇO GOMES - R$ 286.675,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00013/2022, para o dia 11 de Agosto de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro 
- Natuba - PB. Telefone: (083) 3397–1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. Site: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Natuba - PB, 29 de Julhode 2022
DEYSE MIRANDA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VE-
ÍCULO, TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE NATUBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos repassa-
dos do Governo do Estado e Recursos Próprios do Município de Natuba: SECRETARIA DE 
ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL 25101.10.302.5007.2
950.00000000287.44404100.11000) (RO 158) 10 301 1001 1008 – Bloco de Estruturação da 
Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária 000316 4490.52 99 – Equipamentos 
e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 04/07/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Natuba e: CT Nº 00017/2022 - 04.07.22 - CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTO-
RES LTDA - R$ 254.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2022

A pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de 
agosto de 2022, ás 08h30, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua 
Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Presencial, sob menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada 
de leites de ordem judicial com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Nazarezinho-pb.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 29 de julho de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
TOMADA DE PREÇO Nº 0007/2022

A Presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 24 de agosto de 2022, às 09h, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada 
a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Tomada de 
Preço. Objeto: contratação de empresa especializada para construção de creche no município de 
Nazarezinho-PB, conforme edital e anexos.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 29 de julho de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS A, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ 

REALIZAR ATRAVÉS DA CPL PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS NOS 
TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, LEI 
COMPLEMENTAR N.º 123/2006 ALTERAÇÕES E DEMAIS NORMAS INERENTES A 
ESPÉCIE, QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DO 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 AS 09:00 HORAS, 
TENDO COMO OBJETIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 
PEDRO RÉGIS – PB. A REUNIÃO OCORRERÁ NA SALA DA CPL NO PRÉDIO SEDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, NA AV. SENADOR RUY CARNEIRO, 
N° 278, CENTRO, PEDRO RÉGIS – PB. O EDITAL SERÁ DISPONÍVEL ATRAVÉS DO 
LINk HTTPS://PEDROREGIS.PB.GOV.BR/TRANSPARENCIA/LICITACAO OU NA CPL 
NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, NO HORÁRIO 
DE EXPEDIENTE DE 08:00 AS 12:00 HORAS.

PEDRO RÉGIS – PB 29 DE JULHO DE 2022.
POLYANA FARIAS TORRES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: MARIA LIANI LEONARDO-ME, CNPJ Nº 17.690.649/0001-84
Objetivo: Contratação de empresa para prestar serviços de locação de máquina retroescavadeira 

para realização de manutenção em diversas localidades do municipal de Piancó -PB.
Valor Global: R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), com o valor mensal de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais).
Piancó-PB, 29 de Julho de 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2022
A Comissão Permanente de Licitação, considerando a necessidade de alteração do Edital da 

Tomada de Preços nº 00017/2022, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO – ID 
N. 1008391, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados a republicação da mesma, 
ficando agendado a sessão inicial para o dia 15 de Julho de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local 
inicialmente divulgado: Rua Cônego João Coutinho – S/N - Centro - Pocinhos - PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 338412474. 
E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 29 de Julho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022
A Comissão Permanente de Licitação, considerando a necessidade de alteração do Edital da 

Tomada de Preços nº 00018/2022, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS – ID 
Nº 1008392, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados a republicação da mesma, 
ficando agendado a sessão inicial para o dia 15 de Julho de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local 
inicialmente divulgado: Rua Cônego João Coutinho – S/N - Centro - Pocinhos - PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 338412474. 
E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 29 de julho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 11 de agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 
Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 29 de Julho de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 11 de agosto 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAR   ASSESSORIA NAS ÁREAS DE MARkETING E COMUNICA-
ÇÃO. 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 
001/10; 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. Tele-
fone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 29 de julho de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva: 
RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DO BINÁRIO DAS RUAS: JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 
CÔNEGO RUY VIEIRA, JOÃO PESSOA, FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, IDELFONSO JARDELI-
NO DA COSTA, LUIZ BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Remígio - PB, 06 de Julho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00031/2022, que objetiva: SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU 
COMPATÍVES COM OS DIVERSOS MODELOS DE IMPRESSORAS E SCANNER DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: PHELIPE E VASCONCELOS 
INFORMATICA LTDA – ME - R$ 96.949,80.

Remígio - PB, 26 de Julho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS 

DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES (ESGO-
TO) DO BAIRRO PADRE CÍCERO, NO MUNICIPIO DE REMÍGIO. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - Valor: R$ 
96.497,19. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Re-
mígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. 

Remígio - PB, 25 de Julho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00031/2022, que objetiva: SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU 
COMPATÍVES COM OS DIVERSOS MODELOS DE IMPRESSORAS E SCANNER DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA – ME - R$ 96.949,80.

Remígio - PB, 29 de Julho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00032/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DE DIVERSOS MODELOS DAS DIVERSAS SECRETA-
RIAS DO MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 
58.918,60; PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA – ME - R$ 10.800,00.

Remígio - PB, 26 de Julho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00032/2022, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
TONNER PARA AS IMPRESSORAS DE DIVERSOS MODELOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA 
CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 58.918,60; PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA 
LTDA – ME - R$ 10.800,00.

Remígio - PB, 29 de Julho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00003/2022. OBJETO: RECUPERAÇÃO DO ASFALTO 

DO BINÁRIO DAS RUAS: JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, CÔNEGO RUY VIEIRA, JOÃO 
PESSOA, FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, LUIZ BARBOSA, 
NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. ABERTURA: 04/07/2022 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação 
Deserta. DATA: 06/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
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 PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DESTINADO A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE BANDAS MUSICAIS – FANFARRAS – DO MUNICÍPIO DE 
RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA 05808476402 - R$ 8.400,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 26 de Julho de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 09:10 horas do 
dia 16 de Agosto de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–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 007/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. 
E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Riacho de Santo Antônio - PB, 28 de Julho de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DESTINADO A PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE BANDAS MUSICAIS – FANFARRAS – DO MUNI-
CÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio 
02.070–SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 02070.13.392.2011.2015 – MA-
NUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZER 02.090–SEC. DE ASSISTENCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02090.08.244.2018.2028 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DE ACAO SOCIA ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TER-
CEIROS–PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 26/11/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00067/2022 - 26.07.22 - IGOR ADEILDO ALEIXO 
DA SILVA 05808476402 - R$ 8.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00041/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:30 horas do dia 10 de Agosto de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de tecidos 
diversos destinados a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 29 de Julho de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as dis-

posições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: 
Aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade Básica de Saúde – Convênio 
com Ministério da Saúde – Proposta nº 12.457.150000/1210–01; ADJUDICO o seu objeto 
a: NAVI INTERPRISE COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - R$ 40.632,60; 
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS 
HOSPITALARE - R$ 4.990,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPI-
TALARES LTDA - R$ 800,00.

Rio Tinto - PB, 29 de Julho de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00010/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: Aquisição de 
equipamentos e material permanente para Unidade Básica de Saúde – Convênio com Ministério 
da Saúde – Proposta nº 12.457.150000/1210–01; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: NAVI INTERPRISE COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 
R$ 40.632,60; NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
PRODUTOS HOSPITALARE - R$ 4.990,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA - R$ 800,00.

Rio Tinto - PB, 29 de Julho de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. OBJETO: Aquisição de equipamentos e 

material permanente para Unidade Básica de Saúde – Convênio com Ministério da Saúde – 
Proposta nº 12.457.150000/1210–01. 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: NAVI INTERPRISE COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA 
- CNPJ 15.005.881/0001-00. NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARE - CNPJ 20.782.880/0001-02. ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ 09.478.023/0001-80. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 29 de Julho de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais e insumos de 
laboratório (BIOQUÍMICA e HEMATOLOGIA) para manter o Laboratório de Análises Clínicas da 
Rede Municipal de Saúde de Santa Luzia – PB – (Laboratório Municipal de Análise Clínica), conforme 
especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA REUNIÃO: 17/08/2022 - HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 29 de julho de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00012/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais e insumos de labo-

ratório para manter o Laboratório de Análises Clínicas da Rede Municipal de Saúde de Santa Luzia 
- PB - (Laboratório Municipal de Análise Clínica), conforme especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA REUNIÃO: 17/08/2022 – HORÁRIO: 10:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 29 de julho de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 06

AO CONTRATO N° 00110/2020
TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 

07.750.950/0001-82.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias o Contrato Original, com 

vigência a partir de 29 de julho de 2022 a 26 de março de 2023, baseando-se na Cláusula Segun-
da - Do Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Proposta 10425.754000/1190-01 - Fundo Nacional de Saúde e 
Contrapartida da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB. 02.030 - Secretaria Municipal de Saúde 
- 10.302.1008.1005 - Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos os serviços de Atenção 
Básica. 02.090 - Fundo Municipal de Saúde - 10.301.1006.2061 - Manutenção dos Recursos do 
SUS. 10.301.2016.2072 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos 
Próprios - Elementos de Despesa: 4490.51 - 1.500.1002 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1.600.0000 
- Obras e Instalações.

FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, (29/07/2022 a 26/03/2023).
DATA DO TERMO ADITIVO: 29 de julho de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EX-
PEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE 
– DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 29/06/2022, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 074/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE – DIVISÃO DE ATEN-
ÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA
CNPJ: 31.969.144/0001-84
Valor R$: 484,26
- CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 22.526.394/0001-59
Valor R$: 126.693,00
- DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ: 07.245.458/0001-50
Valor R$: 2.611,00
- HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 20.873.342/0001-23
Valor R$: 19.251,50
- LAZARO BEZERRA SOARES
CNPJ: 06.088.333/0001-09
Valor R$: 7.168,50
- MJ COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 07.631.411/0001-24
Valor R$: 5.505,90
- VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456
CNPJ: 44.132.269/0001-05
Valor R$: 3.733,90
- VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 20.008.831/0001-17
Valor R$: 27.200,00

Santa Rita - PB, 29 de julho de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de julho de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO EXTERNA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CIEIS, 
(CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 29/06/2022, e observa-
das as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 080/2022, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO DE SINA-
LIZAÇÃO EXTERNA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CIEIS, (CENTRO 
INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a:

- HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA
CNPJ: 07.220.883/0001-94
Valor R$: 89.610,00

Santa Rita - PB, 29 de julho de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO SAMU-192 E AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, 
POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 29/06/2022, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 084/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO SAMU-192 E AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, POR MEIO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a:

- GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ: 10.242.466/0001-57
Valor R$: 28.800,00
- R.L COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA
CNPJ: 22.226.670/0001-63
Valor R$: 16.850,00
- RD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 46.671.750/0001-96
Valor R$: 36.900,00
- VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 07.358.710/0001-37
Valor R$: 720,00

Santa Rita - PB, 29 de julho de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre 
e: CT Nº 08002/2021 - Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Eireli - 1º Aditivo - acréscimo de 
R$ 58.644,41. ASSINATURA: 29.07.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim  torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim – PB,  
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Bicicletas para 
atendimento as atividades/projetos da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer do município de São 
José do Bonfim/PB. Data e horário da sessão pública: às 08:00hs do dia 12/08/2022. Fundamento 
legal: Lei Nº 10.520/02, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São José do Bonfim - PB, 29 de Julho de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS 00004/2022
A CPL do Município de São José de Espinharas/PB, torna público nos termos do art. 109, § 3º da 

Lei 8.666/93, que a empresa CONSTRUTORA LCL LTDA CNPJ Nº 17.589.700/0001-66, impetrou 
recurso contra decisão desta Comissão, sobre o julgamento da fase de Habilitação do referido 
processo. Ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo no prazo legal de 
05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR CONTRARAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO, conforme 
faculta referida lei. Dessa forma não haverá a abertura de proposta de preços no dia 02/08/2022, 
conforme estava prevista, caso não houvesse interposição de recursos. Maiores Informações, na 
sala da comissão de licitação situada na Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de 
Espinharas – PB.

São José de Espinharas/PB, 29 de Julho de 2022.
ROGÉRIA JORDÂNIA DA SILVA ASSIS

PRESIDENTE 

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 Trator Agrícola para melhor atender 
e em tempo hábil, as comunidades/assentamentos rurais  com abastecimento d`agua para o con-
sumo humano e outros serviços no município de São José de Espinharas/PB. Data e horário do 
início da disputa: 09:30hs/mim do dia 16/08/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 
10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de 
Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros escla-
recimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através 
do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 29 Julho de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 00010/2022
O Prefeito do Prefeitura Municipal, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: HOMOLO-

GAR 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, os quais apontam como proponente vencedor: BEETHOVEN DOS SANTOS DA 
SILVA. CNPJ: 09.323.745/0001-66. Valor: R$ 119.880,00.

São José de Espinharas - PB, 29 de Julho de 2022. 
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições 

legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão 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, os quais apontam como proponente vencedor:  FRANCISCA ARAUJO VITAL. CPF: 
090075654-35. Valor: R$ 140.000,00.

São José de Espinharas - PB, 29 de Julho de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Pneus novos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO 
MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA – EPP - R$ 20.100,00; CARNEIRO DO NASCIMENTO 
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 41.738,00; MILTON 
VIEGAS - R$ 67.632,00.

Serra da Raiz - PB, 29 de Julho de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATOS

Objeto: Aquisição Parcelada de Pneus novos. Fundamento Legal: Pregão Presencial 
nº 00007/2022. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos 
Próprios:FPM / ICMS / Tributos / FUS / MDE / Recursos SUS / FNDE / FNAS) Dotação Orça-
mentária: 02010.04.122.0002.2002 – 3.3.90.30.39.00 02020.04.123.0002.2003 – 3.3.90.30.99.00 
02030.08.122.0002.2004 – 3.3.90.30.99.00 02030.08.243.0007.2005 – 3.3.90.30.99.00 
02030.08.244.0005.2012 – 3.3.90.30.99.00 02040.10.301.0009.2013 – 3.3.90.30.39.00 
02040.10.301.0009.2015 – 3.3.90.30.99.00 02050.12.361.0013.2025 – 3.3.90.30.99.00 
02050.12.361.0013.2030 – 3.3.90.30.99.00 02060.15.122.0002.2034 – 3.3.90.30.99.00 
02070.20.122.0002.2036 – 3.3.90.30.99.00 02100.26.782.0002.2047 – 3.3.90.30.99.00 
02110.18.542.0002.2046 – 3.3.90.30.99.00. Vigência: até o final do exercício financeiro de 2022. 
Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00056/2022 - 29.07.22 - AN-
TONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA - EPP - R$ 20.100,00; CT Nº 00057/2022 - 29.07.22 
- CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 
- R$ 41.738,00; CT Nº 00058/2022 - 29.07.22 - MILTON VIEGAS - R$ 67.632,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais de Ex-
pedientes e Didáticos diversos, para atender aos Programas Federais e demais setores [Secretarias 
e Departamentos] que compõem a Administração Municipal. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 19 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 29 de Julho de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de impressão digital para plo-
tagem de adesivos  para  os veículos desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@
yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 29 de Julho de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 13/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para Reforma da Coberta do SAMU, no Município de 
Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 17 DE AGOSTO DE 2022 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 

sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 29 de Julho de 2022.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

ALEX FERNANDES LIMA
Membro CPL

FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Membro CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Agosto de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 
MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CONVÊNIO Nº 
0059/2021. 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 
748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 29 de Julho de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 
TIPO CAMINHÃO. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 11 de Agosto de 2022. Início 
da fase de lances: 08:35 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 subsidia-
riamente 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) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 29 de Julho de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE PARA A UBSF RENASCER E OUTROS REFERENTE A EMENDA PAR-
LAMENTAR Nº 12770004 – ITENS REMANESCENTES. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 
10 de Agosto de 2022. Início da fase de lances: 10:35 horas do dia 10 de Agosto de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 29 de Julho de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Agosto de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E 
SIMULARES, PARA A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA 
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RECEITA MÉDICA, CONSIDERANDO O MAIOR 
DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE 
MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CO-
MÉRCIO FARMACÊUTICO. 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 748/06; Decreto Municipal nº 1062/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 29 de Julho de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

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 Pessoa – 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.

EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS – 
EMPASA “Em Liquidação” CNPJ 40981516/0001-89

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 001/2022
Convocamos os Senhores Conselheiros Fiscais a comparecer a Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará de forma virtual, por intermédio da plataforma do
Google Meets, no dia 03 de agosto de 2022, às 10h, para deliberar sobre os seguintes
assuntos: a) Prestar contas dos atos e operações praticados no semestre e
apresentar relatório e o balanço do estado da liquidação; b) Demonstrativos
financeiros, aspectos a serem tratados sobre a arrecadação do ativo, assuntos
jurídicos e de pessoal; c) Outros assuntos da EMPASA “Em Liquidação”. A presente
convocação está de conformidade com Art. 213 da Lei 6.404/76 que regula as
Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Empresa.

João Pessoa, 26 de Julho de 2022.
JOSÉ SAMARONY DE SOUSA ALVES

EMPASA/Liquidante

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/00568
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022

DATA DE ABERTURA: 16/08/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 16/08/2022 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-01386-8
LICITAÇÃO BB Nº 952571
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O SERVIÇO DE 

HEMODINÂMICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação a cima, na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos 
portais www.licitacoes-e.com.br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.
centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 500 – 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, 29 de julho de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 03/2022

Registro CGE Nº 22-00563-2
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

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 TOMADA DE PREÇOS  Nº 03/2022 (Obras de Pavimentação do 
Acesso ao Distrito de Pindurão, com aproximadamente 1,98 km.), após a apresentação de novas do-
cumentações e  análise detalhada, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, 
considera habilitada a Empresa: CONPASA CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA e acata, embasado 
no Parecer  Jurídico Nº 427/2022, a desistência de participação na licitação feito através do Processo 
DER-PRC-2022/03844 do dia 28/07/2022, pela empresa ZACCARA ENGENHARIA EIRELI – EPP  

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta de Preços, se não 
houver interposição de recurso, fica marcada para o dia 08/08/2022, às 10:00 horas

João Pessoa, 29 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 17/2022
 Registro CGE Nº 22-01134-2

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA 17/2022 (Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbanas nas cidades de Brejo dos santos, Cajazeirinhas, Desterro, Junco do Seridó, 
Malta, Olho D’Água, Paulista, Pombal, Quixaba, Santa Terezinha, São Bentinho com aproxima-
damente   23,19 km), que após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 
11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:  1º lugar: COSAMPA PROJETOS 
E CONSTRUÇÃO LTDA- R$ 19.678.278,11,  2º lugar– COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX 
EIRELI–  R$  20.001.813,83, 3º lugar - CLPT CONSTRUTORA -EIRELI – R$ 20.101.813,46 e 4º 
lugar - TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI – R$ 20.101.813,83 
e desclassificadas as empresas: NIEMAIA CONSTRUÇÕES - EIRELI por não atender ao item 11 
subitem 11.1 alínea “b5”  em consonância com o item 14 subitem 14.2.4 (apresentou preço unitário 
do item cod.06.200.11 - FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL, no 
trecho São Bentinho -, superior ao valor do DER/PB)

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 29 de julho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2022
PROCESSO Nº 19.000.019484.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO D, 
destinado a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 15/08/2022 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: gelic03@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 22-01472-4
João Pessoa, 29 de julho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de julho de 2022 Publicidades

ALLIANCE JOÃO PESSOA 25 CONSTRU-
COES SPE LTDA– CNPJ N°34.999.096/0001-
65, torna público que requereuda SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Licença Prévia de um empreen-
dimento situado na Rua Manoel Calixto, S/N, 
Comercial Norte, Bayeux.

JOEL FALCONE DE MELO NETO, CPF 
052.769.904-76, torna público que requereu 
à SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura do Município de Ca-
bedelo, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO LInº 2019.0001117 referente 
a Construção de um prédio Residencial, 
situado na Via Litorânea, quadra E, lote 27, 
condomínio villas de Ponta de Campina, 
Ponta de Campina- Cabedelo-PB
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