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Agenda administrativa de João Azevêdo terminou com ODE em Guarabira; hoje, governador vai ao Agreste e Campina Grande. Páginas 4 e 13

Governo entrega equipamentos e obras no Brejo 

TCE suspende 
contratos 
de shows em 
Ouro Velho

Caminhos do 
Frio: projeto tem 
início 4 de julho 
em nove cidades

Cachê de R$ 420 mil para 
dois cantores no São João do 
município chamou a aten-
ção do Tribunal. 

Página 13

Com dois meses de du-
ração, Rota Cultural começa 
no município de Areia e se 
encerra em Alagoa Grande. 

Página 8

Escritório de 
Representação 
será inaugurado 
quarta-feira

Opera Paraíba 
nos bairros de 
CG será lançado 
segunda-feira

Fundação PB 
Saúde realiza 
novo concurso 
neste domingo

Centro Administrativo 
governamental de Campina 
Grande terá vários órgãos 
para atender a população. 
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Atendimento vai facili-
tar ainda mais o acesso da 
população ao cadastro de 
cirurgias eletivas. 
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Estão sendo oferecidas 
105 vagas para contratação 
imediata em cargos de nível 
médio, técnico e superior. 
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Foto: José Marques/Secom-PB

Estado realiza novo Dia D neste 
sábado nas 223 cidades da PB

para um são joão tranquilo

Esforço concentrado busca imunizar a população contra sarampo, gripe e Covid-19. Página 6

Solenidade foi prestigiada 
pelo governador João 
Azevêdo e pelo arcebispo 
Dom Manoel Delson, e 
espaço irá receber pacientes 
carentes que venham fazer 
tratamento em João Pessoa. 
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Ala de acolhimento é inaugurada
no Hospital Padre Zé

n “O Jornal A União, em 2 de junho 
de 1929, republicava uma pequena 
matéria destacando a impressão 
de alguns pernambucanos sobre a 
situação vivida na Paraíba após a 
chegada de João Pessoa ao poder”.

Acilino Alberto Madeira Neto
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

605.716

31.134.530

529.698.736

10.220

667.019

6.292.503
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.828.258

438.553.134 

11.848.211.429

João Pessoa, Paraíba - sábAdo, 4 de junho de 2022

Quatorze músicas, classificadas em duas eliminatórias, 
disputam prêmios na noite deste sábado, no Paulo Pontes.
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5o Festival de Música da 
PB chega ao fim hoje

n “... o livro perdido de (Assis)
Chateaubriand - uma pequena joia 
de Introdução ao Estudo do Direito, 
com pouco mais de 50 páginas, 
muito bem fundamentado em 
autores estrangeiros e nacionais”.

Marcílio Franca
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Foto: Fabiana Veloso

Foto: André Lúcio/Secom-PB
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Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!

Ano CXXIX Número 106 |  R$ 2,50
Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado

Hoje tem confronto 
entre Botafogo e ABC 
Partida entre o Belo 

paraibano e o clube de 
Natal (RN) acontece 
às 17h no Estádio 
Almeidão, em João 
Pessoa, pela Série 
C do Brasileirão.

Página 21

Fo
to

: G
ui

lh
er

m
e 

D
ro

va
s/

Bo
ta

fo
go



O Senado Federal aprovou esta semana, já em dois turnos, uma Proposta de 
Emenda à Constituição que acrescenta a inclusão digital à lista dos direitos e ga-
rantias fundamentais do cidadão brasileiro, previstos na Carta Magna. Isso sig-
nifica, na prática, que o poder público tem a obrigação de promover políticas para 
ampliar o acesso à internet em todo o território nacional.

   A matéria segue agora para apreciação dos deputados federais.
A autora da PEC, a senadora Simone Tebet, justificou a proposta ressaltando 

que estar hoje incluído digitalmente significa possuir capacidade de análise dos 
conteúdos disponíveis na rede para a formação da própria opinião, de maneira 
crítica. E isso, segundo destacou, é essencial para o exercício da cidadania.

Foi o acesso à internet, por exemplo, que permitiu, durante o isolamento im-
posto pela pandemia, que as pessoas seguissem com suas vidas, trabalhando ou 
estudando de forma remota. Nesse mesmo momento, entretanto, ficou cristali-
na a desigualdade digital no Brasil. Milhões de trabalhadores e estudantes foram 
muito mais prejudicados porque não dispunham dos recursos digitais.

 Pelo menos, 17% dos lares brasileiros não têm acesso à internet, sendo a maio-
ria entre famílias com renda de até um salário mínimo, nas áreas rurais e nas 
classes sociais D e E. Os dados da pesquisa sobre uso das Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação no Brasil (TIC Domicílios) revelam, assim, a intrínseca li-
gação entre pobreza e exclusão digital.

O ciclo, portanto, é vicioso: mais pobres, sem acesso aos recursos digitais, têm 
menos oportunidade de estudo, de trabalho e mudanças sociais e, dessa forma, 
continuam na faixa dos mais pobres.

  O levantamento mostra ainda o percentual de cidadãos brasileiros que nun-
ca acessaram a internet em vários grupos: pessoas do sexo masculino (17%); mo-
radores da área rural (26%); sem instrução (72%); com idade superior a 60 anos 
(43%); renda familiar de até um salário mínimo (24%); integrantes das classes D e 
E (28%); e fora da força de trabalho (20%).

  O relator da PEC, senador Fabiano Contarato, enfatizou a necessidade de o po-
der público expandir a infraestrutura de comunicação e oferecer incentivos eco-
nômicos para redução do preço do serviço e de dispositivos de acesso, como com-
putadores e celulares. Só assim, esses recursos podem chegar às camadas menos 
favorecidas da sociedade, quebrando o ciclo pobreza / exclusão digital.

 Conceituar a inclusão digital como direito fundamental do cidadão, confor-
me prevê a PEC, pode não significar a solução do problema em curto ou médio 
espaço de tempo. Mas aponta ao Estado o quanto é enorme e urgente a sua res-
ponsabilidade diante de milhões de brasileiros ainda cegos, surdos e mudos nes-
te mundo tecnológico.

Inclusão digital e cidadania
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Deus não nos deixa órfãos
 
A descida do Espírito Santo sobre a Igreja 

é celebrada todos os anos e a chamamos de 
Pentecostes. No Pentecostes o Espírito Santo, 
com o dom das línguas, revela a todos que 
a sua presença gera unidade e transforma a 
confusão em comunhão. A Festa do Divino 
Espírito Santo é um grande remédio contra 
o orgulho e o egoísmo tão frequentes, infe-
lizmente, na pauta do dia do homem con-
temporâneo. Só o Espírito Santo é capaz de 
abater os muros que levantamos da indife-
rença, do ódio e da violência.

Como compreender o segredo do Amor 
em dias tão dolorosos, que nos foram im-
postos pelo prolongado tempo da pande-
mia? A perspectiva do Amor tem tudo a ver 
com uma constante atitude de Deus: Ele não 
nos deixa isolados na orfandade. É verdade 
que esses dias que se arrastam nos últimos 
anos são dias frios, que nos impossibilitam 
de nos avizinhar, mais proximamente, das 
pessoas que amamos. Mas sabemos   que os 
laços de fé que nos unem não se quebram, 
antes se fortalecem, pois como nos recorda 
S. Paulo, “o Espírito Santo vem em auxílio 
da nossa fraqueza” (Rom 8, 26).

A vinda do Espírito Santo é uma pro-
va concreta de que Deus jamais nos deixa-
rá órfãos. O Amor de Deus nos protege de 
todo isolamento e solidão. O Senhor subiu 
aos céus, como celebramos há uma semana, 
entretanto não os abandonará, não estamos 
sozinhos. Ele enviará o Consolador, o Espí-
rito do Pai, e será o Espírito que dará a co-
nhecer que a obra de Cristo é obra de amor e 
compaixão. Ele nos envia o Consolador para 
que atravessemos estes tempos difíceis com 
a luz da fé acesa, como peregrinos.

Celebrar Pentecostes significa celebrar a 
confiança no amor constante de Deus. Não 
estamos entregues a nós mesmos, mas te-
mos um Defensor, o Espírito Santo, que nos 
foi dado para caminhar neste mundo. Na-
quele dia de Pentecostes, a Igreja se mani-
festava publicamente e na sua voz saltava 
o feliz anúncio que ecoa até os nossos dias:  

Deus ama todos os homens! O amor não nos 
prende a círculos, mas rompe nossas frontei-
ras. “O Espírito não quer que a recordação 
do Mestre seja cultivada em grupos fecha-
dos, em cenáculos onde tendemos a ‘fazer 
o ninho’. E esta é uma doença má que pode 
vir à Igreja: uma Igreja não comunidade, 
nem família, nem mãe, mas ninho. O Espí-
rito abre, relança, impele para além do que 
já foi dito e feito, Ele impele para além dos 
recintos duma fé tímida e cautelosa.”(Papa 
Francisco)

O mundo clama por este testemunho fiel 
do povo santo de Deus, que cada casa, cada 
família, cada um de nós, seja uma luz de es-
perança para um mundo. Confiemos nossas 
vidas à fervorosa intercessão da Virgem Ma-
ria, cujo mês de Maio acabamos de dedicar 
a Ela, para que obtenha à Igreja e ao mun-
do uma renovada efusão do Espírito Santo.

Fui reencontrar a cidade das minhas 
relações, amizades, camaradagens ou dos 
meus respeitos nesse 2º livro de memórias 
de Haroldo Escorel Borges. E voltei a me 
ver no que sempre fui sem forçar a natu-
reza: justamente aquilo que na cultura do 
meu interior brejeiro as comadres e com-
padres chamam de “uma pessoa dada”, 
que se dá com todos. Eu. 

Uma mostra: nas páginas que ele con-
segue enumerar, nome por nome, os mora-
dores do seu tempo no Miramar de Dorgi-
val Terceito Neto, Wilson Cardoso, Genival 
Luis Pereira, meu dileto amigo Benedito 
Belo, numa lista sem fim de A a W, vejo-
me dando um banho. Se chamassem todos 
à janela na hora da minha caminhada, eu 
só perderia para Damásio Franca que, no 
âmbito de sua classe, entrava sem pedir li-
cença em todas as casas. Mesmo nas dos 
adversários da política, iguais entre si no 
clube Cabo Branco. 

Num livro de 350 páginas (Ideia Edi-
tora) há leitura para os remanescentes do 
seu e do meu tempo e fonte de pesquisa so-
bre a educação em todos os níveis, da esco-
la primária à Universidade, onde o autor 
teve papel destacado como professor e di-
retor do Instituto Central de Ciências Bio-
lógicas. Vultos da Paraíba, religiosos na ca-
pital, vida esportiva vêm se juntar ao perfil 
biográfico de um pessoense que assistiu, 
participou e viveu o crescimento da cida-
de dilatada a partir dos anos 1950, em de-
manda do mar. E aderindo de corpo e alma 
a esse crescimento. 

Conheci Haroldo no Cabo Branco, no 
hall da sede central entre a Duque de 
Caxias e a Peregrino de Carvalho. Era ali 
um canteiro de quase todas as boas mudas 
que pegaram no meu terreiro de húmus 
brejeiro. Ali conheci e conquistei a amiza-
de abonadora de Celso Mariz, um velhi-
nho lindo, sempre de cabelos brancos, que 
tratava as pessoas por tu, mesmo a Ernani 
Sátyro no governo.

Haroldo, um troncão de homem, tri-
gueiro de sol e sal das nossas praias, das 
quadras esportivas, das pescarias, das ur-
tigas traiçoeiras dos cajuais da restinga, e 
que chegava todo dia no mesmo horário de 

minha descida do jornal, quase em frente, 
para me deliciar no café do clube conser-
vado quente na marmita mergulhada em 
água fervente. Esse portal do clube era o 
símbolo, o anel no dedo, do espírito pouco 
eufórico do pessoense. Na primeira opor-
tunidade, quando me foi dado colaborar 
na belíssima edição de “Paraíba, a cidade, 
o rio e o mar” levei o japonês da Editora 
Manchete a gravar o portal do clube com 
seus personagens esquivos cativos em pá-
gina duradoura. O portal ainda resiste fe-
chado, sujeito a incêndio, mas as gravuras, 
se bem feitas, sempre renascem. 

Em boa parte do livro Haroldo Bor-
ges sai de si, da memória pessoal e fami-
liar, para registrar o contemporâneo, esse 
contemporâneo que o historiador, vendo 
de cima, esforça a imaginação para en-
trar. Coisa pequena, quando a curiosida-
de não tem muito futuro como a minha, 
mas como satisfiz minha admiração por 
Arthur Aquiles, o grande condutor de es-
píritos, ao ver no livro de Walfredo Rodri-
guez a rua e o número de uma das casas 
onde morou o diretor de O Comércio. Foi 
em época de sua influência que se plantou 
e formou a geração de Augusto dos An-
jos, de Coriolano, de Celso, de Rodrigues 
de Carvalho, de Órris, a que não faltou a 
figura de José Américo. 

Memória de Haroldo ou da cidade?

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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O governador João Aze-
vêdo, acompanhado do se-
cretário executivo de Em-
preendedorismo, Fabrício 
Feitosa, assina, hoje, contra-
tos do Programa Empreen-
der PB com empreendedo-
res de Cabaceiras e região e 
com comerciantes do Parque 
do Povo de Campina Gran-
de. Ao todo, serão atendidos 
195 pequenos comerciantes, 
envolvendo recursos supe-
riores a R$ 1,4 milhão. 

Em Campina Grande, 
as assinaturas acontecerão 
no período da tarde, às 16h, 
na Escola Técnica Estadual 
Bráulio Maia, durante a ple-
nária do Orçamento Demo-
crático Estadual. O investi-
mento de R$ 1.173.372,00 irá 
beneficiar 164 empreende-
dores de Campina Grande 
e região e também comer-
ciantes que trabalharão no 
retorno do Maior São João 
do Mundo.

Já em Cabaceiras, os con-
tratos serão assinados à 

noite, às 21h, na Praça do 
Artesanato, dentro das fes-
tividades do Bode Rei e do 
Circuito Empreender, even-
to realizado pelo Governo 
do Estado, por meio do Em-
preender PB, que reúne ex-
positores clientes do progra-
ma comercializando seus 
produtos, além de capacita-
ções com temas voltados ao 
empreendedorismo simul-
taneamente dentro da pro-
gramação. Na ocasião, se-
rão assinados 31 contratos 
que representam um investi-
mento de R$ 270.800,00.

Após dois anos de ausên-
cia da festa junina, os comer-
ciantes receberão o apoio do 
programa através do crédi-
to produtivo orientado para 
retomar suas atividades, por 
meio de linhas de crédito 
com carência de seis ou dez 
meses e pagamento em 30 ou 
40 parcelas. 

O Programa Empreen-
der PB tem como prioridade 
a concessão de crédito pro-

dutivo orientado com o obje-
tivo de incentivar a geração 
de ocupação e renda entre 
os empreendedores paraiba-
nos, bem como apoiar e for-
talecer a economia.

n 

O Programa 
Empreender 
PB tem como 
prioridade a 
concessão de 
crédito produtivo 
orientado com 
o objetivo de 
incentivar a 
geração de 
ocupação e 
renda entre os 
empreendedores 
paraibanos, bem 
como apoiar 
e fortalecer a 
economia

Apoio
Após dois anos 
de ausência da 
festa junina, os 
comerciantes 

receberão o apoio 
do Programa 

Empreender PB

Falta o tesouro  
NacioNal liberar 

“ele estava de 
cabeça queNte” 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

MiNistério Público iNvestigará 
qualidade da água de sta. rita 

“uMa derrota Para o Povo” 

Partidos que disseraM ‘Não’ 

“vai gerar Mais Pobreza” 

O Projeto de Lei (PL) 4188/21 será enviado à 
apreciação do Senado Federal. Para Gervásio 
Maia, a única solução para barrar o que classifi-
ca de “perversidade” do governo contra os mais 
humildes é uma mobilização popular para que 
os senadores alterem essa regra. 
“A aprovação do PL na Câmara passou na cala-
da da noite e foi uma derrota gravíssima para o 
povo”, avaliou o deputado.  

O Projeto de Lei (PL) 4188/21 foi aprovado por 
260 votos favoráveis ante 111 contrários. É jus-
to destacar os partidos que votaram contra a 
proposta, que tem poder para aumentar a vul-
nerabilidade social no país. Todos os partidos 
da centro-esquerda e esquerda disseram não: 
PSB, PDT, Rede, PSOL, PCdoB, e PV. Para essas 
legendas, a regra da impenhorabilidade do 
imóvel de uma família precisa ser mantida no 
nosso regramento.    

Em crítica ao Projeto de Lei (PL) 4188/21, o de-
putado federal Enio Verri (PT) fez uma reflexão 
pertinente: a proposta vai gerar mais pobreza 
no país. “Imagina um pai de família que perde 
o emprego, não consegue pagar as suas contas, 
tem alguma operação de crédito com garantia 
da casa. Ele pode ter a casa leiloada, o único 
bem de família que ele tem”. 

E o pastor  Sérgio 
Queiroz (PRTB), pré-
candidato a senador, 
voltou a falar sobre 
os ataques que sofreu 
de Wellington Roberto 
(PL), após sugerir que 
Bruno Roberto retiras-
se a sua pré-candida-
tura ao Senado. “Re-
cebi afirmação muito 
dura [foi chamado 
de “falso profeta”], 
mas eu já o perdoei. 
Ele estava de cabeça 
quente. Quem não tem 
um momento de ficar 
de cabeça quente?”, 
argumentou.    

O projeto de constru-
ção da nova sede da 
Câmara Municipal 
de João Pessoa está 
dependendo apenas 
de uma liberação da 
Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) para 
que a licitação seja 
deflagrada, afirma o 
presidente da Casa, 
Dinho Dowsley (Avan-
te). Ocorre que os fun-
cionários da STN estão 
em greve, o que frus-
trou a possibilidade de 
o processo ter sido ini-
ciado em maio, como 
estava previsto.       

Após a prefeitura de Santa Rita privatizar a água 
da cidade, moradores estão reclamando da qua-
lidade do produto – tem coloração escura. Diante 
disso, o Ministério Público da Paraíba decidiu 
instaurar inquérito civil público. O procurador-
geral de Justiça, Antônio Hortêncio Rocha, disse 
que “serão tomadas as providências para corri-
gir qualquer situação irregular que, porventura, 
esteja acontecendo”.  

Serão atendidos 195 comerciantes, envolvendo recursos superiores a R$ 1,4 mi

Empreender tem contratos  
assinados nas duas cidades 

CabaCeiras e Campina Grande 

“Muita Perversidade!”, diz gervásio 
sobre Pl de bolsoNaro que PerMite 
PeNhora de úNica casa de uMa FaMília 

A quem interessa uma 
proposta que permite que 
famílias percam seu úni-
co imóvel para quitar dívi-
das com instituições bancá-

rias? Certamente não 
é as pessoas, mas ao 
sistema financeiro. 

Pois bem, na últi-
ma quarta-fei-
ra, a Câmara 
dos Deputados 

prestou um ‘servi-
ço’ aos bancos, ao 
aprovar o Projeto 
de Lei (PL) 4188/21, 

enviado pelo Executi-
vo, que permite que 

bancos possam penhorar o único imóvel de uma 
família – pela legislação vigente, uma família não 
pode perder seu único bem por causa de dívidas, 
exceto em caso de inadimplência do financiamen-
to do próprio imóvel. Porém, 260 deputados decidi-
ram alterar a regra. Na prática, essa proposta irá 
facilitar o despejo de muitas famílias na rua. “Es-
tamos vivendo uma das piores crises econômicas 
do país, com 77% das famílias endividadas e 36% 
da população sofrendo risco de fome. Mas, diante 
de toda essa tragédia, a prioridade de Bolsonaro é 
criar um projeto que vai funcionar a serviço do sis-
tema financeiro, para tomar a única casa de uma 
família que fique inadimplente num empréstimo. 
É muita perversidade!”, disse o deputado Gervá-
sio Maia (foto), vice-líder do PSB.

Crime
O delegado de Roubos e 
Furtos de Patos, Elcenho 

Engel, destacou que 
ligação clandestina 

d’água é considerada 
crime no Brasil

Em mais uma ação de 
combate a perdas e fraudes, 
técnicos da Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa) e agentes da Polícia 
Civil da Paraíba flagraram 
desvio de água na adutora 
Coremas/Sabugi na altura 
do km 328 da BR-230, entre 
os municípios de Patos e São 
Mamede, no Sertão.

 De acordo com o dele-
gado de Roubos e Furtos de 
Patos, Elcenho Engel, o mo-
rador de uma fazenda loca-
lizada na região foi autuado 
e assumiu a autoria da irre-
gularidade. Ele vai respon-
der criminalmente na Justiça 
pelo furto d’água e por danos 
ao patrimônio público.

 O delegado destacou que 
ligação clandestina d’água é 
considerada crime no Brasil. 
“Essa prática de adulterar o sis-
tema de fornecimento de água 

é enquadrada como atentado 
contra o patrimônio, segun-
do o artigo 155 do Código Pe-
nal Brasileiro, que não deixa 
dúvidas: ‘subtrair, para si ou 
para outrem, coisa alheia mó-
vel: Pena - reclusão, de 1 a 4 
anos, e multa’”, pontuou Engel.

 Conforme o gerente da 
Cagepa na região das Es-
pinharas, Jônatas Raulino, 
novos equipamentos foram 
instalados para monitorar o 
percurso das águas da adu-
tora Coremas/Sabugi, auxi-
liando diretamente na segu-
rança do abastecimento das 
cidades, emitindo alertas ao 
Centro de Controle Opera-
cional, fato este ocorrido nes-
te caso. “A Cagepa se mo-
derniza para responder com 
mais rapidez aos reclames da 
população”, disse o gerente.

Raulino também ressal-
tou os benefícios que essas 

ações geram para a popula-
ção. “São atividades de ex-
trema importância, visto que 
essas irregularidades impac-
tam diretamente no abas-
tecimento dos municípios. 
Os resultados são imedia-
tos, conseguimos constatar 
melhoras significativas no 
abastecimento das cidades 
do Vale do Sabugi”, acres-
centou.

Quem quiser denunciar 
alguma irregularidade no 
consumo de água pode ligar 
para o número 115; a ligação 
é gratuita e pode ser realiza-
da de telefone celular, além 
do denunciante não preci-
sar se identificar. Ou ainda 
pelos demais canais de aten-
dimento: WhatsApp 98198-
4495, site www.cagepa.pb.
gov.br e aplicativo Cagepa 
- disponível no Google Play 
e App Store.

Cagepa flagra furto de água em adutora
OperaçãO na COremas/sabuGi

As provas objetivas do 
primeiro processo seletivo 
realizado pela Fundação Pa-
raibana de Gestão em Saúde 
(PB Saúde) irão ocorrer, neste 
domingo (5), às 14h, no Liceu 
Paraibano, em João Pessoa. 
Todos que se candidataram 
ao processo seletivo já po-
dem consultar a classifica-
ção no Diário Oficial do Es-
tado desta sexta-feira (3), ou 
no site da instituição (www.
pbsaude.pb.gov.br).

O edital de inscrições traz 
105 vagas para contratação 
imediata nos cargos de ní-
veis médio, técnico e superior, 
com remunerações que va-
riam entre R$1.212 e R$1.500. 
O processo seletivo será des-
tinado à seleção de pessoal, a 
ser contratado por tempo de-
terminado, visando atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público.

De acordo com o diretor 

superintendente da Funda-
ção PB Saúde, Daniel Bel-
trammi, o candidato ao en-
trar no prédio de aplicação 
de provas deve seguir ime-
diatamente para a sala. “A 
permanência em saguões, 
corredores e áreas externas 
não será permitida e este re-
quisito consta em edital. Vale 
lembrar também que o uso 
da máscara será obrigatório, 
e contamos com compreen-
são de todos para fazer com 
que este momento transcor-
ra com a máxima seguran-
ça e da maneira mais fluida 
possível”, destacou.

 Para a realização da pro-
va, os candidatos devem le-
var consigo caneta esfero-
gráfica de tinta de cor preta, 
lápis preto, borracha macia e 
documento de identificação 
original. Serão aceitos qual-
quer um dos seguintes docu-
mentos: cédula de identidade 

(RG), registro de identifica-
ção civil (RIC), carteira de 
órgão ou conselho de classe, 
carteira de trabalho e previ-
dência social (CTPS), certifi-
cado de alistamento militar, 
carteira nacional de habili-
tação, passaporte, carteira 
de identidade expedida pela 
PB Saúde, Hospital Metropo-
litano, Forças Armadas, Po-
lícias Militares, Corpos de 
Bombeiros Militares e Re-
gistro Nacional de Estran-
geiro - RNE.

Tempo de permanência
Conforme previsto no 

edital, a permanência mí-
nima exigida em sala de-
pois do início das provas 
será de uma hora. Durante 
o período, não serão permi-
tidas quaisquer espécies de 
consulta a códigos, livros, 
manuais, impressos, anota-
ções, como também a utiliza-

ção de protetor auricular, de 
boné, de gorro, de chapéu, de 
óculos de sol, de relógio (de 
qualquer tipo), de máquina 
calculadora, ou de qualquer 
equipamento eletrônico de 
comunicação. Os aparelhos 
eletrônicos deverão perma-
necer desligados e lacrados, 
bem como com seus alarmes 
desabilitados, até a saída do 
candidato do local.

A prova objetiva, para to-
dos os empregos do processo 
seletivo, será de caráter eli-
minatório e classificatório e 
tem como objetivo avaliar o 
grau de conhecimento geral 
do candidato, bem como a ca-
pacidade de análise, enten-
dimento e interpretação de 
informações, habilidade de 
trabalhar com estrutura ló-
gica das relações, capacida-
de dedutiva e conhecimentos 
técnicos específicos de cada 
respectivo emprego.

Fundação PB Saúde realiza concurso amanhã
prOvas Objetivas
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O Orçamento Democrático 
Estadual (ODE) chegou a Gua-
rabira, que sedia a 2ª Região 
de Ensino, ontem, para ouvir 
a população dos municípios e 
buscar a solução das demandas 
apresentadas. Antes da apre-
sentação dos pleitos da popula-
ção, o governador João Azevêdo 
anunciou uma série de investi-
mentos de aproximadamente 
R$ 68 milhões.

Para o esporte da região foi 
anunciada a autorização para a 
construção da Vila Olímpica de 
Guarabira, com investimento de 
R$ 15,5 milhões. 

“É uma obra extraordinária 
que vai exatamente na direção 
daquilo que a gente mais acre-
dita, que é oferecer ao jovem 
a possibilidade de progredir 
e realizar seus sonhos através 
do esporte. Essa será uma obra 
dotada de campo, pista de cor-
rida, ginásio coberto, quadras 
descobertas, pista de caminha-
da... Todos os esportes olímpi-
cos poderão ser realizados nes-
ta área”, celebrou o governador 
João Azevêdo.

Além disso, foi assinada a 
ordem de serviço para a recons-
trução da adutora e estação ele-
vatória de água bruta em Ca-
cimba de Várzea, no município 
de Cacimba de Dentro, com a 
liberação de investimento de 
mais de R$ 8 milhões.

Ordens de serviço para 

obras de travessias urbanas 
em Logradouro e Cacimba de 
Dentro também foram assina-
das, com um investimento de 
mais de R$ 279 mil. Borbore-
ma, Caiçara, Casserengue, 
Mulungu, Pilõezinhos e Ser-
ra da Raiz, com mais de R$ 6 
milhões direcionados, tam-
bém receberão obras do mes-
mo gênero. Para Solânea foi 
autorizada a licitação para 
pavimentação e drenagem 
de ruas, com investimento 
de R$ 1.983 milhão. 

Para a educação, foi autori-
zada a conclusão da manuten-
ção do ginásio e construção de 
laboratório e biblioteca na Es-
cola Benjamim Maranhão, em 
Araruna, com investimento de 
R$ 4.211 milhões. Bananeiras 
recebeu a assinatura da ordem 
de serviço para a manutenção 
da Escola José Rocha Sobrinho, 
obra avaliada em R$ 569 mil. Já 
Caiçara foi contemplada com 
construção de um novo comple-
xo educacional para a ECIT Pro-
fessora Maria Gertrudes de Car-
valho Neves com mais de R$ 
5.781 milhões investidos. 

Para Bananeiras, foram in-
vestidos R$ 9.943 milhões para 
a construção de um novo com-
plexo educacional para a Es-
cola Normal Pedro Augusto 
de Almeida. Para Araçagi, foi 
assinada a ordem de serviço 
para a licitação de manuten-
ção e ampliação da Escola Ci-
dadã Integral Francisco Pes-
soa de Brito, com investimento 

Orçamento Democrático ouve moradores dos municípios que compõem a 2a Região e detalha ações para população

Investimentos de quase R$ 68 milhões
ODE Em Guarabira

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

de R$ 2.798 milhões. Ordem de 
licitação para a construção da 
ordem de licitação para a cons-
trução da Escola Francisco Cos-
ta, com R$ 3.4 milhões. Solânea 
recebe a reforma da Escola Pa-
dre Geraldo da Silva Pinto, R$ 
3.187 milhões. Em Alagoinhas 
foi assinada a autorização para 
ampliação da ECIT Agenor Cle-
mente dos Santos. 

Para o Empreender Paraí-
ba foram assinados 83 contra-
tos com o direcionamento de 
mais de R$ 600 mil de crédito 
direcionado para empreende-
dores de setores diversos para 
as cidades da região.

Para a segurança pública 
foram investidos mais de R$ 3 
milhões com a entrega de equi-
pamentos diversos e reformas 
estruturais do Batalhão. O Cor-
po de Bombeiros recebeu R$ 
400 mil com equipamentos de 
segurança, fardamentos e com-
putadores.

Na ocasião, a rodovia PB-063, 
em trecho que liga Gurinhém, 
Mulungu e Alagoinha, com ex-
tensão de 25,8km, foi inaugura-
da. A obra teve um investimen-
to de R$ 8.481 milhões.

O incentivo e cuidado em 
áreas diversas são possibilita-
dos através da organização fis-

cal conquistada pelo Governo 
do Estado. 

“Tudo isso é um esforço mui-
to grande de um governo que se 
organizou e fez uma gestão fis-
cal eficiente para que a gente pu-
desse ter capacidade de inves-
timento. E essa capacidade de 
investimento permite que a gen-
te faça investimentos de estradas 
aqui na região que somadas às 
obras que estão em andamento, 
as que foram concluídas, as que 
estão contratadas e autorizadas 
a começar agora, nós estamos 
falando de R$ 199 milhões só 
na área de estradas. Essa é a 
grande diferença”, declarou o 

governador João Azevêdo.
Na sequência, o chefe do 

Executivo realizou uma pres-
tação do último ano de ges-
tão para o grande número de 
pessoas presentes. Em segui-
da, o microfone foi aberto para 
que a população pudesse ex-
por suas demandas e dialogar 
com o governador e seu corpo 
de secretários.

Hoje, Campina Grande re-
ceberá investimentos e a plená-
ria do ODE de 2022. Após isso, 
as plenárias seguem em Juazei-
rinho (9 de junho), Patos (10 de 
junho), Itabaiana (30 de junho) e 
João Pessoa (1 de julho).

Esporte
Para o esporte da 

região, foi anunciada 
a autorização para 

a construção da Vila 
Olímpica de Guarabira, 

com investimento 
de R$ 15,5 milhões

Um grande público prestigiou a audiência do Orçamento Democrático Estadual, em Guarabira 

Foto: Francisco França/Secom-PB

O governador João Aze-
vêdo esteve, ontem, em Duas 
Estradas, no Brejo paraibano, 
onde entregou um caminhão 
com baú isotérmico, em par-
ceria com o Governo Fede-
ral, pelo Programa Alimenta 
Brasil (PAB). O convênio, por 
meio da Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento Hu-
mano, tem como objetivo for-
talecer a agricultura familiar, 
oferecendo espaço de arma-
zenamento, comercialização 
e transporte.

O gestor iria realizar uma 
visita técnica às obras de re-
forma e ampliação da Escola 
Estadual Sagrado Coração de 
Jesus, que está recebendo in-

vestimentos da ordem de R$ 
3,6 milhões. A visita foi adia-
da por conta das fortes chuvas, 
no Brejo paraibano.

Na solenidade de entre-
ga, o chefe do Executivo es-
tadual destacou as ações do 
Governo do Estado por to-
dos os municípios. "A presen-
ça do Governo com ações nas 
mais diversas áreas e em to-
dos os municípios é que nos 
dá a certeza de que estamos 
construindo uma Paraíba me-
lhor, mais acolhedora, uma 
Paraíba que cuida melhor dos 
seus filhos. Isso pra mim é 
fundamental", afirmou, res-
saltando uma série de outras 
ações em Duas Estradas, como 

obras de reforma e amplia-
ção de escolas. A prefeita de 
Duas Estradas, Joyce Renally 
Nunes, agradeceu ao gover-
nador João Azevêdo as ações 
pelo desenvolvimento do mu-
nicípio. "João Azevêdo é um 
governador que vem traçan-
do gigantescos voos para o 
nosso Estado, e tenho a hon-
ra de afirmar que Duas Es-
tradas tem feito parte desse 
grande plano de desenvolvi-
mento. Um desenvolvimento 
humanizado, com igualdade. 
As ações da gestão do gover-
nador João Azevêdo contem-
plam, tanto o empreendedor 
quanto quem está em vulne-
rabilidade social", comentou.

Duas Estradas: caminhão com baú isotérmico

O governador João Aze-
vêdo entregou, ontem, em 
Sertãozinho, no Brejo parai-
bano, a reforma da Escola 
Belmira Arruda Alcoforado, 
que recebeu investimentos 
superiores a R$ 400 mil, ga-
rantindo uma melhor estru-
tura e mais conforto para os 
alunos. O gestor também es-
teve no município de Pirpi-
rituba, onde inspecionou a 
finalização das obras de tra-

vessia urbana do município, 
que recebem investimentos 
de R$ 900 mil de recursos 
próprios do Estado. 

Em Sertãozinho, o chefe 
do Executivo estadual ressal-
tou o compromisso do gover-
no para oferecer aos estu-
dantes paraibanos melhores 
condições de aprendizado. 
“Mais de 150 escolas foram 
contempladas com reforma, 
103 ginásios construídos pelo 

programa Bom de Bola, além 
dos convênios que firmamos 
com as prefeituras para me-
lhorar a educação em todos 
os níveis e em todas as re-
giões. Nós também somos o 
segundo Estado com a maior 
proporção de escolas em tem-
po integral, o que demonstra 
que, além dos cuidados com 
a infraestrutura, investimos 
na gestão pedagógica, prepa-
rando os jovens para o merca-

do de trabalho”, frisou. 
O prefeito de Sertãozi-

nho, Eloi Machado, eviden-
ciou a importância da par-
ceria com o Governo do 
Estado. “Eu agradeço ao go-
vernador pelo trabalho que 
ele vem fazendo no nosso 
município. Nós temos mais 
obras na educação, presti-
giando nossos alunos e pro-
fessores, dando conforto 
para todos”, declarou.

Reforma de escola e inspeção de obras

O governador João Aze-
vêdo visitou, ontem, as 
obras de ampliação e refor-
ma da Escola Estadual Ma-
ria José Miranda Burity, em 
Serra da Raiz, no Brejo. A 
construção do novo com-
plexo educacional está rece-
bendo investimentos de R$ 
5,4 milhões, contemplando 
oito salas de aula, portaria, 
biblioteca e recreação, entre 
outros recintos. O chefe do 

Executivo estadual também 
visitou as obras da Escola 
Municipal de Ensino Fun-
damental João Nepomuce-
no de Oliveira, executadas 
em convênio com a Prefei-
tura Municipal.

João Azevêdo destacou a 
importância do ambiente es-
colar. "Mesmo com a pande-
mia, que nos assolou por dois 
anos, nós demos respostas 
completas na educação. A Pa-

raíba ganhou um prêmio na-
cional pelo desempenho dos 
professores durante a pande-
mia, reconhecimento de que, 
na educação, ninguém ficou 
para trás", afirmou, citando 
ações do Governo do Estado 
na crise sanitária, com foco 
principalmente nos estudan-
tes mais carentes, como a dis-
tribuição de chips com dados 
móveis para terem acesso às 
aulas remotas.

O prefeito de Serra da 
Raiz, Luiz Machado, agra-
deceu os investimentos. "A 
gestão do governador João 
Azevêdo tem feito um bem a 
toda a Paraíba, e aqui em Ser-
ra da Raiz não tem sido dife-
rente. Fico muito feliz com 
essa parceria entre este mu-
nicípio e o Governo do Es-
tado. As transformações na 
vida da população de Serra 
da Raiz são notórias", disse.

Mais ações do Estado em Serra da Raiz

n 

Por conta das 
fortes chuvas, foi 
adiada a visita 
técnica às obras 
de reforma e 
ampliação da 
Escola Estadual 
Sagrado Coração 
de Jesus, que 
está recebendo 
investimentos da 
ordem de R$ 3,6 
milhões

A população paraibana se-
gue em busca da imunização 
contra a Covid-19. Ontem, de 
acordo com dados disponi-
bilizados pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), a Pa-
raíba chegou a 88,56% da po-
pulação a partir de 5 anos va-
cinada com o ciclo primário, 
considerando duas doses ou 
dose única. O montante re-
presenta 3.320.379 pessoas, 
sendo 85.763 que receberam 
dose única. 

Outras 3.509.926 recebe-
ram a primeira dose, repre-
sentando 93,57% da popula-
ção, onde 189.547 ainda não 
encerraram o ciclo primá-
rio. Ainda de acordo com da-

dos do painel de vacinação, 
1.880.757 pessoas se vacina-
ram com a primeira dose de 
reforço, representando 50,14% 
da população apta, e 65.897 
receberam a segunda dose 
de reforço, o equivalente a 
11,75% da população.

Outras 51.289 doses adi-
cionais foram aplicadas. 
Também são registrados, a 
aplicação de 8.828.258 doses 
totais de 10.022.615 imuni-
zantes recebidos pelo Gover-
no do Estado.

Nenhum caso ou óbito por 
Covid-19 foi confirmado, on-
tem. Com isso o Estado segue 
com 605.549 casos acumula-
dos de pessoas contamina-
das, sendo 447.460 pacientes 
considerados recuperados e 
10.220 vítimas.

Paraíba ultrapassa os 
88,5% do ciclo primário

COViD-19

Seis dos sete vereado-
res do Conselho de Ética da 
Câmara Municipal carioca, 
responsável pelo processo 
que pode levar à cassação do 
vereador Gabriel Monteiro 
(PL), decidiram ontem, pedir 
à direção da Casa que lhes 
providencie carros blinda-
dos. Eles também já solicita-
ram uma varredura em seus 
gabinetes e telefones celula-
res. Suspeitam que são alvos 
de escutas clandestinas. Os 
parlamentares afirmam se 
sentir ameaçados e intimida-
dos por seguidores do parla-

mentar. As pressões chegam 
pelas redes sociais.

Ex-policial militar, Mon-
teiro ficou famoso postan-
do nas redes sociais vídeos 
que lhe rendem cerca de R$ 
300 mil mensais, segundo 
estimativa de especialistas 
na área. Tem mais de 23 mi-
lhões de seguidores, espa-
lhados por Instagram, Fa-
cebook, YouTube, Twitter e 
TikTok. Alguns desses fãs 
estariam fazendo ameaças 
aos vereadores responsáveis 
pelo processo contra Montei-
ro. O parlamentar é investi-
gado por assédios moral e se-
xual e manipulação de vídeos, 
entre outras acusações.

Vereadores pedem carros 
blindados à Câmara do RJ

inVEstiGaçãO a GabriEl mOntEirO

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Fábio Grellet 
Agência Estado
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Segunda a sexta

A FOGUEIRA
MAIS BRILHANTE...

Lar de Acolhimento aos Enfermos Maria Odília Pereira Lins possui três andares, com 66 acomodações

Padre Zé ganha centro de acolhida
solidariedade

Com investimentos de mais 
de R$ 2 milhões, foi inaugura-
do na manhã de ontem o Lar de 
Acolhimento aos Enfermos Ma-
ria Odília Pereira Lins, um pré-
dio de três andares que integra 
as dependências do Hospital 
Padre Zé, em João Pessoa, com 
a missão de atender pacientes 
do interior. O centro de acolhida 
possui 66 acomodações, incluin-
do ambientes adaptados para 
pessoas com necessidades es-
peciais, e a ideia é receber, men-
salmente, 200 pessoas.  O cen-
tro foi batizado com o nome da 
mãe do governador João Azevê-
do, numa homenagem in memo-
riam a uma mulher que se doou 
em prol do voluntariado. 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Prédio de acolhimento foi inaugurado ontem com a presença de autoridades como o arcebispo Dom Manoel Delson e o governador João Azevêdo; local deve receber, mensalmente, cerca de 200 pessoas

“Há cerca de 30 anos, Maria 
Odília costurava lençóis e reu-
nia donativos como remédios 
para o Hospital Padre Zé. Ela 
foi uma grande voluntária, que 
dedicou um pouco da sua vida 
em favor dos pobres. A ela, que 
já não está mais conosco, nos-
sa gratidão”, declarou o padre 
Egídio de Carvalho, presiden-
te do Instituto São José/Hospi-
tal Padre Zé.

O Lar de Acolhimento vai 
receber pacientes vindos do in-
terior da Paraíba que precisam 
de consultas, exames e outros ti-
pos de assistência. “Toda estru-
tura do Hospital Padre Zé vai 
estar à disposição desse pacien-
te. Se houve qualquer tipo de in-
tercorrência, ele vai poder aces-
sar os serviços como consultas 
especializadas, exames e aten-
dimento ambulatorial”, acres-

Finalidade
Lar de Acolhimento 
receberá pacientes 
e acompanhantes 

carentes que venham 
fazer tratamento em JP

centou o padre. 
Padre Egídio explicou que, 

às vezes, pacientes de outros 
hospitais recebem alta e pas-
sam dias aguardando o trans-
porte vindo do interior. Enquan-
to isso, ficam ocupando os leitos 
que poderiam ser ofertados a 
outros doentes. Por isso, o Lar de 
Acolhimento também vai ajudar 
a otimizar o uso dos leitos nos 
hospitais públicos. 

A construção do prédio teve 
investimento do Governo do Es-
tado. Ao falar da realização da 
obra, o governador João Aze-
vêdo afirmou que fazer ges-
tão pública é saber olhar para 
as diversas faces da sociedade. 
“E ter esse olhar, significa cui-
dar. Como dizia Dom Helder: 
‘O mais importante da vida é 
sonhar, mas sonhar e agir, se-
não o sonho não se realiza’. Nós 

estamos justamente na função 
de fazer acontecer. Sempre que 
encontro alguém com sonhos 
possíveis e voltados a ajudar 
pessoas, eu sempre compro es-
sas ideias”. 

Emocionada, a irmã do go-
vernador, Janete Lins, agrade-
ceu a homenagem à sua mãe. 

“Quero dizer mamãe, que pe-
los testemunhos dados, de amor 
e de vida, que você foi a esco-
lhida para denominar esse lar, 
verdadeiro viveiro de esperan-
ça. Aqui, suas lutas e práticas 
de vida serão contadas e recon-
tadas”.

O mobiliário do novo prédio 
foi obtido com a venda de obje-
tos doados pela Receita Federal. 
Com os donativos, a direção do 
Padre Zé organizou um grande 
bazar que rendeu um total de R$ 
500 mil, o suficiente para a com-
pra de móveis como camas, so-
fás, poltronas, mesas, utensílios 
de cozinha e tudo o que é neces-
sário para equipar um lar.

O superintendente da 4ª Re-
gião da Receita Federal, José Ho-
norato, afirmou que algumas ve-
zes a mercadoria apreendida, 
geralmente pelo não pagamento 

de tributos, pode ser direciona-
da para ajudar a sociedade. “Isso 
nos deixa muito felizes, porque 
vemos aqui a repercussão do 
nosso trabalho na sociedade;”.

O arcebispo Metropolita-
no da Paraíba, Dom Manoel 
Delson, ressaltou: “Essa Casa 
de Acolhida tem a mesma ex-
pressão do Padre Zé para com 
os mais necessitados, e é bom 
quando encontramos ressonân-
cia dessa solidariedade nos go-
vernantes”.

O prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena, esteve presente 
e parabenizou a todos pela ini-
ciativa. “O acolhimento não tem 
cor, não tem raça, nem tem fron-
teira. Quando abrimos a casa 
para apoiar os que precisam, 
significa um exemplo de solida-
riedade e, mais do que isso, é um 
exemplo de amor ao próximo”.

Fotos: Evandro Pereira
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A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) realizará hoje o 
Dia D de vacinação contra in-
fluenza, sarampo e Covid-19 
nos 223 municípios da Paraí-
ba. A abertura será realizada 
em João Pessoa, no Ponto de 
Cem Réis, às 9h. 

 A chefe do Núcleo de Imu-
nizações da SES, Franciélia 
Carvalho ressaltou que “os fes-
tejos juninos estão chegando 
e o ideal é que as pessoas cur-
tam a festa imunizadas. Re-
forçamos a necessidade de a 
gestão municipal empreender 
todos os esforços para a adesão 
da população nas campanhas 
contra o sarampo e influenza”. 
Ela acrescentou que “além de 
completar os esquemas de va-
cinação da Covid-19, em espe-
cial as doses de reforço, vis-
to que estamos entrando em 
um período de maior incidên-
cia das doenças respiratórias”. 

Franciélia Carvalho lembra 
que adolescentes entre 12 e 17 
anos já podem tomar a dose de 
reforço contra a Covid-19, após 
quatro meses da aplicação da 
segunda dose do exquema va-
cinal primário. 

Outra recomendação fei-
ta pela SES é que seja feita a 
livre demanda no acesso da 
vacina, sem a necessidade de 
agendamento prévio e ocorra 
o chamamento nas casas para 
a vacinação e disponibilizar 
pontos de vacinação em locais 
estratégicos para contemplar a 
população que mora em luga-
res de difícil acesso.

João Pessoa
Em João Pessoa, são cer-

ca de 100 postos de vacinação 
estarão disponíveis à popula-
ção hoje, em João Pessoa, no 
‘Dia D’ de Mobilização con-
tra influenza, sarampo, Co-
vid-19 e atualização da cader-
neta de vacinação de adultos e 
crianças. Além das unidades 
de saúde da família (USF), es-
tarão funcionando também o 
Centro de Imunização e as po-
liclínicas municipais, além de 
postos no Mangabeira Sho-
pping e no Parque Solon de 
Lucena (Lagoa) – local onde 
acontece a abertura da cam-
panha, às 8h.

“Começamos as campa-
nhas que previnem contra sa-
rampo e influenza no dia 4 de 
abril e ainda estamos com a co-
bertura baixa, mesmo fazendo 
diariamente o chamamento e 
busca ativa. Seguimos alertan-
do e fazendo o chamamento à 
população para importância 
da vacinação, que é a melhor 
forma de prevenção. As pes-
soas não devem relaxar, por-
que sabemos que os vírus es-
tão em circulação”, destacou 
Fernando Virgolino, chefe da 
Seção de Imunização da Se-
cretaria Municipal de Saúde.

 
Covid-19 

Nesse ‘Dia D’, além das 
campanhas que previnem 
contra sarampo e influenza, 
será também ofertada à va-
cina que previne a Covid-19, 
imunizando todos os públicos 
a partir dos cinco anos de ida-
de.  Para todos, não há neces-
sidade de agendamento.

 A campanha atenderá as 
crianças de cinco a 11 anos e 
estarão disponíveis também 
as primeiras doses para o pú-
blico 12+, além de segundas 
doses da CoronaVac (28 dias 
após a primeira dose), Pfizer 
(60 dias), AstraZeneca (90 dias) 
e Janssen. Pode tomar a tercei-
ra dose a população com ida-
de a partir de 12 anos (120 dias 
após a segunda dose), imunos-

Abertura, na capital, será hoje, às 9h, no Ponto de Cem Réis; esforço concentrado acontecerá nos 223 municípios da PB

Sarampo, gripe e Covid-19 são alvos
Dia D De vacinação

suprimidos (28 dias) e os traba-
lhadores de saúde (120 dias). 
A aplicação da quarta dose é 
destinada para os indivíduos 
imunossuprimidos e idosos 
a partir dos 60 anos, que te-
nham recebido a terceira dose 
há, pelo menos, 120 dias.

 
Sarampo e influenza 

A vacina que previne con-
tra o sarampo é destinada 
aos trabalhadores da saúde e 
crianças de seis meses a meno-
res de cinco anos. A única for-
ma de evitar o sarampo é por 
meio da vacinação.

 Já contra influenza, a vaci-
na está disponível para os se-
guintes grupos: pessoas com 
60 anos ou mais, crianças na 
faixa etária de seis meses até 
cinco anos (quatro anos, 11 me-
ses e 29 dias), gestantes, puér-
peras (até 45 dias após o parto), 
trabalhadores da saúde, pro-
fessores das escolas públicas 
e privadas, povos indígenas, 
grupos com doenças crônicas 
não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais, 
população privada de liberda-
de e adolescentes e jovens em 
medidas socioeducativas, fun-
cionários do sistema de priva-
ção de liberdade, pessoas com 
deficiência permanente, cami-
nhoneiros, trabalhadores de 
transporte coletivo, rodoviá-
rio, portuários, funcionários 
do sistema prisional e profis-
sionais das forças de seguran-
ça e salvamento.

“As vacinas de rotina e a 
que previne contra a influen-
za podem ser administradas 
juntamente com a vacina que 
previne a Covid-19. A única 
exceção é para as crianças de 
cinco a 11 anos. Estas não po-
dem tomar as doses das vaci-
nas de rotina ou a que previne 
contra influenza juntamen-
te com a vacina da Covid-19. 
Neste caso, deve-se respeitar 
um prazo de 14 dias”, explicou 
Fernando Virgolino.

nos bairros

Opera Paraíba inicia segunda-feira 
agendamento de cirurgias em CG

Na próxima segunda-fei-
ra, o programa Opera Paraí-
ba começa a oferecer ações de 
saúde nos bairros de Campi-
na Grande. O atendimento 
vai facilitar ainda mais o aces-
so da população ao cadastro 
de cirurgias eletivas já ofere-
cidas pelo Governo do Esta-
do, nos hospitais integrantes 
da rede.

“O usuário que precisa de 
uma cirurgia vai poder fazer 
o agendamento nos pontos de 
atendimento que serão dispo-
nibilizados por nossa equipe, 
não sendo necessário se des-
locar até o hospital ou aces-
sar o site para ter garantido o 

acesso ao programa,” explica 
o secretário executivo de Saú-
de, Jhony Bezerra.

 Além do cadastro no pro-
grama para a realização de 
cirurgias, também serão dis-
ponibilizados outros servi-
ços de saúde. De segunda a 
quinta-feira, a ação itinerante 
vai percorrer quatro bairros, 
começando pelo Conjunto 
Habitacional Aluísio Cam-
pos, e na sequência José Pi-
nheiro, Malvinas e Pedregal. 
Em cada bairro serão ofere-
cidas 70 mamografias, 200 
exames laboratoriais, vaci-
nação, testagens e consultas 
médicas.

em pitimbU

Sudema investiga morte 
em massa de caranguejos

 

Centenas de caranguejos 
foram encontrados mortos, no 
início desta semana, na Praia 
de Acaú, situada no municí-
pio de Pitimbu, Litoral Sul da 
Paraíba. Porém, a informação 
e as imagens só foram divul-
gadas nessa quinta-feira, dia 
2, por moradores do local. A 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
do Estado (Sudema) ficou res-
ponsável pelas investigações.

De acordo com a assesso-
ria de comunicação do órgão 
ambiental, amostras da água 
e dos caranguejos serão ana-
lisadas em laboratório.

A intenção é descobrir se 
há alguma substância que 
possa ter provocado as mor-
tes dos caranguejos. A Sude-
ma informou ainda que só 
poderá fornecer informações 
mais detalhadas após a divul-

gação do resultado do exame. 
A equipe de técnicos ficou en-
carregada de fazer uma varre-
dura no entorno da praia em 
busca de algum indício do que 
pode ter ocorrido.  

O Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Iba-
ma) está acompanhando as 
análises do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e o 
trabalho da Sudema. 

O chefe de Fiscalização do 
Ibama, Geandro Pantoja, dis-
se que a ideia é verificar a qua-
lidade da água para saber se 
há algum agente poluente. 
“Mas, tudo indica que as mor-
tes foram resultado do gran-
de volume de água da chuva, 
porque eles costumam ficar 
nas tocas”, explicou. 

A reportagem tentou vá-
rios contatos, mas não conse-
guiu ouvir a Prefeitura de Pi-
timbu sobre a mortandade de 
caranguejos.

amanhã

Celebração de Pentecostes 
acontece em 98 paróquias

Depois de dois anos de So-
lenidade de Pentecoste atra-
vés da internet, a celebração, 
neste ano, contará com a pre-
sença dos fiéis. O evento, que 
acontece amanhã, será reali-
zado pela primeira vez no Es-
paço Cultural, a partir das 9h. 
A expectativa de público é de 
cinco mil pessoas, distribuí-
das nas 98 paróquias da Ar-
quidiocese da Paraíba.

Não é preciso agendamen-
to, apenas apresentar o cartão 
de vacinação com pelo menos 
as duas doses da vacina con-
tra a Covid-19. Quem preferir 
assistir na comodidade do lar, 
a missa será transmitida ao 
vivo através do canal da Ar-
quidiocese, no YouTube.

O Pentecoste, que aconte-
ce 50 dias depois do domingo 
de Páscoa, comemora a des-
cida do Espírito Santo sobre 

os apóstolos, iniciando a ação 
evangelizadora. Inspirado no 
ano missionário vivido na Ar-
quidiocese, o tema da festa 
este ano será “Ungidos e en-
viados em missão”. No evento 
de Pentecostes, grupos oriun-
dos das pastorais e novas co-
munidades realizam apresen-
tações artísticas. Em seguida, 
tem início a celebração, com a 
missa presidida pelo arcebis-
po Dom Manoel Delson e con-
celebrada pelos padres presen-
tes. No fim, acontecerá o envio 
de missionários, que desen-
volverão ações missionárias 
nas suas paróquias de origem.

O coordenador de pastoral 
da Arquidiocese da Paraíba, 
Monsenhor Ivônio Cassiano, 
revela que este é o primeiro 
evento de grande porte que re-
úne todas as paróquias da Ar-
quidiocese desde o início da 
pandemia da Covid-19. “.Es-
tamos comemorando a reto-
mada das celebrações na igre-
ja”, afirmou.

Festas
Um dos objetivos 
é garantir que as 
pessoas curtam 
as festas juninas 

imunizadas

a Locais para vacinação 

• Hoje, em João Pessoa - 
‘Dia D’:
 
• Abertura: Parque 
Solon de Lucena  
(Lagoa) – das 8h às 12h;
• Centro Municipal de 
Imunização (CMI),  
Torre - das 8h às 12h;
• Unidades de saúde da 
família (USF)*,  
das 8h às 12h;
• Policlínicas Municipais 
de Saúde, das 8h às 12h;
• Estacionamento do 
Shopping Mangabeira 
(pedestres e drive thru), 
das 8h às 16h;
  
*Exceção: USF Ipês 
e USF Alto I (Distrito 
Sanitário IV) e USF 
Timbó II (Distrito 
Sanitário V)

Serviço

n 

SES orienta 
municípios 
para que 
não exijam 
agendamento 
das pessoas 
que 
compareçam 
para se 
vacinar

Vacinação contra a influenza ocorre porque estamos entrando num período de disseminação de doenças respiratórias

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

Lucilene Meireles 
Lucilenemeireles

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

a Confira a programação
• Segunda-feira, dia 6 – A ação será 
no Parque de Exposição Carlos 
Pessoa Filho para os moradores 
do Conjunto Habitacional Aluísio 
Campos.
• Terça-feira, dia 7 – A ação ocorrerá 
na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio José Pinheiro, 

no bairro José Pinheiro
• Quarta-feira, dia 8-  A ação 
acontecerá na Escola Estadual 
Cidadã Integral Dep. Álvaro 
Gaudêncio de Queirós, nas Malvinas.
• Quinta-feira, dia 9 – A ação será 
na Escola Estadual Cidadã Integral 
Monte Carmelo, no Pedregal.

Desde seu lançamento, o programa 
Opera Paraíba já tirou da fila de 
espera por cirurgias mais de 22 mil 
paraibanos. Só em 2022 mais de 
sete mil pessoas saíram da lista de 
cirurgias eletivas. A meta é que o 
Opera Paraíba termine o ano com 20 
mil procedimentos.

Serviço

Serão feitos cadastros para cirurgias eletivas na rede estadual

Foto: Secom-PB
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Paraíba

Uma central de vídeo mo-
nitoramento, onde funcionava 
um ponto de tráfico de droga 
foi desativada na manhã de 
ontem durante operação reali-
zada por agentes da Delegacia 
de Repressão ao Entorpecen-
te, em parceria com a Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba. Seis pes-
soas foram presas, drogas e ar-
mas foram apreendidas, como 
também várias câmeras, apa-
relhos de rádio comunicador, 
televisores, motos e dinheiro.

A Operação Tornado 
aconteceu na Avenida Santa 
Bárbara, conhecida por “Rua 
da Poeira”, por trás de um 
shopping no bairro de Man-
gabeira, na capital, após vá-
rios meses de investigação. 
Segundo o delegado Bruno 
Victor, da DRE, essa rua foi o 
foco principal das ações que 
se estendeu por outras locali-
dades. Em uma das casas os 
policiais encontraram a cen-
tral de monitoramento, onde 
houve a apreensão de seis rá-
dios comunicadores. “Eles 
usavam esse material para 
informar a presença de estra-
nhos e dificultar a ação da po-
lícia”, disse Victor.

De acordo com o delegado 
as câmeras de monitoramento 
estavam instaladas em pontos 
estratégicos, sendo necessária 
a ação de equipes do Corpo de 

Câmeras de monitoramento estavam instaladas em vários pontos da comunidade para vigiar a entrada e saída de “clientes”

Foto: Edson Matos

Bombeiros para desinstalar os 
equipamentos. “Todo material 
apreendido será submetido a 
exames periciais no Instituto 
de Polícia Científica”, explicou.

O tenente-coronel Marcos 
Benevides Júnior, comandan-
te do 5o BPM, explicou que os 
suspeitos se aproveitavam do 
difícil acesso à comunidade 
para monitorar a entrada e 
saída das pessoas, principal-

mente anunciar a chegada de 
guarnições da Polícia Mili-
tar. “Fizemos o levantamento 
das provas existentes da cen-
tral, acompanhamos a movi-
mentação, a Polícia Civil con-
seguiu os mandados judiciais 
e esperamos o momento certo 
para agir, junto com a Polícia 
Civil e os bombeiros”, disse o 
militar. Uma das câmeras foi 
localizada dentro de um bocal 

de luz. Drogas escondidas fo-
ram encontradas por um ca-
chorro do canil da PM.

O tráfico de drogas acon-
tecia, tanto com a venda de 
entorpecentes pessoalmen-
te, como também através de 
delivery. O comandante do 5º 
BPM revelou que quando as 
pessoas não queriam ir até o 
local para adquirir a droga, o 
produto era levado até o clien-

te, por esse motivo apreende-
mos as motos”. 

Tanto o delegado Bruno 
Victor, como também o te-
nente-coronel Benevides dis-
seram que não apenas aque-
le local, mas outros pontos 
suspeitos de tráfico de dro-
gas estão sendo monitorados 
e “no momento oportuno ire-
mos agir”, garantiu o titular 
da DRE.

Câmeras, rádios comunicadores e outros equipamentos eletrônicos foram apreendidos, além de dinheiro e armas

Suspeitos monitoravam negociação
Tráfico de drogas

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

O homem que assas-
sinou a ex-esposa, Tha-
lita Vieira da Silva, de 26 
anos, e os sogros Carlos 
Jaime Pedro da Silva, 50 
anos, e Rita Vieira Dantas, 
de 43 anos, foi indiciado 
pelos crimes de duplo fe-
minicídio e um homicídio. 
O delegado de São Bento, 
Anderson Fontes, infor-
mou que João Geraldo de 
Oliveira, conhecido por 
“Miquinho”, foi transferi-
do, por determinação judi-
cial, para o Presídio Regio-
nal de Catolé do Rocha, no 
Sertão do estado. Ele havia 
sido preso na comunidade 
“Pinga Fogo”, zona rural 
de São Bento. 

O capitão Fernando 
Gallindo, que participou 
das diligências para pren-
der o suspeito, disse que 
“Miquinho” já possui um 
histórico criminal, entre 
homicídio, extorsão, re-
ceptação e tráfico de dro-
gas na região.

Segundo Anderson 
Fontes, até ontem, “Mi-
quinho” não havia sido 
interrogado por apresen-
tar um quadro psicológi-
co e não tinha condições 
de ser ouvido. “Ele estava 
fora de si, não tem condi-
ções de falar, não tem con-
dições de escrever e o seu 
advogado manifestou o 
desejo dele de permane-
cer calado, então não foi 
nem feito o interrogatório, 
apenas qualificado”, disse.

A tragédia aconteceu 
na manhã de quinta-feira 
(2), no bairro Belarmino 
Lucena, na cidade de São 
Bento. Armado com uma 
pistola, primeiro “Miqui-
nho” atirou contra a es-
posa, depois se dirigiu até 
o depósito da família onde 
matou a sogra, Rita Vieira, e 
quando estava saindo se de-
parou com o sogro, Geral-
do Jaime, que também foi 
baleado. Os sogros mor-
reram no local, enquanto 
que Thalita foi socorrida, 
mas faleceu no hospital 
da cidade.

O delegado Anderson 
Fontes informou que o 
acusado teria comentado 
sobre a vontade de pro-
curar um psicólogo, pois 
estaria escutando vozes 
e agressivo em casa, se-
gundo testemunhas re-
lataram ao delegado. A 
arma usada no crime era 
legalizada.

Homem é 
indiciado por 
feminicídios 
e homicídio

são benTo

Uma quadrilha apontada 
como responsável pela comer-
cialização de drogas ilícitas 
e execução de pessoas nessa 
região foi presa na manhã de 
ontem, durante a mega-ope-
ração  Mãe Dágua II realiza-
da nos municípios de Patos, 
Malta, Condado, São Benti-
nho, Pombal e Paulista. O de-
legado Cristiano Jacques disse 
que a ação policial teve que ser 
antecipada para evitar a exe-
cução de dois policiais milita-
res e um civil, pela associação 
criminosa, que age com muita 
crueldade com suas vítimas.

Cristiano Jacques revelou 
que a organização já havia 
executado um policial mili-
tar no município de Malta, 
no ano passado, e planejava 
a morte de outros. “Recente-
mente o grupo criminoso exe-
cutou um homem em Malta, 
crime registrado através de 
imagens de um circuito de câ-
meras. Ontem, foram presas 
13 pessoas. Na fase anterior 
da Operação já haviam sido 
presas outras treze pessoas, e 
com a continuidade das inves-
tigações a polícia pôde chegar 
até o restante do grupo (lide-
rança, fornecedores…), tota-
lizando 26 envolvidos presas 
durante a investigação. “Fo-
ram apreendidas armas, dro-
gas (cocaína e crack) e outras 
provas que serão usadas para 
lastrear as investigações”, dis-
se o delegado.

De acordo com a polícia, o 
grupo agia com extremamen-
te violência e gostava de os-
tentar armas e drogas nas re-
des sociais.  As investigações 
perduraram por cerca de três 
meses. “A Polícia Civil apura 

ainda, a participação de ou-
tros possíveis integrantes da 
Orcrim”, revelou. A organi-
zação criminosa era muito or-
ganizada, apresentando uma 
distribuição de tarefas para 
seus membros e o emprego 
de muita violência contra seus 
adversários e policiais que a 
combatesse. 

Para o delegado é impor-
tante que as polícias deram 
um basta na situação pren-
dendo os membros da asso-
ciação colocando um fim a 
essa onda de crimes realiza-
das na região.

Participaram da operação 
mais de 100 policiais das For-
ças de Segurança, que se di-
vidiram no cumprimento dos 
mandados judiciais nas áreas, 
objeto de repressão. O traba-
lho policial foi coordenado 
pelo delegado Cristiano Jac-
ques, com a participação dos 
delegados Paulo Ênio e Alba 
Abrantes e os coronéis Ru-
bens Campos e Esaú de Lu-
cena, da Polícia Militar(PM) e 
coronel Saulo Laurentino, do 
Corpo de Bombeiros.

Ficha
“Miquinho”, segundo 
a polícia, possui um 
histórico criminal, 

é envolvido em 
homicídio, extorsão, 
receptação e tráfico 
de drogas na região

Membros de quadrilha são apontados 
como responsáveis por assassinatos

presos

n 

A Organização 
Criminosa 
pretendia 
assassinar 
policiais 
militares e 
civis que 
investigavam 
o grupo

Suspeitos foram presos nos municípios de Patos, Malta, Condado, São Bentinho, Pombal e Paulista

Foto: Ascom/Polícia Civil

A adulteração das pla-
cas de um veículo Kwid, de 
cor branca, foi o suficiente 
para uma guarnição da For-
ça Tática da Polícia Militar 
interceptar um carro com 
de seis pessoas, sendo cin-
co homens e uma mulher, 
no bairro de Jaguaribe, em 
João Pessoa. Quatro armas 
e roupas que possivelmente 
seriam usadas para trocar, 
após os roubos, para não se-
rem reconhecidos.

A abordagem foi reali-
zada pela Força Regional, 
quando fazia rondas e per-
cebeu que a numeração da 
placa traseira do veículo es-
tava com fita isolante para 
adulterar as letras e núme-
ros. Os homens têm idades 
entre 20 e 25 anos. A mulher 
tem 33 anos. Um dos presos 
teria envolvimento no tráfi-
co e em homicídios na região 
do centro da capital. O veí-
culo usado pelos criminosos 
teria sido apontado por víti-
mas de roubos em diferentes 
bairros de João Pessoa, o que 
deve ser investigado.

Segundo o tenente San-
tana, que comandou a ação 
dos policiais, um dos pre-

sos vestia mais de uma ca-
misa. “Eles usam essa tática 
para não serem reconheci-
das pelas vítimas através 
das vestimentas. 

Outra ação
Em outra ação, tam-

bém na capital, uma guar-
nição da PM prendeu dois 
suspeitos que estavam em 
uma moto, na madrugada 
de quarta-feira (1º), portan-
do um revólver, mais de dez 
munições e um colete ba-
lístico, no bairro de Tam-
baú, na orla de João Pessoa. 
A dupla ainda tentou fugir 
da abordagem, mas houve 
perseguição e os dois foram 
presos em Manaíra.

A ação foi realizada du-
rante o reforço das rondas do 
Batalhão Especializado em 
Policiamento Turístico (BEP-
Tur), durante a madrugada. 

Os dois suspeitos, que 
são do bairro São José, não 
informaram o que plane-
javam fazer com os mate-
riais no horário. Nos dois 
casos, os presos e o mate-
rial apreendidos foram le-
vados para a Central de Po-
lícia, no Geisel.

Grupo é flagrado com 
armas, em João Pessoa

adulTeração

As armas estavam no veículo com placas clonadas

Foto: Ascom/PMPB
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A 15ª edição da Rota Cul-
tural Caminhos do Frio vai 
fomentar a economia durante 
60 dias de programação cul-
tural e roteiros turísticos, em 
nove municípios na região 
do Brejo paraibano. Após 
dois anos de parada, devi-
do à pandemia da Covid-19, 
a rota cultural, que este ano 
homenageia o cantor e com-
positor paraibano Pinto do 
Acordeon, falecido em 2021, 
foi lançada na última quar-
ta-feira, em Bananeiras, no 
Largo da Igreja Matriz Nossa 
Senhora do Livramento. Na 
abertura das apresentações 
culturais, o ator e apresen-
tador Thiago Rodrigues ini-
ciou declamando um poema 
em homenagem ao artista, ao 
som da Orquestra Sanfônica 
de Matinhas, Chamada Flor 
de Tangerina, contando tam-
bém com a participação de 
Moisés Lima, filho do home-
nageado. 

O presidente do Fórum de 
Turismo do Brejo paraibano, 
Jaime Souza, disse estar oti-
mista com o sucesso já conso-
lidado da rota cultural. “Serão 
60 dias de roteiros turísticos 
e programação cultural fo-
mentando o turismo no Brejo, 
pois nós somos, atualmente, o 
maior destino turístico da Pa-
raíba, que gera emprego e ren-
da para toda a cadeia produti-
va do turismo e os pequenos 
empreendedores”.

A Rota Cultural Cami-
nhos do Frio vai passar por 
nove municípios da região, 
tendo início em Areia, com 
uma programação no período 
de 4 a 10 de julho, e encerrará 
na cidade de Alagoa Grande, 
cujas apresentações culturais 
e vivências turísticas ocorre-
rão entre 29 de agosto a 4 de 
setembro. Conforme o calen-
dário da programação, a rea-
lização nos municípios ficará 
na seguinte ordem:  Areia (4 a 
10 de julho), Pilões (11 a 17 de 
julho), Matinhas (18 a 24 de ju-
lho), Solânea (25 a 31 de julho), 
Serraria (1 a 7 de agosto), Ala-
goa Nova (8 a 14 de agosto), 
Remígio (15 a 21 de agosto), 
Bananeiras (22 a 28 de agosto) 
e Alagoa Grande (29 de agos-
to a 4 de setembro).

Serão dois meses com vasta programação cultural e roteiros turísticos, em nove municípios da região do Brejo

Rota Cultural começa dia 4 de julho
Caminhos do Frio 

Teresa Duarte 
teresaduarte2@hotmail.com

A 15ª edição da Rota Cultural Caminhos do Frio foi lançada na última quarta-feira, no Largo da Igreja Matriz Nossa Senhora do Livramento, em Bananeiras, com apresentações culturais

Na programação de lança-
mento da Rota Cultural Ca-
minhos do Frio 2022, jornalis-
tas, via Fampress, organizado 
pela Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), conheceram 
dois produtos turísticos, em 
Bananeiras, uma das novida-
des para melhor temporada 
no Brejo paraibano. Confor-
me o prefeito de Bananeiras, 
Matheus Bezerra, os novos 
produtos, aliados à Rota Cul-
tural, são uma importante fer-
ramenta de expansão e divul-
gação do turismo no Brejo. “A 
rota cultural já é um evento 
consolidado que fomenta e se 
renova a cada ano, destacan-
do-se no calendário de even-
tos da Paraíba. Todo os setores 
da nossa economia são afeta-
dos diretamente. Empregos e 
renda são gerados nessa épo-
ca do ano”.

Os novos produtos turís-
ticos do município são o Eco 
Parque Angicos e o Eco Sítio 
Flor de Mel. São produtos ino-
vadores que vêm com a pro-
posta de turismo rural, com 
muita aventura e gastronomia 
regional. O Eco Parque An-
gicos é um produto que está 
sendo implantado na Fazen-
da Angicos, que mantém um 
belíssimo casarão, construído 
em 1860, muito bem preser-
vado em sua estrutura, e por 
isso passou por muitas fases 
da história, como por exemplo 
o ciclo do café, ciclo de cana-de
-açúcar, ciclo do sisal e do gado 
de leite. Sua arquitetura é em 
estilo neoclássico, a fachada é 
dividida em três blocos, cada 
um com sua característica, car-
regando sua história.

No interior do casarão, a 
estrutura é toda de madeira, 
assim como o assoalho origi-
nal da parte de cima da casa. 
Tudo restaurado e mantido 
pelos atuais proprietários - o 
casal Orlando e Sandra Padi-
lha - que também capricha-
ram na mobília, trocada por 
móveis de época que ornam 
muito bem com os ambientes. 
O bloco central foi o primei-
ro a ser construído e, depois, 
foi erguida, em anexo, a par-
te onde ficava a senzala, além 
de outros cômodos e, por últi-
mo, uma espécie de galpão já 
do século 20. Ainda na facha-
da, vemos uma espécie de sa-
cada na parte de cima, as por-
tas dão um charme com seus 
arcos, sem contar com seu gra-
deado totalmente original. 

Na verdade, o visitante da 
propriedade fará uma viagem 
ao tempo visitando a casa gran-
de e se deliciará com o turismo 
de aventura na área do parque, 
que conta com tirolesas seca e 
molhada, arvorismo adulto e 
kids (esporte “radical” que con-

Novos produtos turísticos 
Rota

Inicia em Areia, no 
período de 4 a 10 de 
julho, e se encerra 

na cidade de Alagoa 
Grande, em setembro

• Eco Sítio Flor de Mel   
@ecositioflordemel

• Eco Parque Angicos  
@ecoparqueangicos 

Serviço

siste na travessia entre platafor-
mas montadas no alto das árvo-
res, ultrapassando diferentes 
tipos de obstáculos como esca-
das, pontes suspensas), pedali-
nhos, pesque-pague, off-road, 
sendo tudo muito bem estru-
turado e com total segurança. 
Também encontram-se, na pro-
priedade, partes do antigo enge-
nho, com alguns maquinários 
muito bem preservados, o que 
nos permite conhecer um pou-
co mais da produção da épo-
ca. Alguns desses maquinários 
estão em seu lugar de origem, 
como a chaminé que permanece 
preservada, sendo uma relíquia 
para os amantes da história.

Orlando Padilha Filho conta 
que adquiriu a propriedade há 
três anos e agora está entran-
do no ramo do turismo com o 
novo empreendimento. “Nós 
agora estamos lançando o Eco 
Parque Angicos, que é um arvo-
rismo com tirolesa, pedalinhos 
e outros tipos de diversão”. No 
projeto para o eco parque, tam-
bém consta a implantação de 
um restaurante e ambiente para 
hospedagem. “Nós estamos re-
vitalizando a sede onde funcio-
nou um engenho para implan-
tação do nosso restaurante, que 
deverá estar em funcionamento 
antes do São João, para melhor 
atender ao turista, durante esse 
período dos festejos juninos, 
e, posteriormente, nós estare-
mos instalando aqui na fazen-
da uns chalés para hospeda-
gem”, revelou.

No Eco Sítio Flor de Mel, o 
turista vai se sentir verdadeira-
mente em um sítio, com muito 
verde, frutas variadas, horta or-
gânica, cachoeira com uma que-
da oito metros, trilha ecológica 
e uma gastronomia de excelen-
te qualidade. Além desse privi-
légio na tranquilidade em meio 
à natureza, o turista também é 
recepcionado com a delicadeza 
da proprietária, Ana Paula Bor-
ges, que se afastou dos centros 
urbanos, no período da pande-
mia e se instalou no sítio para 
desfrutar a sua aposentadoria 
com qualidade de vida. “O sítio 
é um lugar mágico, eu me apai-
xonei quando cheguei aqui e fo-
mos construindo módulos de 
hospedagem com foco no turis-
mo rural, principalmente com 
esse período da pandemia, onde 
as pessoas procuram se isolar e 
desfrutar da natureza”. 

O Eco Parque Angicos e o Eco Sítio Flor de Mel são os novos produtos turísticos do município

Fotos: Teresa Duarte

Fotos: Teresa Duarte
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Banda-base do evento volta a tocar no Paulo Pontes, prometendo surpresas; já a votação popular, que segue aberta, passa de 40 mil, superando a participação do público no festival realizado ano passado

Foto: Edson Matos

Hoje, no Teatro 
Paulo Pontes do 
Espaço Cultural, 
em João Pessoa, 
acontece a etapa 
final do 5o Festival 
de Música da 
Paraíba

A grande festa 
da música
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Para celebrar a memória e o legado de Marinês (1935-2007), grande 

homenageada da edição, Bella Raiane (E), Nathália Bellar (D) e a 
Orquestra do Prima (abaixo) vão apresentar um repertório focando em 

grandes sucessos e canções interpretadas pela Rainha do Xaxado

CONFIRA AS 14 CANÇÕES CLASSIFICADAS 
PARA A GRANDE FINAL:
1 – ‘Argumento de Sonho’ (Lucas Dourado);
2 – ‘Desclassificada’ (Titá Moura)
3 – ‘Brasil dos Anos 20’ (Ruanna Gonçalves e Guga Limeira);
4 – ‘Liberdade’ (Ana Beatriz Sarmento e Iandra Nóbrega);
5 – ‘Argumento de Sonho’ (Lucas Dourado);
6 – ‘Revoada Agreste’ (Willames Diniz);
7 – ‘Deixa Eu Falar’ (Filosofino);
8 – ‘Ideia-Pensamento’ (Lucas Gaião);
9 – ‘Gringaiada’ (Tom Drummond);
9 –‘Antes de Sorrir Chorei Até’ (Samir Cesaretti);
10 – ‘O Tempo Dando Um Nó’ (Kevin de Melo Duarte);
11 – ‘Fonte’ (Felipe Costa);
12 – ‘Boi de Piranha’ (Afonso Manoel);
13 – ‘Fé Preta’ (Laiz De Oyá);
14 – ‘Bocaberta’ (Priscilla Cler).

Finalíssimauando a última dos 14 intérpretes tiver su-
bido hoje ao palco do Teatro Paulo Pontes, a 
partir das 20h, em João Pessoa, para a gran-

de final do 5º Festival de Música da Paraíba, uma 
história será concluída para outra ter início. Além 
de oferecer quase 30 mil reais em prêmios, a dis-
puta vai consagrar uma composição entre as mais 
de 150 inscritas e se juntará a um seleto grupo de 
canções credenciadas como as melhores do esta-
do. A votação para a escolha de Melhor Canção 
pelo voto popular também segue aberta e já supe-
ra o número de 40 mil, ultrapassando a quantida-
de computada no mesmo período do ano passado.

A responsabilidade da escolha dos vencedo-
res na categoria principal recai agora sobre os ju-
rados, que não devem ter uma decisão fácil, segun-
do a pernambucana Luna Vitrolira, cantora, atriz 
e escritora finalista do Prêmio Jabuti que foi uma 
das juradas nas eliminatórias realizadas em Cam-
pina Grande, na semana passada. “Foi muito in-
teressante perceber o alto nível das atrações, com 
canções muito bem desenvolvidas e arranjos ma-
ravilhosos. Foi muito rico e desafiador escolher as 
classificadas, mas isso demonstra como a Paraíba 
está com uma cena artística agitada e muito poten-
te com seus compositores e intérpretes”, ressalta a 
profissional que, seguindo o edital, não pode par-
ticipar da escolha na finalíssima.

Luna Vitrolira confessa, contudo, que as mú-
sicas que mais a emocionaram vão estar na final 
e contarão com a sua torcida. Ela analisa como o 
Festival conseguiu ser agregador de um discurso 
político que se une a um sentimento de desolação 
e protesto com as crises sanitária, social e econô-
mica que o país enfrenta. “A Paraíba é um esta-
do muito diverso musicalmente e essa pluralida-
de está presente no Festival, inclusive no discurso 
muito afinado em questões de gênero. Também 
tinham pessoas da comunidade LGBTQIA+ que 
trouxeram seu local de fala. Foi muito interessan-
te também ver pessoas defendendo a questão ra-
cial. Teve ainda quem trouxesse temáticas da ter-
ra, com homenagens a Marinês e ao forró”, cita a 
artista e jurada da primeira fase.

É exatamente no momento de maior tensão para 
os candidatos, enquanto eles aguardam o resultado 
do júri, que sobem ao palco do Teatro Paulo Pontes 
as atrações musicais que vão celebrar a memória e 
o legado de Marinês, grande homenageada da edi-
ção. Nathália Bellar e Bella Raiane vão apresentar 
um repertório intimista focando em grandes suces-
sos e canções interpretadas pela Rainha do Xaxa-
do que não tiveram o mesmo destaque. “Só agora 
eu tenho adentrado na obra de Marinês e isso tem 
sido muito importante porque estou redescobrindo 
a música nordestina a partir dessa cantora e com-
positora. Esse despertar é recente, mas, de alguma 
maneira, eu consigo ouvir traduzido em Marinês 
muito do que eu penso sobre a música e a vida”, 
conta Bellar, que vai cantar ‘Bulir com tu’, ‘Carca-
rá’ e ‘Meu sublime torrão’.

O público vai poder conferir ainda uma apre-

sentação exclusiva do Programa de Inclusão Atra-
vés da Música e das Artes (Prima), do governo esta-
dual. Os músicos da orquestra formada por alunos 
da rede estadual de ensino vão tocar pela primei-
ra vez um repertório dedicado inteiramente à Ra-
inha do Xaxado. “Marinês inspira o Prima em 
vários aspectos por toda sua garra e sua voz mar-
cante, que é absorvida pelos objetivos e a essência 
de programa de inclusão social. Precisamos sem-
pre reconhecer nossas origens, identificar as reali-
dades, contextos e reconhecer os valores da cultura 
nordestina”, destaca o diretor artístico-pedagógi-
co do projeto, Rainere Travassos.

Uma surpresa está sendo preparada pelo dire-
tor musical do Festival, o baixista Sérgio Gallo. A 
banda-base e os vocalistas prometem emocionar 
a plateia com um pout-pourri com as canções ‘Qua-
tro cravos’, ‘Meu Cariri’ e ‘Bulir com tu’, em arranjo 
do trompetista Emanoel Barros. Tendo trabalha-
do lado a lado com todos os competidores duran-
te os ensaios, Gallo percebe a disputa muito mais 
acirrada em comparação com edições anteriores. 
“Eu acredito que esse ano não teremos uma música 
que vai ganhar tudo. Nós, da banda, acreditamos 
que ao menos seis músicas podem levar o prêmio 
principal”, aposta o diretor musical.

As torcidas já se preparam para não perder ne-
nhum momento da grande festa da música parai-
bana. Todo o processo pode ser acompanhado de 
perto e com distribuição de ingressos de forma gra-
tuita a partir das 14h de hoje no local do evento. De 
forma virtual, a final pode ser seguida pelas ondas 
da Rádio Tabajara FM 105,5 e assistida com tradu-
ção de libras pelo canal do YouTube da Rádio Ta-
bajara e da Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc). A TV Assembleia fará a transmissão ao 
vivo do evento pelo canal 8.2 (TV aberta Grande 
João Pessoa, Campina Grande, Patos e região), ca-
nal 11 na Net e 340.2 na Sky, GVT e Claro.

O Festival de Música da Paraíba é realizado 
pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de 
Comunicação Institucional (Secom-PB), Empresa 
Paraibana de Comunicação (EPC) e Funesc. A pre-
miação dará ao primeiro lugar o valor de R$ 10 mil. 
Serão ainda R$ 7 mil para o segundo, R$ 5 mil para 
o terceiro e R$ 3 mil para o Melhor ou a Melhor In-
térprete. A Melhor Canção pelo voto popular ofe-
recerá um crédito no valor de R$ 3 mil para aqui-
sição de equipamento ou instrumento musical.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
da Rádio Tabajara

Q
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O murro de Zé Teotônio
Ele chegava normalmente 

quando passava das oito horas 
da noite. Tomado banho, chei-
rando a bom perfume (certamen-
te francês), às vezes de terno, às 
vezes de camisa de linho branca, 
com o monograma JT bem bor-
dado no peito esquerdo, vinha 
sempre de bom humor. Era uma 
chegada aguardada, porque sig-
nificava uma boa conversa e um 
apoio a todos. Tinha dia que ele 
já chegava jantado e aí a nossa 
esperança de um misto quente 
da Botijinha ia por água abaixo. 
Quando ele vinha com fome, a 
farra era geral: sanduíche e gua-
raná pra todo mundo da reda-
ção, com sobras para as oficinas, 
onde Chambrão comandava o 
time, ávido por terminar o derre-
timento do chumbo da linotipo e 
ir tomar uma na zona da Maciel 
ou da Rua da Areia – cada qual 
com seu par.

Havia mais gente no jornal 
naquele tempo, de noite, no pré-
dio antigo da Barão do Triunfo, 
mas era certo encontrar, sob a li-
derança amiga e otimista de Eu-
rípedes Gadelha, entre outros, 
Madruguinha, Biu Ramos, El-
cir Dias, Jório Machado, Gon-
zaga Rodrigues, Leo (o saudoso 
Leônidas dos Santos), além de 
Zé Jacinto que saía mais cedo, 
após descer a página de Espor-
tes, em cujo alto à esquerda, apa-

recia diariamente o seu “Gol de 
penalty”. E quando o diretor, Zé 
Teotônio, adentrava, assoman-
do o último degrau da velha e 
comprida escadaria, o ambiente 
se iluminava. Ele ia de birô em 
birô, querendo saber da saúde e 
do dia a dia de cada um, distri-
buindo com todos o seu melhor 
sorriso. Por isso mesmo era tão 
querido, sobretudo dos mais li-
sos que enxergavam nele a es-
perança de um “vale” na ma-
nhã do dia seguinte.

Tinha sempre uma boa estó-
ria para contar e, não raro, nos 
chamava a todos para ir ao seu 
gabinete que só tinha porta para 
abrir. E, depois que Leo fechava 
a primeira página e entregava a 
Chambrão, aí a conversa rolava, 
indo de futebol a política passan-
do por fofocas da vida social da 
cidade que, naturalmente, nun-
ca saíram no jornal.

Gadelha comandava a equi-
pe e nos introduzia, inclusive os 
mais novos (como eu), ao Gabi-
nete do Diretor que nos tratava 
com lhaneza, elegância e sobre-
tudo com palavras de estímulo 
– coisas que nunca esqueci e que 
ele, José Teotônio talvez não ava-
lie como foram importantes para 
a minha vida de cidadão.

Hoje, recordando aqueles 
bons tempos de experiência 
de vida no final dos anos 1950, 

me vejo diante dele, na espaço-
sa sala da redação, Gadelha fu-
mando o seu cigarro chocolate 
com uma piteira inglesa, o gru-
po reunido e Zé Teotônio, re-
cém-chegado de casa contando 
uma história que guardei para 
sempre na minha memória e 
hoje tento reproduzi-la neste es-
paço livre.

Dizia ele que, antes de chegar 
ao jornal, tinha passado por uma 
janela de certa casa onde residia 
uma dama da sociedade, bela e 
conhecida de todos, cujo nome 
ele não revelou.

E, quase sem querer, olhando 
pela janela observou-a trocando 
de roupa, acabando de tirar o su-
tiã, deixando ver um par de seios 
maravilhosos, empinados – per-
feitos, enfim. Ao passar a jane-
la, teve o desejo de voltar e ver 
mais alguma parte daquele cor-
po que, à época, era tão desejado 
por muitos, inclusive por nós ou-
tros que já estávamos com água 
na boca à medida que a narrati-
va avançava.

Qual não foi o nosso espanto 
ao vê-lo, repetindo o gesto que te-
ria feito, em seguida àquela visão 
maravilhosa. Aplicou um mur-
ro (sem muita força, é verdade), 
na própria face, numa atitude de 
remorso e arrependimento pelo 
olhar indiscreto e pecaminoso 
que, minutos antes, tinha endere-

çado àquela jovem senhora, sem 
o seu consentimento.

E fê-lo com tanta disposição 
que, apesar da incredulidade de 
alguns, até hoje, quando torno 
público o fato ocorrido naquele 
final dos anos 1950, reitero a mi-
nha crença naquela inopinada 
atitude de Zé Teotônio, o queri-
do JT, esmurrando-se a si próprio 
num gesto tão nobre que, decidi-
damente, só podia ser coisa do 
século passado.

“Havia mais gente 
no jornal naquele 
tempo, de noite, 
no prédio antigo 
da Barão do 
Triunfo, mas era 
certo encontrar, 
sob a liderança 
amiga e otimista 
de Eurípedes 
Gadelha (...)

Congo, o bailado
A dança do Congo é a dramatiza-

ção de uma luta simbólica travada entre 
dois reinados africanos. O Embaixador 
de um outro reino pede ao Rei Congo a 
mão de sua filha em casamento, o Rei 
rejeita o pedido. Então, o Embaixador 
declara guerra ao Rei do Congo.

É uma dança que representa a co-
roação do Rei do Congo, acompanha-
do de um cortejo compassado, cavalga-
das, levantamento de mastro e música. 
Os instrumentos musicais utilizados 
são a cuíca, a caixa, o pandeiro, o reco
-reco (casaca), o cavaquinho, o tarol, o 
tamboril, a sanfona ou fole.

As bandas de Congo, são particu-
larmente caracterizadas pelo uso de 
vários instrumentos, trajes, coreogra-
fias típicas e cânticos que são feitos em 
homenagem a santos, como São Be-
nedito e Nossa Senhora do Rosário. 
Considerada uma manifestação fol-
clórica e religiosa em festas que acon-
tecem todos os anos principalmente 
ao longos dos meses de dezembro, ja-
neiro e podendo ocorrer também no 
mês de outubro.

É bem visível a influência africa-
na neste bailado. Os “Congos” conser-
vam a tradição da irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário que, desde o Bra-
sil Colônia, realiza festas que se des-
tacam pela sua originalidade – festas 
exclusivamente de negros. Havia in-
centivo por parte das famílias e auto-
ridades, ao permitir a folga do escravo 
para participar dos festejos religiosos, 
como forma de obter bom comporta-
mento e melhor desempenho de suas 
tarefas. Nessa ocasião havia coroação 
do Rei do Congo, que até os dias de hoje 
se realiza em algumas cidades brasilei-
ras, como na cidade de Pombal, Estado 
da Paraíba, durante a primeira semana 
de outubro, festa de Nossa Senhora do 
Rosário dos Pretos.

A dança é exclusivamente masculi-
na, composta por homens negros e ou-
tros mais claros (estes frutos da mesti-
çagem). Os dançarinos distribuem-se 
em duas alas, cada uma composta de 
cinco dançarinos, representando o cor-
dão encarnado e azul. Destaca-se a fi-
gura do Rei que desenvolve passos di-
fíceis, com muita agilidade, fato que 
causa admiração por ser um homem 
com mais de 70 anos de idade. Os ou-
tros personagens importantes são o 
Embaixador e o Secretário.

Na cidade de Pombal, na Paraíba, os 
Congos são conhecidos por “Pretinhos 
do Congo”. Os participantes usam saias 
brancas e anquinhas enfeitadas de ren-
das sobre calças compridas brancas e 

camisas de manga comprida, nas co-
res azul e encarnado. Sobre elas colo-
cam faixas ornadas e transpassadas 
aos ombros. Os dançarinos usam cha-
péu em forma de cone, corresponden-
do às cores das respectivas camisas, o 
qual é enfeitado com espelhos cilíndri-
cos e areia prateada.

Nos Congos de Pombal, o rei lo-
cal era Manoel Cachoeira, Rei Carion-
go, transformado em Rei do Congo, ou 
Rei Congo noutras paragens. Especifi-
camente, como vemos e lemos no Brasil, 
nunca esses autos existiram em terri-
tório africano. É trabalho da escrava-
ria já nacional com material negro, tal 
qual ocorre com o fandango, dança em 
Espanha e Portugal e auto no Brasil, ao 
derredor da xácara da Nau Catarineta. 
A coroação dos reis de Congo, denomi-
nação comum que abrangia sudaneses 
e bantos, já era realizada na Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário, no Recife, 
por volta de 1674, de acordo com a Di-
retoria de Documentação e Cultura da 
Prefeitura do Recife. As autoridades 
prestigiavam a solenidade para quie-
tação e disciplina da escravaria, que se 
rejubilava vendo o seu rei coroado. Em 
certas ocasiões, a festa alcançava es-
plendor pelo empréstimo de joias, ade-
reços e trajes riquíssimos, cedidos pelos 
amos. Reunidos os escravos e mesmo 
mestiços e forros, iam buscar o régio 
casal, processionalmente, levando-o à 
igreja, onde eram coroados pelo vigá-
rio. De ida e volta o cortejo executava 
bailados, jogos de agilidade e simula-

ção guerreira, choque de armas bran-
cas e dança de espadas. 

Os préstitos, reinos e embaixadas, 
desdobramento de trechos tornados au-
tônomos da coroação, aglutinam dan-
ças e cantos independentes, aculturan-
do-os ao enredo do folguedo cuja unção 
religiosa diluiu-se. Temos conhecimen-
to que no ano de 1760, no Rio de Janeiro, 
teve o Reino do Congo, numa festa ofi-
cial. Um espécie de modelo de maraca-
tu, constando de puro cortejo coreográ-
fico, com Rainha, estandartes, músicos, 
cortes, bonecas, juntando-se posterior-
mente indígenas emplumados e saltea-
dores. Essas embaixadas deram grande 
impulso à ação dos autos, mensagem, 
intimação, resposta, duelo verbal em al-
tiva declamação, ao sabor enfático das 
orgulhosas precedências da diplomacia 
africana. A embaixada anuncia-se com 
um bailado e é recebida com cerimo-
nial ginástico. O Embaixador dá mis-
são com aprumo incomparável e dan-
ça ao terminar o recado. Segue-se uma 
cena de luta do Enviado com os fiéis do 
monarca deprecado. 

As danças guerreiras nasceram de 
reconstituições sintéticas, comemo-
rativas de campanhas felizes. A dan-
ça era uma homenagem votiva, bai-
lando-se aos deuses e aos soberanos. 
Todos os antigos autos e danças dra-
máticas tinham o sentido vocacional 
e quando ocorria o préstito, inicia-se 
diante das Igrejas e Catedrais, dan-
çando-se nos adros ou mesmo no in-
terior dos templos. 

Da Bahia ao Amazonas, os autos e 
danças dramáticas não têm figuras fe-
mininas e nas áreas tradicionais de sua 
representação, da Bahia ao Ceará, a Ra-
inha Ginga não comparece e sim um 
seu Embaixador. Em minas Gerais e 
Rio Grande do Sul, em préstitos, está a 
Rainha Ginga, silenciosa e desfilando, 
soberba, ao lado do Rei do Congo, seu 
impossível esposo, pois, historicamen-
te, foi inimigo tenaz e tantas vezes der-
rotado. No Rio Grande do Norte, onde 
os Congos são vivos há quase século e 
meio, o Embaixador, desatendido pelo 
Rei do Congo entre em peleja, mata o 
Príncipe e leva o próprio Rei prisionei-
ro. Não há nenhum papel feminino, 
embora, apareça uma muda Rainha 
Ginga que nada tem que dizer e limita-
se a balancear o corpo do bailado. Exis-
tem outras versões espalhadas por todo 
Brasil. Sabemos que os Congos da ci-
dade de Pombal permanece vivo com 
o esforço de algumas pessoas abnega-
das que fazem todo o possível para que 
esse bailado não desapareça.

Foto: Reprodução/YouTube

Dança do Congo é uma luta simbólica

Colunista colaborador

Em 1953, aos 39 anos de idade, aportava 
no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, 
Valério Pereliéchin. Nascido em Irkutsk, 

região próxima à Sibéria, em 1913, com pouco 
mais de seis anos, foi levado pela mãe, Evgenia 
Aleksandrova, à cidade de Harbin, na China, 
uma espécie de enclave do antigo Império Russo, 
que àquela altura desmoronava sob o rugido das 
baionetas dos bolcheviques. 

A mãe de Pereliéchin fugia da Revolução Russa. 
A ida ao Brasil, décadas depois, foi ocasionada 
por outra revolução: a chinesa. Ao chegar em terras 
brasileiras, Pereliéchin era um nome de destaque 
nos círculos de emigração, havia publicado quatro 
livros de poemas, iniciara sua produção como 
tradutor, tendo vertido para o idioma de Pushkin, 
um longo poema de Coleridge, além de ser um dos 
pioneiros na tradução da poesia chinesa para o 
idioma russo. 

O plano era morar nos Estados Unidos, mas o 
destino fez com que o destino daquele imigrante 
fosse o Brasil, terra que lhe deu a “liberdade”, 
conforme foi dito em um poema. Pereliéchin era 
gay e havia tentado sufocar sua própria natureza 
ordenando-se monge ortodoxo. No Rio de Janeiro, 
onde morou até o fim de sua vida, em 1992, o poeta 
pode viver sua sexualidade sem as amarras com as 
quais estava acostumado. 

Em 1971, Pereliéchin passou a se corresponder 
com o jovem escritor Witkowsky (1950-2020). Nasceu 
ali um amor platônico que foi transformado na 
matéria-prima do livro de sonetos Ariel (1976), no 
qual Pereliéchin passou a escrever abertamente 
poemas homoeróticos para escândalo da 
comunidade russa no exterior. 

Pereliéchin sempre contou com a ajuda de 
amigos que vendiam seus livros. Não foram 
poucos os que recusaram Ariel por conta de seu 
conteúdo. Críticos recusaram-se a resenhar o livro. 
A obra, porém, é tida pelos especialistas como seu 
melhor trabalho. Compartilho aqui uma segunda 
versão do poema No Brasil, traduzido por mim e 
publicado na edição de janeiro de 2021, na revista 
Continente Multicultural. 

No Brasil

E março deu num pensativo abril,
Sob a janela, umas semanas já
Que entre o Ariel ultramarino há
Uma polêmica com o do Brasil. 

Ora se acertem! O quarto eu dividi:
A mesa, o berço (pra sobrinha) lá;
Uma cama pra cada qual terá.
Mesmo no chão, vamos pra cama ali.

Um tem cabelos pretos, branco rosto,
Sua fala é como uma araponga em ais,
Voam raios dos cílios, mas o outro

Contra nós dois de censura faz uso
Pelos incertos tritongos nasais
E, em resumo, chegou falando russo. 

****

В БРАЗИЛИИ

Сменился март задумчивым апрелем,
А под окном уж несколько недель
Полемику бразильский Ариэль
Ведет с другим — заморским Ариэлем.

Столкуйтесь же! Мы комнату разделим:
Стол письменный, пустую колыбель
(Племянницы), и каждому постель,
Хоть на полу, но как-нибудь постелим.

Черноволос один и белолиц,
И молнии летят из-под ресниц,
И речь его — как зовы арапонги

Зато другой обоих нас корит
За смутные назальные трифтонги
И попросту — по-русски — говорит.

Astier
  Basílio

Valério
Pereliéchin 

astierbasilio@gmail.com

Poeta Pereliéchin viveu no RJ até sua morte, em 1992

Foto: Reprodução
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Colunista colaborador

Nunca fui um expert da Sétima Arte, mas 
um admirador às produções e seus 
críticos. Tenho as minhas predileções 

e isso não é de hoje, é de outros tempos. Os 
caminhos e descaminhos me conduziram a 
isso, uma criança pobre que por muito tempo foi 
refém da tevê aberta, sobretudo a sessão Tela 
Quente, que resiste e ainda é exibida nas noites 
de segunda-feira na Rede Globo. Quer dizer, 
noite mais não, quase madrugada! Naquela 
época, a novela era “das oito”, o filme por volta 
das dez, e o Jô era mais ou menos onze e meia. 
Havia também o Cinema em Casa, no SBT, mas 
com filmes que não chamavam atenção, ou... 
jogar bola era mais interessante!

Na minha rua, os garotos tinham suas 
preferências: Chuck Norris, Sylvester Stallone, 
Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan... Não 
tínhamos ao dispor as produções da Disney 
que só chegava à criançada em comerciais 
de brinquedos ou nos desenhos animados da 
manhã, justamente o período da escola. O sonho 
de alargar esse leque vinha com a aquisição de 
um videocassete, coisa que ninguém possuía, 
só um garoto de vida mais opulenta, mais velho 
que a maioria, e chato! Melhor não dizer quem 
é, nem mencionar que ele morava em uma rua 
transversal à nossa...

Confesso que outra coisa me incomodava 
bastante, é que o formato dos meus olhos não são 
tão redondos, mas levemente puxados. Quando 
me perguntavam se havia um oriental na família, 
eu respondia que a vizinha do primo de uma 
amiga era japonesa, “deve ser por isso!” e todos 
sorriam. Mas o fato é que para assistir a Tela 
Quente, já naquela hora em que todos estavam 
recolhidos em casa, e a mercearia fechada, 
procurávamos todos uma posição confortável 
no sofá ou tapete e quase sempre, no melhor do 
filme, eu ouvia: 

– Bruno, vá para a cama, você está dormindo!
– Tô não, papai, é sério. E dizia algum detalhe 

do filme. Mas como ao menino não existia a 
ousadia de enfrentar o pai, tinha que ir esquentar o 
ninho e sonhar bem antes do desejado. 

Aquilo me deixava muito triste e deixei de 
assistir muitos filmes por conta disso, mas nunca 
soube o porquê daquela atitude comigo, até que, 
mais velho, em uma situação semelhante, só que 
na companhia de uma namorada, ela veio devagar 
até meu rosto uma vez, na segunda disse:

– Achei que você estivesse dormindo, de lado 
vejo seu olho fechado. Eureca! Era isso que 
acontecia, foi por isso que fui dormir mais cedo 
muitas vezes sem merecer. E expliquei tudo a Seu 
Roberto:

– Tá vendo, papai? Caramba!
Daí passei a observar que em várias fotos 

em que estou longe, o olho parece fechado, fato 
negado após aplicar o zoom.

Fomos ter um videocassete em casa depois de 
muitos anos, eu já adolescente. O curioso é que 
o controle não era remoto, existia um fio em que 
minha irmã distraída tropeçou algumas vezes, 
tinha uma ou duas cabeças somente. Temos o 
vídeo, certo, e as fitas VHS? Outra dificuldade, a 
locadora de excelência na cidade, que dispunha 
de filmes recentes, exigia uma indicação e um 
cadastro em que poucos tinham condições de 
cumprir. Nas viagens de férias para Recife – uma 
porção da família de maiores recursos – lembro 
que ia com tio e primos alugar filmes todas as 
sextas-feiras, locavam-se três e ganhava um de 
regalo, mas com uma condição, todas deveriam 
ser entregues na segunda-feira rebobinada e 
até o meio-dia, caso contrário, o bônus deixaria 
de existir. Achei que seria do mesmo jeito 
em Campina. Mas era! Vocês entenderam... 
Entenderam?

Minha sensibilidade para a história me fez fugir 
de muitos seguimentos, preferindo documentários, 
biografias e filmes baseados em acontecimentos 
reais. Acho até legal quem se encanta com os 
lançamentos, aqueles que além de surfar na onda 
da moda (e do Oscar), são fartamente divulgados, 
mas eu estou no caminho inverso. Até filme de 
produção iraniana já assisti.

Se antigamente dependia da tevê aberta, 
hoje é muito diferente. Tenho acesso a algumas 
plataformas de fluxo contínuo, o tal streaming, de 
assinatura mensal; uma de música que me oferta 
milhões delas, e como adoro música, até lendo, 
até escrevendo, até divagando; e duas com filmes 
e séries que se não tivermos cuidado, nos tomam 
todo o tempo que de tão corrido, quase não o 
vemos passar em suas singularidades, mas isso já 
é outra história.

Crônica 
  Em destaque

De outros tempos

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com
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EM cartaz
ESTREIA

JuRASSIc WoRd: domíNIo 
(EUA. Dir: Colin Trevorrow. Aventu-
ra. 12 anos). Quatro anos após a des-
truição da Ilha Nublar, os dinossau-
ros agora vivem ao lado de humanos 
em todo o mundo. Contudo, nem to-
dos répteis consegue viver em harmo-
nia com a espécie humana, trazendo 
problemas graves. Esse frágil equilí-
brio remodelará o futuro e determina-
rá, de uma vez por todas, se os seres 
humanos continuarão sendo os prin-
cipais predadores em um planeta que 
agora compartilham com as criaturas 
mais temíveis da história em uma nova 
era. Os ex-funcionários do parque dos 
dinossauros, Claire (Bryce Dallas Ho-
ward) e Owen (Chris Pratt) se envolvem 
nessa problemática e buscam uma so-
lução, contando com a ajuda dos cien-
tistas experientes em dinossauros. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 13h - 
16h - 19h15 - 22h30; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2 (leg.): 13h30 - 16h45; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 4 (leg.): 14h30 - 17h45 
- 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub., 
3D): 14h - 17h15 - 20h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7 (dub., 3D): 15h - 18h15 - 
21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Ma-
croXE (3D): 15h30 (dub.) - 18h45 (dub.) 
- 22h (leg.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 1 (dub., 3D): 15h30 - 18h45 - 22h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub., 
3D): 14h30 - 17h45 - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub.): 13h30 - 16h45 
- 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
15h25; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub., 
3D): 17h40 - 20h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub.): 14h20 - 17h10 - 20h; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub., 3D): 
17h40 - 20h30; CINE SERCLA PARTA-
GE 2 (dub.): 14h20 - 17h10 - 20h; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h25; 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 19h; 
Cine RT (dub.): 15h - 20h40. 

coNTINuAÇÃo

douToR ESTRANho No mulTI-
vERSo dA loucuRA (Doctor Strange 
in the Multiverse of Madness. EUA. Dir: 
Sam Raimi. Aventura. 14 anos). Doutor 
Estranho (Benedict Cumberbatch) vai 
para uma jornada rumo ao desconhe-
cido. Além de receber ajuda de novos 
aliados místicos e outros já conhecidos 
(como a Wanda, interpretada pela Eliza-
beth Olsen), o mago da Marvel atraves-
sa as realidades alternativas perigosas 
dos diversos universos para enfrentar 
um misterioso adversário. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8: 13h45 (dub., sessões exce-
to seg., ter. e qua.) - 16h30 (dub.) - 19h20 
(dub.) - 22h10 (leg.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 14h (exceto seg.) - 
17h (exceto seg.) - 19h45 (exceto seg.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h15 - 
17h45 - 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 
4 (dub.): 15h15 - 17h45 - 20h15.

o homEm do NoRTE (The Nor-
thman. EUA. Dir: Robert Eggers. Dra-
ma histórico. 18 anos). No ápice da 
Landnámsöld, no ano de 914, o prínci-
pe Amleth (Alexander Skarsgård) está 
prestes atingir maioridade e ocupar 
o espaço de seu pai, o rei Horvendill 
(Ethan Hawke), que acaba sendo bru-
talmente assassinado. Amelth acaba 
descobrindo que seu tio é o culpado, 
mas sem sequestrar a mãe de Amleth 
primeiro. O menino então jura que um 
dia voltaria para vingar seu pai e ma-
tar seu tio. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - 
VIP (leg.): 21h45.

luTA pElA Fé - A hISTóRIA do pA-
dRE STu (Father Stu. EUA. Dir: Rosa-
lind Ross. Drama. 12 anos). Baseado em 
uma história real, Father Stu é um boxea-
dor que vira um padre. Quando uma le-
são encerra sua carreira no boxe, Stuart 
Long (Mark Wahlberg) se muda para 
Los Angeles sonhando em virar um ator. 

Enquanto trabalha como balconista de 
supermercado, ele conhece Carmen 
(Teresa Ruiz), uma professora católica. 
Determinado a conquistá-la, o agnóstico 
de longa data começa a ir à igreja para 
impressioná-la. Mas sobreviver a um ter-
rível acidente de motocicleta o deixa ima-
ginando se ele pode usar sua segunda 
chance para ajudar os outros a encontrar 
o caminho, levando à surpreendente per-
cepção de que ele deveria ser um padre 
católico. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
13h45 (exceto seg., ter. e qua.).

SoNIc 2 (EUA. Dir: Jeff Fowler. Comé-
dia. Livre). Após conseguir se estabelecer 
em Green Hills, Sonic está pronto para 
mais liberdade e quer provar que tem o 
necessário para ser um herói de verdade. 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h40 
(sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 
5 (dub.): 16h40 (sáb. e dom.).

Top GuN: mAvERIck (EUA. Dir: Jo-
seph Kosinski. Aventura. 12 anos). De-
pois de mais de 30 anos servindo a ma-
rinha como um dos maiores pilotos de 
caça, Pete “Maverick” Mitchell (Tom 
Cruise) continua na ativa, se recusan-
do a subir de patente e deixar de fa-
zer o que mais gosta, que é voar. En-
quanto ele treina um grupo de pilotos 
em formação para uma missão espe-
cial que nenhum “Top Gun” jamais par-
ticipou. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
14h15 - 17h - 19h45; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 10 - VIP (leg.): 15h45 - 18h30 - 
21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 13h15 - 16h15 - 19h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 15h15 (exce-
to seg. e ter.) - 18h15 (exceto seg. e ter.) 
- 21h15 (exceto seg. e ter.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4 (dub.): 18h15 - 20h45; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 18h15 
- 20h45; Cine RT (dub.): 18h. 

Sociólogo Noaldo Ribeiro lança antologia de crônicas ‘Diário em Branco’

Livro de bolso aborda
figura popular de CG

Literatura

O sociólogo Noaldo Ri-
beiro lança hoje, a partir das 
10h, em um cafezinho da Pra-
ça da Bandeira, localizada em 
Campina Grande, seu pri-
meiro livro, Diário em Branco. 
No formato de bolso, a obra é 
uma publicação independen-
te, tem 95 páginas, custa R$ 20 
e reúne 13 crônicas de textos 
curtos abordando episódios 
da vida de Bernardo Branco, 
figura popular e bem conhe-
cida na área central da cidade 
e que estará presente no even-
to. O autor dedica o livro ao 
seu irmão, Flávio Ribeiro, que 
morreu recentemente, aos 57 
anos de idade.

“Comecei a escrever as 
crônicas no final do ano pas-
sado e conclui o trabalho ago-
ra, em 2022. A ideia de pro-
duzir a obra começou numa 
brincadeira no cafezinho da 
Praça da Bandeira, quando 
alguém sugeriu que se fizes-
se um livro sobre Bernardo 
Branco. Então, essa ideia foi 
sedimentando em mim e es-
crevi a obra, que tem o ob-
jetivo de fugir um pouco de 
reverenciar, como é muito co-
mum, alguma autoridade, ou 
personalidade já conhecida, 
mas, sim, escrever a respeito 
de um cidadão comum cha-

mado Bernardo Branco, um 
campinense que vive o dia 
a dia da cidade e tem, como 
uma de suas peculiaridades, 
não ter sua carteira de traba-
lho assinada”, explicou Noal-
do Ribeiro.

O autor observou que pre-
fere chamar de “cena” cada 
crônica do livro. “Não se tra-
ta de uma biografia, mas o re-
lato de episódios de Bernardo 
Branco, que é bastante conhe-
cido no centro da cidade, tan-
to que não sigo ordem crono-
lógica, pois não falo sobre sua 
infância nem juventude, mas 
de uma figura popular adul-
ta, como já tivesse nascido 
agora. Ele é um homem cul-
to, que teve oportunidade de 
viver e até viajar para o exte-
rior”, disse Noaldo.

“Branco não é uma per-
sonagem folclórica. É, sim, 
popular, principalmente 
no centro, entre o Calçadão 
Jimmy de Oliveira e a Praça 
da Bandeira. Trata-se de uma 
figura excêntrica e bem infor-
mada. Goza da simpatia de 
todos que frequentam esse 
pequeno universo da cidade, 
desde os ricaços até o cam-
bista do jogo bicho. Como 
eu digo na publicação, fan-
tasia e realidade se mistu-
ram de forma que tornou-se 
impossível separá-las”, afir-
mou Noaldo. 

Para o sociólogo, o 
grande mérito do ho-
menageado é a sua “in-
destrutível capacidade 
de resistência. Ape-
sar de, a duras penas, 
ter concluído o cur-
so de datilografia, os-
tenta orgulhosamen-
te, o fato de manter 
sua carteira profissio-
nal imaculadamente virgem. 
Tendo o ócio como bússola, 
há de se perguntar: Como ele 
provê suas despesas? Sem ce-
rimônias e mistérios, ele res-
ponde na ponta da língua: 

‘C o m  o 
suor de minha preguiça’, su-
gerindo que o seu modus vi-
vendi não é tão barato como 
se imagina”, comentou Noal-
do Ribeiro, que é natural de 
Campina Grande.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Obra de Ribeiro (ao 
lado) tem 13 crônicas 
curtas com episódios 
da vida de Bernardo 

Branco (abaixo), 
figura popular na 

área central da 
cidade 

Foto: Acervo Pessoal
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Operário da palavra, escritor e poeta de João Pessoa se prepara para lançar o seu décimo livro ainda neste ano

Obra reconhecida como Patrimônio
Políbio Alves

“Eu ainda estou tonto. Foi 
uma surpresa muito grande. 
Ninguém sabe descrever a 
emoção de receber uma ho-
menagem dessa em vida. Isso 
demonstra que escolhi se-
guir o caminho certo de ser 
o operário da palavra e tam-
bém demonstra a importân-
cia da minha obra nos dias 
atuais. Chegou em boa hora, 
pois, hoje, estou com 81 anos 
de idade e muito feliz. Que-
ro agradecer ao deputado 
estadual João Gonçalves e, 
também, ao governador do 
Estado, João Azevêdo, por 
ter sancionado a lei. Só acre-
ditei quando me enviaram a 
portaria pelo celular e me te-
lefonaram logo depois, con-
firmando o fato.”

Essa declaração foi do 
poeta e escritor Políbio Alves, 
referindo-se à edição do Diá-
rio Oficial do Estado (DOE) da 
última quinta-feira (dia 31), 
que trouxe a sanção do go-
vernador João Azevêdo (PSB) 
da Lei nº 12.313 que reconhe-
ce a obra do autor, natural da 
cidade de João Pessoa, como 
Patrimônio Cultural de Na-

tureza Imaterial da Paraí-
ba. A propósito, conforme a 
Constituição Federal, enten-
de-se que “os bens de nature-
za material e imaterial, toma-
dos individualmente ou em 
conjunto, portadores de refe-
rência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes gru-
pos formadores da sociedade 
brasileira”.

“Tenho impressão que sou 
o primeiro autor paraibano 
em vida a ter esse reconhe-
cimento”, apontou ele. “Isso 
me dá muita força para con-
tinuar escrevendo e aumen-
ta a minha responsabilida-
de com o ofício de escrever, 
além de acreditar que isso 
vai estimular o aparecimen-
to de novos leitores, que vão 
ficar curiosos para saber o 
motivo desse reconhecimen-
to. Estou muito feliz e grato 
por esse apreço do deputado 
João Gonçalves e do governa-
dor João Azevêdo”.

Políbio Alves se prepara 
para lançar seu décimo livro 
– cujo título é Outono - Memo-
rial da Escritura – no segundo 
semestre deste ano, ainda sem 
data prevista, que terá pro-
jeto gráfico e edição de Juca 
Pontes.

Referindo-se ao novo livro, 
Políbio antecipou que a obra 
terá duas partes: “A primeira 
terá cinco textos que falam, 
num cunho quase didático, 
como se fosse uma palestra, 
sobre o ofício de escrever e 
de memórias, como se fosse 
uma autobiografia autoriza-
da. A segunda parte se intitu-
la ‘O Olhar Crítico do Leitor’ 
e terá análises críticas a res-
peito dessa minha nova obra 
assinadas pelos professores 
doutores Hildeberto Barbo-
sa Filho, Elizabeth Marinhei-
ro, José Mário da Silva, Rony 
Santos, Peterson Martins, João 
Adalberto Campato Júnior, 
Bernardina Freire, Marcus 
Alves, Roselis Batista Ralle 
e o editor Juca Pontes”, expli-
cou o autor.

Na primeira parte da nova 
obra, Políbio Alves oferece a 
sua opinião e mostra nuances 
do ofício da escrita. “É a escri-
tura da paixão. Eu exponho o 
meu modo de escrever e falo 
de memórias da minha traje-
tória e da minha família. Sou 
um operário da palavra por-
que não tenho inspiração, te-
nho transpiração, muito suor, 
pois me dedico, todo dia, mais 
a ler do que a escrever. O es-

critor tem que se alimentar de 
livros. É impossível o escritor 
não ler, mas tem que ler sem-
pre. Eu estudo o autor que es-
tou lendo e, se tiver alguma 
palavra que eu não entendo, 
vou consultar o dicionário e 
não passo dessa página en-
quanto não entender seu sig-
nificado no texto, mas muitas 
vezes não concordo com a co-
locação feita pelo autor. E é as-
sim que vou armazenando co-
nhecimento”, confessou ele.

Autor premiado, Políbio 
Alves tem 75 anos de carrei-
ra literária. “Comecei a escre-
ver aos 6 anos, estimulado por 
Dona Nice, professora de uma 
escola de fundo de quintal no 
bairro de Cruz das Armas, 
onde nasci, mas já tinha sido 
alfabetizado em casa, pela mi-
nha mãe. Dona Nice me em-
prestava livros de poesia e as 
que eu escrevia guardava de-
baixo da carteira, para nin-
guém ler. Até que, certo dia, 
ela me pediu para ficar de pé 
e declarou: ‘Eis aí um poeta’. 
A minha salvação, como ga-
roto muito pobre, foi estudar 
e ler os livros, que eram meus 
brinquedos, pois nunca rece-
bi presente”, relembrou o es-
critor e poeta.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Rinaldo de Fernandes apresenta 
duas obras na capital paraibana

literAturA

Clara Bione leva ‘Samba Clarear’ 
ao palco do Teatro Santa Roza

MúsicA

O escritor e professor de li-
teratura da UFPB Rinaldo de 
Fernandes lança hoje, a par-
tir das 19h, no Recanto da Ce-
vada, nos Bancários, os livros 
Chico Buarque – o Romancista 
(Garamond) e A Paixão Mor-
tal de Paulo (7Letras). Além 
dos lançamentos, haverá ex-
posição de outras obras do 
autor, a exemplo do romance 
Rita no PoO mar, que foi fina-
lista do Prêmio São Paulo de 
Literatura.

Livro de ensaios organi-
zado por Fernandes, Chico 
Buarque – o Romancista será 
apresentado pelo coordena-
dor do projeto, que também 
abrirá espaço para os ensaís-
tas paraibanos que estão no 
livro se manifestarem a res-
peito da obra.

A publicação é a primei-
ra que aborda, sob diferen-
tes perspectivas, os romances 
de Chico Buarque publica-
dos até agora: Estorvo, Benja-
mim, Budapeste, Leite Derra-
mado, O Irmão Alemão e Essa 
Gente. O conjunto dos ensaios 
mostra que valores, signifi-
cados e formas alicerçam os 
romances do cantor e com-
positor. Os ensaístas são dou-
tores e pós-doutores ligados 
a universidades brasileiras 
e estrangeiras e seus textos 
são claros, comunicativos, de 
fácil entendimento. Da Pa-
raíba estão no livro: Vanes-
sa Riambau Pinheiro (UFPB), 
com ensaio sobre Estorvo; Ar-
turo Gouveia (UFPB), com en-
saio sobre Benjamim; Sônia L. 
Ramalho de Farias (UFPB/
UFPE), analisando sobre Bu-
dapeste e Essa Gente; Genilda 
Azerêdo (UFPB), com ensaio 
sobre Leite Derramado; e Ana-
lice Pereira (IFPB), falando so-
bre Essa Gente.

Já A Paixão Mortal de Pau-
lo reúne 112 contos breves de 
Rinaldo de Fernandes. Con-
forme a Editora 7Letras, o li-

vro confirma o autor como 
“um dos mais hábeis contis-
tas atuais”. Diz ainda que, no 
livro, “Rinaldo de Fernandes 
explora o gênero com talento 
e criatividade, flertando com 
as narrativas curtas e os mi-
nicontos, criando um mosaico 

variado de tramas, persona-
gens e situações que revelam 
muito de nossa condição hu-
mana nos tempos de hoje”.

Na ocasião do evento, Fer-
nandes fará a leitura e inter-
pretação de minicontos apre-
sentados na obra.

Toda influência da musi-
calidade afro-brasileira esta-
rão presentes no show Sam-
ba Clarear – Acorde das Águas, 
da cantora, musicista e com-
positora Clara Bione e ban-
da, que será realizado hoje, 
às 19h, no Teatro Santa Roza, 
em João Pessoa. A apresenta-
ção contará com a participa-
ção especial de cantora Eli-
za Leão. A entrada é apenas 
1kg de alimento não pere-
cível, destinado para ONG 
Águia do Rio Jaguaribe, da 
comunidade Bom Samarita-
no, no Cristo, onde a artista 
prestou serviços de musico-
terapia com os idosos.

“Neste projeto, eu me 
permito a deixar fluir toda 
uma influência ancestral 
com um repertório compos-
to de canções autorais e com-
positores paraibanos, como 
também clássicos do cancio-
neiro brasileiro que evocam 
meu canto e muito me ins-
piram”, disse Clara Bione. 
“Esse show é um caldeirão 
de ritmos. Além de cantar 
clássicos da minha maior re-
ferência, Clara Nunes, pro-
curo fazer o culto aos orixás 
e caboclos, com ritmos que 
vão do samba à ciranda, do 
ijexá à capoeira. No reper-
tório tem canções que con-

tam e cantam nossa cultu-
ra popular, mantendo viva 
toda uma tradição e resga-
te da nossa história”, expli-
ca a cantora, instrumentista 
e compositora.

No palco do Santa Roza, a 
artista estará na companhia 
de mais três mulheres: Ma-
riana Rampazzo no pandei-
ro e percussão; Elma Virgí-
nia no contrabaixo elétrico 
e acústico e Marivone San-

tana na flauta transversal; 
além dos músicos Caio Ber-
tazzoli (congas); Diego Rafael 
(guitarra e violão); Alan Silva 
(bateria); e Wagner Mesquita 
(cavaquinho). 

O projeto Samba Clarear – 
Acorde das Águas conta com o 
apoio da Lei de Emergência à 
Cultura Aldir Blanc, através 
do Edital Parrá lançado pela 
Secretaria de Cultura da Pa-
raíba (Secult-PB).

Novo livro vai expor as memórias e o modo de escrever de Políbio Alves

Repertório de Bione será de canções autorais, compositores 
paraibanos e série de clássicos do cancioneiro brasileiro

Fo
to

: E
va

nd
ro

 P
er

ei
ra

Ícone
Show terá toda uma 

influência ancestral, 
além de um caldeirão 

de ritmos, com 
clássicos da maior 

referência da artista: 
Clara Nunes

Foto: Divulgação

Show cancelado
n Ontem, na página 12 do caderno de Cultural, foi 
noticiado o show em comemoração dos 50 anos 
do grupo Banda de Pau e Corda, que aconteceria 
no mesmo dia, às 20h, no Teatro Santa Roza, em 
João Pessoa. Segundo a assessoria, depois do 
fechamento da edição, um dos integrantes da 
banda pernambucana testou positivo para Covid-19 
antes de viajar para a Paraíba. Em virtude disso, a 
apresentação foi cancelada de última hora, sendo 
adiada sem previsão de nova data.

Imagens: Divulgação

Fernandes (acima) foi o organizador dos ensaios ‘Chico Buarque – o 
Romancista’ (D) e autor dos contos em ‘A Paixão Mortal de Paulo’ (E)

Foto: Divulgação
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O governador João Aze-
vêdo inaugurou, ontem, em 
Guarabira, no Brejo paraiba-
no, a Unidade de Cuidados 
Intermediários Neonatal 
do Hospital Regional An-
tônio Paulino Filho. Na oca-
sião, ele também entregou 
equipamentos de ultrasso-
nografia e videoendoscopia 
e acompanhou a Caravana 
Opera Paraíba na unidade 
hospitalar. 

 A Unidade de Cuida-
dos Intermediários Neona-
tal conta com cinco leitos e 
representa mais uma ação 
do Governo do Estado para 
garantir a interiorização dos 
serviços de saúde.

 Na oportunidade, o che-
fe do Executivo estadual 
ressaltou os investimentos 
do governo para equipar e 
qualificar a rede pública de 

saúde da Paraíba. “A nossa 
gestão tem feito a entrega 
constante de equipamentos 
nos hospitais que integram a 
nossa rede, e, além dos apa-
relhos entregues hoje, o Hos-
pital de Guarabira passa-
rá por uma ampliação com 
investimentos de R$ 20 mi-
lhões. Na Paraíba, implan-
tamos UTI aérea, acabamos 
com os codificados para que 
os profissionais tenham os 
direitos trabalhistas reco-
nhecidos, melhorando o am-
biente de trabalho e a melhor 
prestação de serviços para 
que as ações cheguem mais 
perto da população”, frisou. 

 O secretário executivo de 
Gestão da Rede de Unida-
des de Saúde, Jhony Bezer-
ra, destacou a importância 
da implantação dos serviços 
para a região do Brejo. “Esse 

é mais um suporte para a 
rede materno-infantil na re-
gião e o hospital recebe esses 
investimentos, bem como 
um novo equipamento de 
ultrassonografia para pres-
tar uma maior assistência 
às gestantes e aos bebês. Es-
sas ações de hoje no Hospi-
tal de Guarabira represen-
tam investimentos de R$ 900 
mil, além do valor de custeio 
anual”, explicou. 

 Também em Guarabi-
ra, a Caravana Opera Paraí-
ba realiza cirurgias eletivas, 
mamografias e ultrassono-
grafias. “A Caravana do 
Opera Paraíba já percorreu 
todas as regiões do estado 
e em Guarabira é a segun-
da vez neste mês. Nós tam-
bém passamos por Belém, 
realizando cirurgias de ca-
tarata, e estaremos na cida-

de de Solânea no próximo 
mês. São mais de 22 mil ci-
rurgias realizadas, das quais 
8 mil foram feitas este ano 
envolvendo cirurgias gerais, 
ginecológicas, oftalmológi-
cas, infantis e urológicas”, 
destacou o secretário Jhony 
Bezerra. 

 A visita ao Hospital 
Regional de Guarabira foi 
acompanhada pelo deputa-
do federal Gervásio Maia, 
pelos deputados estaduais 
Raniery Paulino e João Gon-
çalves, por lideranças da re-
gião, além dos secretários 
de estado Roberto Paulino 
(chefe de Governo), Deus-
dete Queiroga (Infraestrutu-
ra, Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente), Tibério Limeira 
(Desenvolvimento Huma-
no), e Nonato Bandeira (Co-
municação Institucional).

João Azevêdo entrega equipamentos e acompanha Caravana Opera Paraíba na maior cidade do Brejo

Tecnologia na Saúde de Guarabira
unidade neonatal

O governador João Aze-
vêdo visita, hoje, os muni-
cípios de Lagoa Seca, Es-
perança, Areial, Montadas 
e Cabaceiras, no Agres-
te paraibano, onde inspe-
ciona, inaugura e autori-
za novas obras e participa 
da plenária do Orçamen-
to Democrático Estadual – 
3ª Região, que acontece em 
Campina Grande.

 Às 10h, João Azevêdo 
visita o município de La-
goa Seca, onde entrega a 
reforma e construção do 
Ginásio da Escola Francis-
ca Martiniano da Rocha. 
Às 11h30, em Esperan-
ça, visita as obras de pa-
vimentação de travessias 
urbanas, acompanha o Dia 
D de Vacinação e assina 
convênio com a Prefeitu-
ra Municipal para custeio 
do Hospital Municipal de 
Esperança.

 Na parte da tarde, o 
governador continua a 
agenda de visita aos mu-
nicípios, às 13h, em Areial, 
onde assina Ordens de 
Serviço para construção 
de uma escola e de uma 
creche, por meio de con-
vênio com a Prefeitu-

ra Municipal, e inaugura 
a adutora. Às 15h, o che-
fe do Executivo estadual 
inaugura a Escola Esta-
dual Maria José de Souza, 
em Montadas; e em segui-
da, participa da audiência 
do Orçamento Democrá-
tico, em Campina Grande, 
na Escola Cidadã Integral 
Técnica Bráulio Maia, no 
bairro Dinamérica.

 Às 21h, o governador 
João Azevêdo inaugura a 
Casa da Cidadania de Ca-
baceiras, onde visita o Cir-
cuito Empreender, na Pra-
ça do Artesanato, e assina 
contratos com empreende-
dores da região.

Novas obras no Agreste

Os servidores de Cam-
pina Grande vão manter a 
greve marcada para a pró-
xima segunda-feira. Eles 
alegam a falta de diálogo 
por parte da prefeitura. A 
categoria diz estar há qua-
tro anos sem reajuste na 
data-base, ter tido planos 
de cargos descumpridos e 
estar sofrendo com péssi-
mas condições de trabalho. 

Segundo o Sindicado 
dos Trabalhadores Públi-
cos Municipais do Agreste 
e Borborema (Sintab), um 
ofício foi enviado à prefei-
tura no último dia 26 de 
abril, fazendo as reivindi-
cações, e pedindo diálogo. 
No entanto, eles informa-
ram que desde então con-
tinuam tentando uma re-
união, mas sem sucesso. 
Os servidores pedem um 
reajuste de 25%, calculado 
a partir do período de qua-
tro anos em que não houve 
reajuste na data-base. 

Além disso, as condi-
ções de trabalho e a falta 
de planos de cargos tam-
bém são motivos para a 
greve. Segundo o sindica-
to, há profissionais de saú-
de e educação trabalhando 
em locais sem manutenção. 
“As condições de trabalho 
estão muito ruins, algumas 
unidades que os tetos caí-
ram e não há manutenção”, 
disse o presidente do Sin-
tab, Giovanni Freire.

Os servidores informa-
ram que vão manter o per-
centual de 30% de funcio-
nários durante o período 

que durar a greve, para 
atender serviços emergen-
ciais, como saúde e lim-
peza. 

Em nota publicada na 
última quarta-feira (1º), 
a Prefeitura de Campina 
Grande informou que, so-
bre a data-base, em termos 
práticos, nos anos de 2020 e 
2021, por força da Lei Com-
plementar 173, o Município 
ficou impedido de implan-
tar a atualização salarial. 
“Este ano, já está em pro-
cesso avançado de estudos, 
o reajuste referente à data
-base será anunciado em 
breve”, diz a nota. 

Sobre a reivindicação 
sobre os planos de carrei-
ra, a prefeitura disse que 
a Comissão de Revisão do 
PCCR da Saúde, instala-
da desde janeiro deste ano, 
com integrantes da Prefei-
tura e do Sintab, vem anali-
sando os processos de pro-
gressão da pasta. “Só da 
Secretaria de Educação, co-
missão similar já aprovou 
247 progressões este ano. 
No âmbito da Secretaria de 
Administração, foi viabili-
zado um total de 81”. 

Servidores decidem 
manter paralisação

em CG
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inauguração 
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interior
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Nota informa 
que mais 
de 160 
concursados 
da Saúde, 
além de 
172 para a 
Educação, 
foram 
convocados

O governador conheceu os equipamentos que estarão à disposição dos médicos para melhor prestação de serviço neonatal

Fotos: José Marques/Secom-PB

A prefeitura do muni-
cípio de Ouro Velho can-
celou o São João deste ano 
após o Tribunal de Contas 
da Paraíba (TCE-PB) deci-
dir suspender contratos dos 
shows dos artistas Xand 
Avião e Priscila Senna. Se-
gundo a Medida Cautelar, 
emitida ontem, o valor de 
R$ 420 mil para o cachê dos 
dois cantores está foram do 
que o orçamento municipal 
comporta. 

O conselheiro do TCE-PB, 
André Carlo Torres Pontes, 
informou em sua decisão 
ter como base relatório técni-
co da Auditoria do TCE, que 
questionou se há realmen-

te interesse público nessas 
contratações para as festas 
juninas, em detrimento dos 
investimentos em serviços 
públicos de saúde e educa-
ção, bem como da realização 
de mais obras públicas. O ór-
gão técnico sugeriu a caute-
lar, observando que o limite 
da Lei Orçamentária Anual 
do município está prescrito, 
no que se refere aos valores 
destinados à Secretaria de 
Cultura.

Na decisão singular 
fica suspenso o contrato nº 
004/2022, no valor de R$ 
300 mil com a empresa Alic 
Participações e Entreteni-
mento Ltda para a apresen-
tação da banda e do artis-
ta musical Xand Avião, e o 
contrato 004/2022, no mon-

tante de R$ 120 mil, entre o 
município e Priscila Senna 
Gravações e Edições Musi-
cais Ltda, objetivando apre-
sentações nas festas juni-
nas.

Na Medida Cautelar, o 
relator enfatizou que a ad-
vertência é importante, ten-
do em vista que a conduta 
pode caracterizar a apli-
cação indevida de verbas 
públicas, quando se efetua 
despesas não autorizadas 
por lei, podendo configu-
rar-se em crime de respon-
sabilidade, conforme pres-
crito no Decreto-Lei 201, de 
27 de fevereiro de 1967.

Outro ponto levanta-
do pelo conselheiro, é de 
que Ouro Velho estaria no 
rol de municípios em ca-

lamidade Pública, confor-
me relação divulgada pela 
Assembleia Legislativa, de-
cretado pelo Governo do 
Estado e reconhecido pela 
Organização Mundial de 
Saúde, em decorrência da 
Covid-19. 

Segundo explicou o pre-
feito de Ouro Velho, Augus-
to Valadares (DEM), o mu-
nicípio tem economizado e 
se preparado há dois anos 
para a realização da fes-
ta. “Nosso município é sa-
neado, organizado, hoje pa-
gamos a folha de junho. É 
um município todo sanea-
do, com contas em dia, for-
necedor em dia rigorosa-
mente. Pagamos o piso dos 
professores acima do nacio-
nal”, disse. 

A Câmara Municipal 
de Patos, Sertão da Paraí-
ba, apresentou um projeto 
para conceder um aumen-
to de quase 42% no salário 
do prefeito, vice-prefeito e 
auxiliares. Segundo a pro-
posta, o chefe do Executivo 
teria um reajuste de R$ 17 
mil para R$ 24 mil. 

Além disso, o subsídio 
mensal dos secretários mu-
nicipais chegariam a 11,5 
mil e dos secretários ad-
juntos a R$ 5 mil. A justifi-
cativa do documento, pre-
parado pela Mesa Diretora, 
é que o valor corresponde 
a atualização inflacionária. 
Eles ressaltaram ainda que 
desde 2013 não há reajuste. 
“Ou seja, há mais de nove 
anos que não há, de forma 

material, atualizações dos 
subsídios objeto do presen-
te projeto de lei”, diz o do-
cumento. 

O texto chega ainda a 
destacar que pelo reajus-
te indicado, o valor deve-
ria ser ainda maior e che-
gar a R$ 28,8 mil. “Ou seja, 
estão sendo corrigidos no 
total possível, consideran-
do os cálculos realizados, 
como forma de reduzir o 

impacto financeiro e per-
das de valores”. 

O projeto ainda será 
avaliado pela Procurado-
ria da Câmara e entrará em 
votação para ser aprovado 
ou não. Em 2020, a Câma-
ra tinha realizado outra 
tentativa de aumento de 
salários, que chegou a ser 
aprovada pela maioria dos 
vereadores, mas foi barra-
da pela Justiça. 

TCE suspende shows em Ouro Velho

Vereadores de Patos querem aumentar salário

polêmiCa Com artistas

projeto
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Será inaugurado na pró-
xima quarta-feira, em Cam-
pina Grande, o novo Escri-
tório de Representação do 
Governo do Estado. Loca-
lizado na Estação Velha, 
o prédio passará a ser um 
Centro Administrativo go-
vernamental de menor por-
te, com o funcionamento de 
vários órgãos em um só lu-
gar, otimizando serviços e 
facilitando o acesso do ci-
dadão. Com a estrutura ins-

talada, o governador João 
Azevêdo passará a aten-
der periodicamente no lo-
cal cumprindo a sua agen-
da na cidade e despachando 
com secretários, deputados 
e lideranças comunitárias. 
Estão sendo investidos mais 
de R$ 2,6 milhões.

A Governadoria será 
instalada no piso superior 
do Escritório. Nesse am-
biente foram instalados o 
gabinete do governador, 
sala de reunião, vice-go-
vernadoria, Secretaria de 
Articulação Política, sala 

de assessoria, gerência da 
Superintendência de De-
senvolvimento e Meio Am-
biente (Sudema), Casa Mi-
litar (apoio/escritório e 
alojamento), recepção, copa 
e bateria de banheiros fe-
minino e masculino e para 
pessoas com deficiência. 

“Tudo foi pensado para 
ser um ambiente agradá-
vel, moderno e acolhedor, 
onde as pessoas possam ir 
e contar com vários servi-
ços do Estado em um só lu-
gar. Campina Grande e todo 
o interior passam também 

a ter a presença ainda mais 
constante do governador 
João”, disse o secretário Exe-
cutivo de Estado da Arti-
culação Política, João Pau-
lo Freire.

Ele explicou ainda que 
nos dias em que o chefe do 
executivo estadual estiver 
em Campina Grande a es-
trutura administrativa tam-
bém estará na cidade, com 
os secretários despachando. 
“Nesse espaço, o governa-
dor e equipe estarão toman-
do decisões importantes 
que visam a resolutividade 

de problemas e o desenvol-
vimento da Paraíba. O es-
critório funcionará nos mol-
des do Palácio da Redenção, 
aproximando o poder públi-
co da população, evoluindo 
nas demandas e encurtando 
distâncias”, declarou, acres-
centando tratar-se de uma 
obra que devolve à Rainha 
da Borborema “a estrutu-
ra que ela merece e neces-
sitava, mas com um incre-
mento nas atividades com 
a presença de vários órgãos 
e equipe governamental”, 
analisou.

Governo do Estado inaugura, quarta-feira, Escritório de Representação que vai otimizar atendimento à população

Mais serviços para atender o cidadão
em campina Grande

Fotos: Fabiana Veloso

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

O material de escritório para acomodar os funcionários e a decoração das instalações do local já estão prontos para a inauguração, que está marcada para quarta-feira

Central
Prédio passará a ser 

um Centro 
Administrativo 

governamental de 
menor porte, com o 

funcionamento de vários 
órgãos em um só lugar

O Escritório de Repre-
sentação do Governo, que 
ocupa uma área total de 
1.424,08 metros quadra-
dos, começou a ser re-
construído ainda em 
2020, no segundo ano do 
mandato de João Azevê-
do. No entanto, proble-
mas na documentação do 
imóvel chegaram a atra-
palhar o andamento da 
obra. “Quando se procu-
rou fazer a regularização 
do prédio, foi constata-
do que ele não tinha es-
critura. Então os órgãos 
responsáveis tiveram que 
correr atrás dessa docu-
mentação para, só então, 
continuar com a constru-
ção”, explicou João Paulo.

A Casa Civil do Go-
vernador e Secretaria de 
Planejamento do Estado 
foram os dois órgãos en-
volvidos na construção. 

O prédio já existia no lo-
cal e tinha uma estrutura 
antiga, apresentando di-
versos problemas em sua 
edificação, o que compro-
metia qualquer desenvol-
vimento de atividades.A 
obra consistiu na recupe-
ração, reforma e adequa-
ção do Escritório de Re-
presentação do Governo 
do Estado da Paraíba. 

Faltava a escritura 
O piso térreo ocupa 

uma área total 954,80 me-
tros, e nesse espaço do Es-
critório de Representação 
vão funcionar os seguintes 
órgãos: Procuradoria Ge-
ral do Estado, Agência de 
Vigilância Sanitária (Age-
visa), Orçamento Demo-
crático, Companhia de De-
senvolvimento da Paraíba 
(Cinep), Gerência Execu-
tiva de Controle e Manu-
tenção de Veículos (Ge-
cov), cartório redação da 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), Supe-
rintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente 
(Sudema),Departamento 
de Medicina Legal, Fun-
dação Centro Integrado de 
Apoio ao Portador de Defi-
ciência (Funad) sala de reu-
niões, sala de espera, almo-
xarifado, banheiros, copa, 
área de serviço.

“Todos esses órgãos e 
departamentos estarão 
dentro de uma estrutura de 
um ambiente colaborativo, 
que nós chamamos de esta-
ções. Haverá também uma 
dinâmica em que o servi-
dor não se sinta obrigado a 
sentar todo dia na mesma 
mesa, usar o mesmo com-
putador, ter sempre o mes-
mo espaço. O dinamismo e 
a eficiência serão colocados 
em prática”, afirmou.

Para ter acesso ao piso 
superior, foi instalada uma 
estação elevatória, além de 
uma escada. Na entrada do 
prédio, localizado na área 
central da cidade, foi cons-
truída uma área de vivên-
cia, um ambiente ao ar livre, 
com bancos e um jardim.

O piso térreo tem uma 
área de 954,80 metros. Já o 
primeiro pavimento ocupa 
uma área de 489,23 metros.

Orgãos vão ocupar o piso térreo

A inauguração ocorre na 
próxima quarta-feira, con-
tando com a presença do 
governador João Azevêdo 
e todos os secretários, lide-
ranças políticas, deputados 
e empresários. 

Nesse primeiro dia de 
funcionamento, a sede do 
Governo será transferida 
para Campina Grande.O 
Escritório estará aberto ao 
público das 8h às 16h30. 

“A cidade terá uma por-
ta aberta para apresentar 
suas demandas e, de nossa 
parte, terá todo apoio que 
for preciso. Esse governo 
sempre teve a característi-
ca de aproximação e reso-
lutividade e estamos mui-
to felizes em saber que essa 
proximidade vai aumen-
tar ainda mais”, disse João 
Paulo.

Inauguração 
com presença 
do governador

“Todos esses 
órgãos e 
departamentos 
estarão dentro 
de uma 
estrutura de 
um ambiente 
colaborativo, 
que nós 
chamamos de 
estações

João Paulo

n 

Problemas na 
documentação 
do imóvel 
chegaram a 
atrapalhar o 
andamento 
da obra

Prefeitura fará conferência para revisar Plano Diretor de JP
em manGabeira

Será no próximo dia 15 
deste mês, às 19h, a Confe-
rência Pública de revisão 
do Plano Diretor de João 
Pessoa. O evento seria em 
31 de maio último, mas foi 
adiado em razão das for-
tes chuvas naquela data. 
O encontro será realizado 
no Centro Cultural Tenen-
te Lucena, em Mangabeira.

O novo edital de con-
vocação, nos termos de-
terminados pelo Estatuto 
da Cidade, está publicado 
no Diário Oficial Eletrô-
nico do município - edi-
ção de 01/06/2022 ( www.
joaopessoa.pb.gov.br/doe-
jp/ ).

A Con ferência  tem 
como objetivo pactuar com 
a sociedade uma proposta 

de minuta de lei à Câmara 
Municipal, a quem compe-
te à aprovação final da re-
visão do Plano Diretor. E 
vai coroar um ciclo de de-
bates iniciado em abril do 
ano passado, sob a coorde-
nação da Secretaria de Pla-
nejamento (Seplan), e que 
já resultou em 169 eventos.

Foram dezenas de re-
uniões técnicas e encon-
tros setoriais com o Minis-
tério Público (em âmbito 
estadual e federal), uni-
versidades, conselhos pro-
fissionais, associações co-
munitárias, entidades e 
instituições da sociedade 
civil organizada; além de 
audiências públicas com a 
população.

“A Conferência virá co-

roar um longo processo de 
discussão, amplo e demo-
crático, que mantivemos 
por um ano inteiro com a 
população da nossa capi-
tal. Fizemos o bom debate, 
formulamos diagnósticos 
dos problemas e das de-
mandas da cidade. Recebe-
mos sugestões e propostas 
por meio das associações 
comunitárias, dos conse-

lhos profissionais, das uni-
versidades, do Ministério 
Público, dos órgãos de con-
trole e de proteção do nos-
so patrimônio histórico e 
ambiental, entre outras en-
tidades e instituições”, ob-
servou o secretário de Pla-
nejamento, José William.

Diálogo
A construção da minuta 

terá por base os principais 
pontos discutidos em um 
ano de debates, sintetiza-
dos e discutidos na última 
audiência pública realiza-
da em 15 de março passa-
do. Deles resultaram nada 
menos de 35 diretrizes e 
178 propostas envolven-
do as temáticas ambiental, 
econômica, social, infraes-
trutura, gestão, mobilida-
de, urbanismo e habitação, 
e articulação metropoli-
tana.

Em 15 de junho, tam-
bém será aberto o prazo 
para recebimento das can-
didaturas das associações 
e entidades com atividades 
relacionadas ao desenvol-
vimento urbano e que de-
sejam concorrer às vagas 

para o Conselho de Desen-
volvimento Urbano (CDU). 
A nova composição será 
eleita após a sanção do Pla-
no Diretor Municipal, pelo 
poder Executivo.

A Conferência aconte-
cerá no momento em que 
está sendo elaborado o Pla-
no de Ação e Investimento 
(PAI), cujo conteúdo é fru-
to dos 169 eventos já rea-
lizados desde que as dis-
cussões começaram ano 
passado.

Os detalhes e conteúdos 
relacionados à revisão do 
PDJP estão disponibiliza-
dos no site www.pdjp.com.
br, onde é possível conferir 
os detalhes da minuta de 
lei e enviar dúvidas, críti-
cas e sugestões.

Evento: Conferência Municipal de Revisão do Plano 
Diretor

Data e Hora: 15 de Junho de 2022, das 19 às 21 horas.

Local: Centro Cultural Tenente Lucena, à Avenida 
Josefa Taveira, Mangabeira.

S erviço
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Mais de 80% das recomen-
dações feitas ao Brasil pelo 
Alto Comissariado das Na-
ções Unidas (ONU) para os 
Direitos Humanos não foram 
cumpridas e quase a metade 
delas está em retrocesso, diz 
novo diagnóstico da ação do 
governo nesse setor. É a pri-
meira vez que essa categoria 
de classificação foi observada 
no país desde que o conselho 
foi instituído, em 2006, e pas-
sou a estabelecer recomenda-
ções e a monitorar avanços 
e problemas no mundo. As 
áreas mais vulneráveis são 
povos indígenas, meio am-
biente e violência policial.

A cada quatro anos, os 
193 países signatários devem 
prestar contas da situação dos 
direitos humanos ao Alto Co-
missariado por meio da Re-
visão Periódica Universal 
(RPU). Trata-se de um meca-
nismo internacional da ONU 
que cruza as informações en-
tre as nações. No Brasil, o Co-
letivo RPU Brasil, uma coa-
lizão de organizações da 
sociedade civil, é responsá-
vel pelo monitoramento da 
atuação do governo e pela ela-
boração de um diagnóstico da 
situação.

Das 242 recomendações, 
apenas uma foi cumprida 
pelo Brasil. Foi a que pedia a 
ratificação da Convenção 189 
da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) sobre traba-
lhadores domésticos.

“Normalmente, em nossas 
avaliações periódicas, usamos 
os termos ‘cumprida’, ‘parcial-
mente cumprida’ ou ‘penden-
te’ para determinar a situação 
de cada uma das recomenda-
ções”, explicou a coordena-
dora-geral da Gestos-Soro-
positividade, Comunicação 
e Gênero, Alessandra Nilo, 
uma das organizações inte-
grantes do coletivo. Confor-
me o levantamento, 46% de 
todas as recomendações fei-
tas (242) estão em retrocesso. 
Outras 35% estão em pendên-

cia. Somadas, apontam 81% 
de recomendações não cum-
pridas. Só 17% dos tópicos es-
tão em implementação, ainda 
que parcialmente. Apenas um 
está sendo, de fato, cumpri-
do. Para o coletivo, “os dados 
são gravíssimos e inéditos” 
na história da participação 
do Brasil na revisão. O gover-
no brasileiro deve apresentar 
oficialmente os seus dados 
em 8 de agosto, em Genebra, 
na Suíça.

“Há dois anos, o Estado 
brasileiro apresentou dados 
desatualizados, inclusive re-
ferentes a governos anterio-
res e de organismos que já fo-
ram extintos”, diz Fernanda 
Lapa, diretora-executiva do 
Instituto de Desenvolvimen-
to e Direitos Humanos, que 
coordena o coletivo. “Espera-
mos que, desta vez, o Estado 
pare de negar os fatos e apre-
sente informações consisten-
tes para debater com a socie-
dade civil.”

No levantamento feito 
pelo Coletivo RPU, as orien-
tações da ONU foram sis-
tematizadas por temas. São 
assuntos como povos indíge-
nas e ambiente, saúde e vida 
digna, igualdade e não dis-
criminação de gênero, racis-
mo, violência policial, tortu-
ra, entre outros. A situação 
é mais grave para os povos 
indígenas e meio ambiente. 
Das 27 recomendações nesta 
área, nenhuma foi cumprida, 
nem mesmo parcialmente. E 
dezesseis delas estão em re-
trocesso.

Um dos pontos avaliados 
é a saúde indígena. Esse setor 
sofreu com redução de orça-
mento, reestruturação do pro-
grama Mais Médicos e a ex-
tinção da Secretaria Especial 
de Saúde Indígena. “Nosso 
relatório mostra forte acirra-
mento dos ataques aos po-
vos indígenas e seus territó-
rios, com inúmeras violações 
de seus direitos por parte do 
Estado”, diz o secretário da 
Rede de Cooperação Ama-
zônica (RCA), Luis Donisete 
Grupioni.

Mais de 80% das recomendações feitas pela ONU não foram cumpridas, e quase a metade delas está em retrocesso

Brasil descumpre direitos humanos
diagnóstico de ações

Roberta Jansen 
Agência Estado

A violência policial é ou-
tro tema considerado “em si-
tuação alarmante” pelo cole-
tivo RPU. Em maio, operação 
policial na Vila Cruzeiro, no 
Rio, deixou pelo menos 23 
mortos, a segunda mais letal 
da história, atrás apenas da 
chacina do Jacarezinho, no 
ano passado. Também resul-
tado de ação da polícia do Rio, 
teve 28 óbitos. Das sete reco-
mendações voltadas à miti-
gação desses crimes, todas 
foram consideradas em retro-
cesso. O mesmo ocorre com 
as sete recomendações do re-
latório sobre tortura. Todas 
retrocederam.

No relatório sobre saúde e 
vida digna, uma das treze re-
comendações avaliadas esta-
va parcialmente cumprida: a 
de estratégias de combate ao 
HIV. Ainda assim, há proble-
mas. Não houve aumento de 
recursos para estratégias de 
prevenção. Quatro recomen-
dações sobre saúde reprodu-
tiva foram consideradas ‘em 

retrocesso’. Vão do direito à 
assistência pré-natal ao aces-
so à interrupção voluntária 
da gravidez nos casos já pre-
vistos por lei.

Governo contesta 
O Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Hu-
manos, em nota, informou 
que “os percentuais apresen-
tados não possuem relação 
com a metodologia oficial do 
mecanismo RPU, que não tra-
balha com as categorias cum-
prida, em cumprimento, não 
cumprida e em retrocesso”.

Ainda de acordo com a 
nota da pasta, “as recomenda-
ções recebidas pelo Brasil têm 
caráter abrangente, com obje-
tivos abertos e de difícil men-
suração e, por vezes, repre-
sentam uma situação ideal 
que o país deve buscar de for-
ma contínua. O ministério as-
segura que vem acatando as 
recomendações e desenvolvi-
do políticas públicas voltadas 
para os grandes temas”.

Violência policial é alta

n 

O TCU 
também 
revela custos 
altos com 
viagens 
a lazer e 
hospedagem, 
bancados com 
o dinheiro 
público

Por ordem de Bolsonaro, os dados sobre cartão corporativo se tornaram confidenciais

Em planilhas sem co-
nexão com a internet, nas 
mãos da Secretaria-Geral 
da Presidência, estão dados 
tabulados pelo governo so-
bre os gastos do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), da pri-
meira-dama Michelle Bol-
sonaro e do entorno mais 
íntimo de ambos no cartão 
corporativo. É o que aponta 
reportagem da revista Veja. 
Até então, nenhuma infor-
mação sobre essas despe-
sas tinham vindo a público.

Por ordem do chefe do 
Planalto, os dados passaram 
a ser confidenciais. No en-
tanto, acesso a uma audito-
ria sigilosa realizada pelo 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) nas faturas dos car-
tões corporativos durante o 
governo Bolsonaro mostrou 
que os gastos totalizam mais 
de R$ 21 milhões.

Dessas despesas, desta-
cam-se as que ocorreram 
entre janeiro de 2019, no iní-
cio do mandato presiden-
cial, e março de 2021. De 
acordo com a auditoria, o 

desembolso médio duran-
te esse período com alimen-
tação para as residências 
oficiais de Bolsonaro e seu 
vice, Hamilton Mourão, so-
maram aproximadamente 
R$ 96,3 mil mensais.

Os dados apontam que 
esses gastos se equiparam 
aos de Michel Temer (MDB) 
em seus dois últimos anos 
de mandato, com valor es-
tipulado de R$ 97 mil men-
sais com o mesmo desti-

no. Além disso, as despesas 
com combustível chegaram 
a R$ 420,5 mil, 170% a mais 
do que Temer.

Custos considerados 
menores, como um reparo 
pago com o cartão corpo-
rativo em uma moto aquá-
tica da Marinha, usada no 
carnaval do ano passado 
pela equipe do presidente, 
também entraram na lista. 
Acompanham, ainda, irre-
gularidades na emissão de 
notas fiscais para justificar 
determinadas compras.

O documento também 
revela custos altos com via-
gens a lazer e hospedagem 
bancados com o dinheiro 
público, além de “caronas” 
em aviões oficiais do gover-
no sem relação com as ativi-
dades da vida público-polí-
tica. O passageiro campeão 
das viagens extraoficiais foi 
o deputado federal Helio 
Lopes (PL-RJ), também cha-
mado de Helio Negão.

As informações reve-
lam que o deputado usou 
do avião presidencial em 
múltiplas situações de cará-
ter pessoal: embarcou para 
o casamento do deputado 

Eduardo Bolsonaro, foi a jo-
gos de futebol, viajou a re-
cesso em dois feriados e no 
carnaval, se deslocou com 
Bolsonaro para pescar em 
Santa Catarina e foi a bor-
do até mesmo para votar 
nas eleições municipais de 
2020. Figuras como o ex-mi-
nistro da Educação, Milton 
Ribeiro, o deputado Mar-
co Feliciano (PL-SP) e o mi-
nistro do STF, André Men-
donça, também estão entre 
os companheiros de voo do 
presidente.

Trecho da auditoria do 
TCU diz que a “a utiliza-
ção da aeronave presiden-
cial para transportar, em 
viagens de agenda privada, 
pessoas que não são seus fa-
miliares diretos, bem como 
pagamento de despesa de 
hospedagem de pessoas que 
não são autoridades ou dig-
nitários, sinalizam aprovei-
tamento da estrutura ad-
ministrativa em benefício 
próprio”. A Corte de Con-
tas também alega que “tais 
situações afrontam os prin-
cípios da supremacia do in-
teresse público, moralidade 
e legalidade”.

TCU revela gasto de R$ 21 mi de Bolsonaro 
cartão corporativo

Comida
De acordo com a 

auditoria, gastos com 
alimentação para as 

residências oficiais de 
Bolsonaro e Mourão 

somaram R$ 96,3 mil 
mensais

Isabela Mendes 
Agência Estado

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou ontem lei que 
altera o Estatuto da Advoca-
cia, o Código de Processo Ci-
vil e o Código de Processo pe-
nal para incluir dispositivos 
sobre a atividade privativa 
de advogado. No entanto, o 
texto foi publicado no Diário 
Oficial com um de seus prin-
cipais dispositivos vetados 
pelo Executivo: o que restrin-
gia operações policiais em es-
critórios de advocacia.

A razão para o veto, se-
gundo registra despacho 
da Presidência da Repúbli-
ca, foi o fato de a proposição 
“contrariar interesse públi-
co, tendo em vista que pode 

impactar no livre conven-
cimento motivado dos ma-
gistrados, além de poder 
comprometer a atuação da 
Polícia Judiciária”.

Na mesma linha, foi ve-
tado dispositivo que garan-
tia que um representante 
da OAB e o advogado alvo 
de busca pudessem acom-
panhar a análise dos docu-
mentos e dos dispositivos 
apreendidos ou intercepta-
dos por investigadores. O 
governo Jair Bolsonaro ar-
gumentou que há diligên-
cias que devem ser sigilosas, 
e, assim, eventual acesso à 
documentação ocorreria so-
mente de forma diferida.

“Assim, ao exigir a presen-
ça do advogado investigado e 
representante da OAB em to-

dos os atos, poderia prejudi-
car a eficiência dos órgãos per-
secutórios na elucidação das 
infrações penais e, com isso, 
favorecer o combate à crimi-
nalidade”, registra trecho de 
justificativa para o veto.

Outros itens foram man-
tidos conforme projeto apro-
vado pelo Congresso, como o 
impedimento, ao advogado, 
de fechar colaboração pre-
miada contra quem seja ou 
tenha sido seu cliente, sob 
pena de processo disciplinar.

Defesa da OAB
“A Ordem dos Advoga-

dos do Brasil (OAB) recebeu 
com satisfação a sanção da 
lei que atualiza o Estatuto da 
Advocacia. O texto publicado 
no Diário Oficial da União foi 

possível graças ao trabalho 
da diretoria da OAB nacional, 
presidentes de seccionais, 
conselheiras e conselheiros 
federais e seccionais, mem-
bros de comissões e de caixas 
de assistência junto ao Legis-
lativo e ao Executivo.

Reconhecemos os inú-
meros avanços presentes no 
texto sancionado. Trabalha-
remos, no entanto, pela der-
rubada dos vetos às alíneas a, 
b, c, f, g e h do parágrafo sex-
to. São vetos a dispositivos 
que coíbem buscas e apreen-
sões arbitrárias em escritó-
rios de advocacia e, portanto, 
precisamos preservar esses 
pontos para assegurar a pro-
teção ao Estado de Direito” -  
disse Beto Simonetti, presi-
dente nacional da OAB.

Presidente veta blindagem de advogados
estatuto da advogacia

Pepita Ortega 
Agência Estado

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
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Estopim
Vladimir Putin, 
anunciou, em 24 

de fevereiro, o 
lançamento de 
uma “operação 

militar 
especial” para “a 

desmilitarização e 
a desnazificação” 

da Ucrânia

A guerra na Ucrânia 
atingiu ontem a marca 
dos 100 dias. Para a Or-
ganização das Nações 
Unidas (ONU), é a maior 
crise de refugiados na 
Europa desde a Segun-
da Guerra Mundial.

A ONU confirmou a 
morte de mais de qua-
tro mil civis na guerra, 
mas admite que esse nú-
mero está muito aquém 
da realidade. Após me-
ses com a acumulação 
de tropas nas fronteiras 
do país vizinho e de vá-
rios desmentidos de que 
uma invasão estava sen-
do planejada, o presiden-
te russo, Vladimir Putin, 
anunciou, em 24 de feve-
reiro, o lançamento de 
uma “operação militar 
especial” para “a desmi-
litarização e a desnazifi-
cação” da Ucrânia.

Desde então, a ofensi-
va militar russa na Ucrâ-
nia deixou um rastro de 
destruição no territó-
rio ucraniano e causou 
a fuga de mais de 14 mi-
lhões de pessoas de suas 
casas – mais de 8 milhões 
de deslocados internos e 
mais de 6,8 milhões para 
países vizinhos -, de acor-
do com dados da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU).

A invasão russa foi 
condenada pela comuni-

O governo militar 
instalado em Mianmar 
anunciou ontem que exe-
cutará um ex-legislador 
do partido da líder depos-
ta Aung San Suu Kyi e um 
veterano ativista pró-de-
mocracia condenados por 
violar a Lei Antiterrorista 
do país, informou a mí-
dia local. A pena de mor-
te não era aplicada no país 
havia 30 anos.

Dois meios de comu-
nicação on-line, Voice of 
Myanmar e NP News, 
disseram que outros dois 
homens condenados por 
matar uma mulher que 
acreditavam ser uma in-
formante dos militares 
também serão executa-
dos, além do ex-deputa-

do Phyo Zeya Thaw e do 
ativista Kyaw Min Yu, co-
nhecido como Ko Jimmy. 
Todos serão levados à for-
ca.

O porta-voz do gover-
no, o major-general Zaw 
Min Tun, foi citado dizen-
do que a decisão de reali-
zar as execuções foi con-
firmada depois que os 
recursos legais dos qua-
tro foram rejeitados. Se-
gundo o porta-voz, elas 
serão realizadas de acor-
do com os procedimentos 
da prisão. 

De acordo com a lei, 
as execuções devem ser 
aprovadas pelo chefe do 
governo. Não foi divul-
gado quando serão rea-
lizadas.

A Associação de Assis-
tência a Prisioneiros Polí-
ticos, que rastreia prisões 

n 

A associação 
estima que 
1.887 civis 
morreram 
nas mãos da 
polícia e dos 
militares na 
repressão 
contra os 
opositores 
do regime 
militar

em mianmar

Junta militar retoma pena de morte 
e enforcará ativista pró-democracia

ONU confirma a morte de mais de quatro mil civis, mas admite que esse número está muito aquém da realidade

Guerra na Ucrânia chega a 100 dias
invasão da rússia

A ofensiva militar russa na Ucrânia deixou um rastro de destruição e várias cidades foram bombardeadas nos últimos 100 dias

Foto: Evegeniy Maloletra/Unicef

Agência Estado

alemanha

Acidente de trem causa, 
pelo menos, quatro mortes

Um  ac ide nt e  de 
trem na Alemanha dei-
xou pelo menos quatro 
pessoas mortas e mui-
tas outras feridas, disse-
ram autoridades locais. 
O trem regional que se-
guia para Munique des-
carrilou nos Alpes Bá-
varos, no sul do país. A 
polícia ainda não infor-
mou qual foi a causa do 
acidente.

Segundo a polícia, 
o trem parecia ter des-
carrilado pouco depois 
do meio-dia locais de 
ontem (7h de Brasília) 
em Burgrain - nos arre-
dores da cidade turísti-
ca de Garmisch-Parten-
kirchen, de onde partiu. 
Três dos vagões de dois 
andares capotaram e as 
pessoas precisaram ser 
puxadas para fora pe-
las janelas de segurança.

Pelo Twitter, a polí-
cia informou que qua-
tro pessoas morreram, 
enquanto o número de 
feridos foi estimado em 
30, sendo que 15 esta-
riam gravemente fe-
ridos e foram levados 
para hospitais.

Não ficou claro quan-
tas pessoas estavam no 
trem no momento do 
acidente. Vários veícu-
los locais informaram a 

presença em grande nú-
mero de estudantes que 
voltavam para casa para 
passar o fim de semana 
prolongado. “As opera-
ções de socorro e de re-
tirada de vítimas pros-
seguem”, acrescentou a 
polícia. Também foram 
enviados socorristas da 
Áustria para ajudar nas 
tarefas de resgate.

Fotos divulgadas 
pela mídia alemã mos-
tram o trem descarrila-
do, com os vagões dei-
tados em uma área 
arborizada e montanho-
sa. Os bombeiros, com 
escadas, socorristas e po-
liciais caminhavam so-
bre os vagões para tentar 
alcançar os feridos.

Este incidente ocorre 
dois dias após a entrada 
em vigor de uma assina-
tura mensal de 9 euros 
(R$ 46) com a qual pode-
se utilizar todos os trens 
regionais na Alemanha, 
oferta que atraiu os ale-
mães, mas que suscita 
receios de superlotação 
no transporte.

Os responsáveis da 
companhia nacional 
Deutsche Bahn mani-
festaram a sua preocu-
pação antes do lança-
mento desta assinatura 
para uma rede ferroviá-
ria em plena renovação, 
após anos de redução de 
investimentos.

Turquia expressa preocupações à Otan
candidaturas de finlândia e suécia

A presidência da Turquia 
informou, em sua conta ofi-
cial no Twitter, que o presiden-
te Recep Tayyip Erdogan con-
versou com o secretário-geral 
da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan), Jens 
Stoltenberg, sobre as candi-
daturas de Finlândia e Suécia 

ao grupo. O governo turco diz 
que tem preocupações “legíti-
mas” com a potencial entrada 
dos dois países na Otan.

A Turquia diz que os go-
vernos dos dois países devem 
deixar claro que não apoiam 
“o terrorismo” - os dois países 
abrigam separatistas curdos, 
considerados terroristas pela 
Turquia -, retirar sanções con-
tra a Turquia e se mostrar dis-
postos a demonstrar solidarie-

Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado

e assassinatos conduzi-
dos pelo Estado, diz que 
os tribunais de Mianmar 
condenaram à morte 114 
“criminosos políticos”, 
incluindo duas crianças, 
desde que o Exército to-
mou o poder do governo 
eleito de Suu Kyi em feve-
reiro do ano passado

A tomada de poder 
pelo Exército desenca-
deou protestos popula-
res em todo o país, que se 
transformaram em uma 
insurgência de pequeno 
alcance depois que ma-
nifestações não violen-
tas foram recebidas com 
força mortal pelo Estado. 

A associação estima 
que 1.887 civis morre-
ram nas mãos da polícia 
e dos militares na repres-
são contra os opositores 
do regime militar.

dade internacional, que 
respondeu com o envio 
de armamento à Ucrâ-
nia e a imposição à Rús-
sia de sanções que atin-
gem praticamente todos 
os setores.

Nos últimos 100 dias, 
a ofensiva militar de 
Moscou em solo ucra-
niano teve igualmente 
sérias e históricas reper-
cussões na segurança eu-
ropeia. Em maio passa-
do, a Finlândia e a Suécia 
formalizaram o pedido 
de adesão à Organização 
do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan), confirman-
do o fim de uma neutrali-
dade militar histórica na-
quela que é considerada a 
maior alteração da arqui-
tetura de segurança eu-
ropeia em décadas.

Agência Estado

Agência Estado

dade dentro da aliança.
Segundo o governo turco, 

Stoltenberg “chamou a atenção 
para a necessidade de se satis-
fazer as expectativas da Tur-
quia, uma importante aliada”.

Apoiada por vários inte-
grantes da Otan, como os Esta-
dos Unidos, a candidatura de 
Finlândia e Suécia enfrenta di-
ficuldades para receber o aval 
da Turquia, que em princípio 
poderia vetar esse acesso.

Exigência
A Turquia diz que os 

governos dos dois 
países devem deixar 
claro que não apoiam 

“o terrorismo”

Presos
O porta-voz do 

governo, o major-
general Zaw Min 

Tun, foi citado 
dizendo que a 

decisão de realizar 
as execuções foi 

confirmada depois 
que os recursos 

legais dos quatro 
foram rejeitados
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O Jornal A União, em 2 de junho de 1929, 
republicava uma pequena matéria 
destacando a impressão de alguns 

pernambucanos sobre a situação vivida na 
Paraíba após a chegada de João Pessoa 
Cavalcanti de Albuquerque ao poder, decorrido 
pouco tempo desde a sua posse como Presidente 
da Província, em 1928.

A pequena matéria, mais precisamente uma 
breve nota, havia já sido publicada dias antes 
pelo tabloide “Timbaúba Jornal”, enaltecendo 
as atitudes tomadas por João Pessoa em relação 
à moralidade administrativa e, sobretudo fiscal, 
que incomodavam em igual teor tanto aos velhos 
coronéis da Paraíba como à ilustre família Pessoa 
de Queiroz proprietária de grande fortuna em 
Pernambuco, inclusive do Jornal do Commércio, 
em Recife. 

Esta família havia enriquecido à custa da 
debilidade fazendária da Paraíba, que por não ter 
um sistema fiscal organizado, de caráter público, 
deixava fugir todas as rendas e riquezas, deixando 
também a capital paraibana totalmente isolada 
das demais regiões produtoras da província: a 
evasão das divisas fiscais gritava alto.

À época, a referida nota expressava um 
sentimento de repúdio aos desmandos políticos 
que por longos anos subsumiam os interesses 
públicos da província. Neste diapasão, informava 
com veemência que “o doutor João Pessoa estava 
agindo na Paraíba com a preocupação louvável 
de administrador realmente, coisa rara nos dias 
hodiernos, em que a politicagem é o lema predileto 
dos nossos governantes, na sua grande maioria. 
Assumindo as rédeas do governo paraibano, notou 
Sua Excelência, que na pequena Província nortista 
tudo está por fazer.”

Comunicava também que “os chefes políticos 
eram verdadeiros mandões de aldeia, de baraço 
ecutão. Os prefeitos municipais dispunham 
de rendimentos públicos a bel prazer. Os 
administradores das mesas de rendas julgavam-
se os proprietários de impostos. Os coletores em 
força moral, só despachavam as petições que lhes 
caíam nas mãos, depois de ouvir os mandões das 
terras.”

Por último, que “o serviço de obras públicas 
consumiu somas fantásticas, partilhadas entre 
afilhados. Com a posse do Sr. João Pessoa tudo 
se modificou. Chefes políticos foram desancados, 
prefeitos desabusados foram substituídos, 
administradores de mesas de rendas foram 
transferidos, promotores foram exonerados pela 
falta de comprimento de seus deveres, como 
representante da justiça. Abriu-se inquérito 
para apurar responsabilidades de autoridades 
arbitrárias ou crimes encobertos.”

Em termos fiscais, adianta o historiador 
José Octávio de Arruda Mello que João Pessoa 
chegou com o “chicote” e mudou os costumes da 
fiscalização particular, tornando-a autônoma, 
desgostando assim os opositores. Em 1928, uma 
estrutura de administração fazendária se fez 
presente na Paraíba. Pela Lei nº 656/1928, de 14 
de novembro, foi criada a Secretaria da Fazenda, 
absorvendo as obrigações do Tesouro. Em agosto 
de 1929, foi nomeado Matheus Gomes Ribeiro 
como primeiro Secretário da Fazenda da Paraíba.

A história econômica brasileira refere que a 
sistematização da estrutura fiscal do país, em 
bases modernas, se deu em 1922. Contudo, em 
termos constitucionais, a reestruturação dos tributos 
só ocorreu efetivamente em 1934, pela promulgação 
da segunda Constituição Federal republicana. 
Curiosamente a Paraíba se antecipou, promovendo 
uma ampla reforma fiscal em 1929. 

Com esta reforma, a estrutura fazendária na 
Paraíba se dinamizou. Não obstante, a existência 
de ligações, principalmente familiares, entre os 
elementos que compunham permaneceu antes e 
depois da morte de João Pessoa, em 1930. 

As oligarquias tão atacadas por João Pessoa 
foram recompondo os seus poderes de mando 
com a morte deste e ajuda externa por conta da 
nova configuração do modelo de acumulação 
desenvolvimentista da era varguista.

Mesmo em tempos atuais, após tantas 
mudanças operadas no interior das estruturas 
administrativas e fiscais do estado da Paraíba, 
permanecem ainda os últimos resquícios de uma 
cultura política patrimonialista e conservadora.

O São João está aquecendo 
as vendas do comércio parai-
bano. Em Campina Grande, a 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL-CG) estima um aumen-
to de até 15% no volume de ne-
gócios, em relação a 2019. Os 
empresários se prepararam 
com estoque e fazem contrata-
ções temporárias para atender 
ao aumento de demanda. Os 
setores mais beneficiados de-
vem ser o de calçados, vestuá-
rio, decoração e bebidas. Con-
forme a CDL de João Pessoa, o 
acréscimo de vendas pode su-
perar em até 50% o registrado 
em maio.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico de Cam-
pina Grande (Sede) estima a 
criação de mais de três mil 
empregos diretos e indiretos 
no período junino. A expecta-
tiva da pasta é a movimenta-
ção de R$ 400 milhões na eco-
nomia da cidade, nos 31 dias 
de festa, que não estão restri-
tos ao Parque do Povo.

O presidente da CDL de 
Campina Grande, José Artur 
(Bolinha) destaca que a de-
manda reprimida da popu-
lação pelos festejos juninos, 
após a fase restritiva da Co-
vid-19, vai impactar positiva-
mente o comércio. “Os lojistas 
já percebem esta retomada da 
atividade. Nossa expectativa 
é que as lojas gerem entre 300 
e 400 empregos temporários, 
sem contar os postos de tra-
balho no setor de serviços”.

O empresário do setor 
calçadista, Eliesio Bezerra, 
aumentou sua equipe tem-
porariamente. “Temos em 
torno de 170 funcionários, 
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Em Campina Grande e João Pessoa, projeção de consumo maior empolga o setor

São João “aquece” vendas 
no comércio no estado

alta demanda 

A reforma fiscal de 
1929 na Paraíba

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

O Sebrae Paraíba está com 
inscrições abertas para sele-
cionar bolsistas para atuar 
como agentes locais de ino-
vação no âmbito do progra-
ma ALI no estado. Ao todo, 
são ofertadas 38 vagas para 
contratação imediata, além de 
114 vagas para cadastro de re-
serva. O edital foi lançado on-
tem e as inscrições poderão 
ser efetuadas até o dia 20 des-
te mês. Todas as informações 
relativas ao edital da seleção, 
bem como o link da inscrição, 
podem ser encontradas exclu-
sivamente por meio do ende-
reço eletrônico: https://con-
cepcaoconsultoria.com.br/. A 
bolsa é no valor de R$ 5 mil. 

Podem se inscrever para a 
seleção profissionais que te-
nham nível superior em qual-
quer área do conhecimento, 
desde que o curso seja reco-

Sebrae abre inscrições para agentes locais 
de inovação e oferece bolsa de R$ 5 mil 

38 vagas

Foto: Divulgação/PMCG

Expectativa é que a demanda reprimida dos outros anos estimule as compras no período junino

tudo pronto”, comenta Elie-
sio Bezerra. Ele estima que os 
resultados já estão aparecen-
do com um volume de ven-
das 15% maior sobre o último 
São João. “Estamos fazendo 
promoções em alguns itens, 
mas, a maioria dos consumi-
dores está buscando a última 
moda, tanto nas lojas de rua, 
como nos shoppings”.

Vendas na capital
O vice-presidente da CDL 

de João Pessoa, Sergio Miran-
da, comenta que, em regra, 
o desempenho do comércio 
em junho supera o mês an-
terior em 5%. Porém, alguns 
segmentos são mais benefi-
ciados. “No segmento de be-
bidas, o crescimento é de 30% 
a 40%. Já no de vestuário, cal-
çados e artigos de decoração, 
o incremento chega aos 50%”.

O empresário do setor de 
confecções, Flávio Asevê-

do, acredita que o São João 
de 2022 vai superar bastante 
os anos anteriores à pande-
mia. “Todo mundo quer sair 
de casa e compensar os dois 
anos de isolamento. Aumen-
tou bastante a procura por 
roupas temáticas e até liga-
das à noite e com brilho, por-
que há vários perfis de even-
tos juninos”, comenta.

Conforme o empreen-
dedor, a partir da retomada 
das atividades econômicas 
e o fim da obrigatoriedade 
de máscaras, ele se prepa-
rou com estoque, na expec-
tativa de aumento de vendas. 
“Não está sendo necessário 
fazermos promoções neste 
período, até porque investi-
mos em uma moda diferen-
ciada e específica. A procura 
dos clientes está correspon-
dendo às nossas expectativas 
e deve continuar aumentan-
do”, complementa.

n 

Para 
atender aos 
consumidores, 
os lojistas 
investiram 
nas compras 
e também na 
contratação de 
funcionários 

nas unidades de Campina 
Grande, Queimadas e João 
Pessoa, e contratamos mais 
30 para dar o suporte neste 
período festivo”.

Além de novos funcioná-
rios, a preparação incluiu o 
estoque de produtos. “Co-
meçamos a comprar a mer-
cadoria em dezembro. Des-
de abril, já estávamos com 

junto a pequenas empresas 
das cidades que compõem a 
região de realização do pro-
jeto para, em conjunto com os 
empresários, identificar opor-
tunidades de inovação. 

Avaliação
Conforme explicou a ges-

tora estadual do Programa 
Brasil Mais-ALI do Sebrae Pa-
raíba, Cláudia Pereira, o de-
sempenho do bolsista será sis-
tematicamente avaliado por 
instrumentos de acompanha-
mento e avaliação de resul-
tados. “Os bolsistas selecio-
nados para serem Agentes 
Locais de Inovação serão ca-
pacitados pelo Sistema Sebrae 
para serem facilitadores da 
implantação da inovação nos 
pequenos negócios que vão 
integrar a Rede de Agentes 
no Estado, nas suas diversas 

modalidades. As empresas 
selecionadas serão acompa-
nhadas conforme definido 
em cada modalidade de bol-
sa”, explicou.

Os profissionais vão atuar 
nas agências regionais de João 
Pessoa, Sul, Campina Grande, 
Patos, Monteiro, Itaporanga, 
Guarabira, Sousa, Pombal e 
Cajazeiras nas modalidades 
produtividade, transforma-
ção digital, rural, ecossistema 
e educação empreendedora. 
Os bolsistas deverão atender 
cidades do entorno da agên-
cia, no limite de até 100 qui-
lômetros. O tempo de atua-
ção dos bolsistas varia de 15 
até 24 meses e o processo se-
letivo é composto por etapas 
como análise curricular e de 
documentos, prova em pla-
taforma on-line e game para 
mapeamento de perfil.

Regras
Podem se inscrever para 
a seleção profissionais 

que tenham nível 
superior em qualquer 
área do conhecimento, 
desde que o curso seja 
reconhecido pelo MEC

nhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC). O bolsista 
buscado pelo programa deve 
ter perfil proativo para atuar 

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,02%

R$ 4,779
-1,15%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Abril                      1,06
Março                    1,62
Fevereiro/2022      1,01
Janeiro/2022 0,54 
Dezembro/2021  0,73

Euro  Comercial

-0,47%

R$ 5,124

Libra  Esterlina

-0,86%

R$ 5,971

Ibovespa

111.102 pts

Selic

Fixado em 4 de 
maio de 2022

12,75%



O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) prorro-
gou, até 30 de junho, a vigên-
cia da “experiência-piloto” 
para a realização de perícias 
médicas por meio de teleava-
liações. A prorrogação está 
prevista na Portaria Conjun-
ta no 3, publicada no Diário 
Oficial da União de ontem.

Com validade de 90 dias, 
a experiência-piloto foi ins-
tituída em janeiro, por meio 
da Portaria no 1.404, publica-
da em 13 de janeiro, em cum-
primento à decisão do minis-
tro do Tribunal de Contas da 
União (TCU), Bruno Dantas.

A portaria determinava 
que a “experiência-piloto” 
de perícia médica com uso 
da teleavaliação seria “rea-
lizada junto às prefeituras 
municipais que têm acordo 
de cooperação técnica com 
o INSS”, a quem caberá dis-
ponibilizar, por meio eletrô-
nico, a minuta do acordo e o 
plano de trabalho.

Peritos
Quando a primeira por-

taria foi publicada, o presi-
dente da ANMP, Luiz Carlos 
Argolo, argumentou que há 
diferenças entre teleperícias 
e teleatendimento, em espe-
cial pelo fato de a primeira 
ter natureza investigativa.
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INSS prorrogou a experiência-piloto, implantada no início do ano, até o dia 30 de junho, mas recebe críticas da categoria

Perícia médica a distância é mantida
teleavaliações

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Em 28 de janeiro, foi pu-
blicada uma nova portaria, 
no 1, estabelecendo o fluxo 
de operacionalização para 
perícias médicas com uso de 
teleavaliação, também em 
cumprimento a uma deci-
são do TCU.

Esse “fluxo de operacio-
nalização” foi estabelecido a 
título de experiência-piloto 

junto a prefeituras “que pos-
suem Acordo de Cooperação 
Técnica (ACT) com o INSS”. 
A portaria descreveu compe-
tências atribuídas à Subsecre-
taria da Perícia Médica Fede-
ral (SPMF), por meio de suas 
Coordenações Regionais da 
Perícia Médica Federal.

Entre elas, a de prestar o 
apoio técnico às prefeituras 

participantes do piloto; e a 
de dar apoio técnico às enti-
dades participantes do piloto 
“quanto ao manuseio do sis-
tema disponibilizado para a 
realização da perícia médi-
ca com uso da teleavaliação”.

As novas portarias, no en-
tanto, não mudaram o posi-
cionamento da ANMP. Ar-
golo diz que a medida não 

deve reduzir o tempo de es-
pera por atendimento. “Todo 
e qualquer instrumento de 
avaliação remota, virtual e 
indireta dos segurados sem-
pre servirá como uma fal-
sa esperança de redução das 
filas de atendimento, sem 
qualquer êxito”, disse. Para 
ele, é preciso recompor o 
quadro de pessoal e desti-

nar 100% dos servidores ao 
atendimento presencial.

“Em relação ao PMUT [pe-
rícia médica com uso de telea-
valiação], especificamente, 
vale reiterar que se trata de 
medida flagrantemente a téc-
nica e antiética, que já conta 
com diversos pareceres con-
trários pelos órgãos respon-
sáveis”, completou.

Instrumento de avaliação remota dos segurados vem sendo empregado como alternativa para reduzir as filas de atendimento

Foto: Agência Brasil/Arquivo

Portaria
Com validade de 90 dias, 
a experiência-piloto foi 
instituída em janeiro, 
e determinava que a 

medida seria realizada 
junto às prefeituras 

municipais

Investidores pessoas físicas 
poderão utilizar parte do saldo 
do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) para aqui-
sição de ações da empresa Cen-
trais Elétricas Brasileiras S.A. 
(Eletrobras) por meio do Fundo 
Mútuo de Privatização (FMP), 
gerido pelo Banco do Nordes-
te (BNB). A adesão pode ser fei-
ta até 12h do dia 8 de junho por 
meio do aplicativo FGTS.

O BNB Fundo Mútuo de 
Privatização - FGTS Eletrobras 
pode ser acessado com aplica-
ção mínima de R$ 200. A taxa 
de administração é de 0,2% ao 
ano. Após a aplicação no Fun-
do Mútuo, o investidor terá 
direito ao retorno dos recur-
sos para a conta vinculada do 
FGTS somente após 12 meses 
da integralização das cotas no 
FMP FGTS Eletrobras. É pos-
sível movimentar o montan-
te investido a partir do dia 14 
deste mês, nas hipóteses pre-
vistas na legislação do FGTS, 
como por exemplo aposenta-
doria, compra de casa própria 
e doenças graves.

Poderão efetuar a aplica-
ção os trabalhadores residen-
tes e com domicílio no Brasil, 
titulares de conta vinculada de 
FGTS com saldo disponível. É 
possível utilizar até 50% de sal-
do total existente, independen-
temente do número de contas 
no fundo.

Para adquirir ações da Ele-
trobras pelo BNB, o trabalha-
dor deve acessar o aplicativo 
FGTS e indicar o Banco do Nor-
deste como administradora de 
Fundo Mútuo de Privatização 
escolhida. Outra opção é ou 
procurar uma agência da Cai-
xa Econômica Federal e fazer 
a indicação. Depois, basta di-
rigir-se a à unidade de relacio-
namento do BNB para solicitar 

Eletrobras: FGTS pode ser 
usado para comprar ações

banco do nordeste

aplicação no BNB FMP FGTS 
Eletrobras, que será integrali-
zada após a liquidação da ofer-
ta de ações, a ocorrer no dia 14 
de junho.

O uso do FGTS na compra 
da Eletrobras é uma alternati-
va à remuneração da conta vin-
culada. Os recursos do FGTS 
são corrigidos monetariamente 
com base nos parâmetros fixa-
dos para atualização dos saldos 
dos depósitos de poupança e ca-
pitalização juros de 3% ao ano. 
Com o investimento no Fundo 
Mútuo de Privatização, é possí-
vel obter ganhos pela valoriza-
ção da ação e pelo recebimento 
de dividendos, que são incor-
porados ao resultado do FMP.

Como toda aplicação em 
fundo de investimento, é im-
portante que o trabalhador leia 
o regulamento do FMP e o ter-
mo de adesão antes de inves-
tir pois, trata-se de um inves-
timento em renda variável que 
está sujeita às oscilações do 
mercado.

O Banco do Nordeste já rea-
liza gestão de dois fundos mú-
tuos de privatização com car-
teiras compostas de ações da 
Petrobras e da Vale, com apli-
cações integralizadas em 2000 
e 2002, respectivamente.
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Poderão 
efetuar a 
aplicação os 
trabalhadores 
residentes 
no Brasil, 
titulares de 
conta de FGTS 
com saldo 
disponível

O comércio eletrônico 
deve faturar R$ 6,7 bilhões 
com o Dia dos Namorados 
em 2022, um crescimento de 
2% em relação ao ano passa-

do. É esperado que o e-com-
merce alcance 14,2 milhões de 
pedidos, elevação de 1% em 
comparação com 2021. A pro-
jeção foi realizada pela Neo-
trust, empresa de inteligência 
que monitora esse setor brasi-
leiro e conta com uma base de 
dados reais e transacionais do 
mercado digital no país.

De acordo com o levanta-
mento da Neotrust, o tíque-
te médio para o Dia dos Na-
morados deve ser de R$ 469 
em 2022, um aumento de 1%, 
acompanhando a tendência 
de desaceleração nas vendas 
do comércio eletrônico. O pe-

ríodo da projeção é de 28 de 
maio a 11 de junho.

“A expectativa para o e-
commerce com o Dia dos Na-
morados neste ano é de um 
avanço pouco expressivo se 
comparado aos anos anterio-
res. Isso se deve por variados 
fatores, entre eles a retomada 
do comércio físico após o fim 
das restrições impostas pela 
pandemia. Apesar do cresci-
mento em um ritmo menor, 
o varejo digital segue em um 
patamar bem superior ao pe-
ríodo pré-pandêmico”, anali-
sa Paulina Dias, Head de In-
teligência da Neotrust.

Comércio eletrônico deve faturar 
R$ 6,7 bi com Dia dos Namorados

Projeção

O Serviço Brasileiro de 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae) lançou 
ontem campanha para apoiar 
os pequenos negócios que te-
nham empréstimos com par-
celas em atraso. Podem aderir 
também aquelas que estive-
rem com garantia do Fundo 
de Aval do Sebrae (Fampe). A 
proposta é oferecer melhores 
condições aos micro e peque-
nos negócios para renegociar 
dívidas e voltar à normalida-
de dos fluxos de pagamento.

A campanha inclui um ci-
clo de palestras on-line no ca-
nal do Sebrae no YouTube, de 
6 a 10 de junho. Ao longo de 
todo o mês, o Sebrae ofere-
cerá orientação financeira às 

empresas que queiram rea-
dequar seu fluxo de caixa às 
nova condições do emprésti-
mo. Segundo o Sebrae, a es-
timativa é beneficiar cerca 
de 14 mil empresas entre mi-
croempreendedores indivi-
duais (MEI), microempresas 
e empresas de pequeno porte.

Parcerias
A Campanha Nacional 

de Renegociação de Dívidas 
conta com o apoio de institui-
ções parceiras como Banco do 
Brasil, Caixa, Serasa, Banco 
de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais, Banco de Desen-
volvimento do Extremo Sul, 
Agência Estadual de Fomen-
to do Rio de Janeiro, Agência 
de Desenvolvimento do Es-
tado de São Paulo, Agência 
de Desenvolvimento do Es-

tado de Goiás, Sociedade de 
Crédito Direto – ACCrédito 
e Banco Original.

Segundo o gerente de Ca-
pitalização e Serviços Finan-
ceiros do Sebrae, Caetano 
Minchilo, a campanha vem 
em um momento em que a 
inadimplência das empre-
sas da base do Sebrae junto 
ao Fampe ainda não cresceu 
frente ao mercado, por isso, a 
ideia é manter esses números.

“O que queremos é man-
ter a adimplência, conseguir 
dar para esses pequenos ne-
gócios que têm uma parcela 
grande do seu faturamento 
comprometida com parcelas 
de crédito uma oportunida-
de de alocação dessas dívidas 
para que esse impacto frente 
ao seu faturamento mensal 
seja menor”, afirmou.

Empreendedores poderão renegociar 
dívidas durante campanha nacional

Pequenas emPresas

Flávia Albuquerque 
Agência Brasil
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Resultado 
representa 
um aumento 
de 2% em 
relação 
ao mesmo 
período do 
ano passado

Puxada pelo temor da 
alta da inflação nos Esta-
dos Unidos, a bolsa de va-
lores teve a maior queda em 
duas semanas, após três al-
tas consecutivas. O dólar 
fechou em baixa, mas teve a 
primeira alta semanal des-
de o início de maio. 

O índice Ibovespa, da 
B3, fechou aos 111.102 pon-
tos, com queda de 1,15%. 
Esse foi o maior recuo diá-
rio desde 18 de maio, quan-
do o indicador tinha caído 
2,3%. A bolsa de valores fe-
chou a semana com queda 
de 0,75%, a primeira depois 
de três semanas de ganhos.

O dólar comercial en-
cerrou ontem vendido a R$ 
4,779, com recuo de R$ 0,01 
(-0,2%). A cotação teve um 
dia volátil, chegando a R$ 
4,83 pouco antes das 10h, 
impulsionada pela divul-
gação de dados econômi-
cos nos Estados Unidos. No 
entanto, investidores apro-
veitaram o valor alto para 
venderam a moeda, empur-
rando a cotação para baixo.

Com o desempenho de 
hoje, a moeda norte-ameri-
cana subiu 0,83% na sema-
na. Essa foi a primeira alta 
desde a primeira semana 
de maio. Em 2022, a divisa 
acumula queda de 14,28%.

Contribuiu para a insta-
bilidade no mercado inter-
nacional a divulgação dos 
dados do mercado de tra-
balho nos Estados Unidos. 
Em maio, o país criou 390 
mil empregos, número su-
perior às expectativas.

Bolsa tem 
maior queda 
registrada em 
duas semanas

indicadores

Wellton Máximo 
Agência Brasil
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Diversidade

Ele tinha estrela. Em 1915, com apenas 
23 anos, Assis Chateaubriand, nascido 
na mesma e discreta Umbuzeiro de 

Epitácio e João Pessoa, venceu o já célebre 
intelectual Joaquim Pimenta, cearense de 
Tauá, então com 29, em um ruidoso e renhido 
concurso público para professor de filosofia 
do direito e direito romano da Faculdade de 
Direito do Recife.

O certame mobilizou os círculos eruditos 
locais. Apesar de jovem, Chateaubriand já 
tinha alcançado fama como excepcional 
estudante da “Casa de Tobias Barreto”, 
advogado e também como jornalista, 
atividade à qual se dedicava desde os 
15 anos. Pimenta, por seu turno, era um 
combativo articulista da imprensa cearense 
e pernambucana, polemista hábil e exímio 
filósofo. Além do mais, era benquisto entre os 
acadêmicos e a mocidade, e já ostentava a 
livre-docência em direito.

O concurso não foi fácil. Ultrapassada a 
fase escrita, Chatô dissertou, nas provas orais, 
sobre “O Interdito Uti Possidetis”. O ponto 
sorteado por Pimenta cuidou da “Nomologia 
e seus Sistemas: Arbitrarismo, Naturalismo 
Físico e Fenomenismo”. Havia ainda a 
submissão e discussão das teses. Pimenta 
apresentou um escrito intitulado “Cosmogonia 
do Direito Romano”, em que apontava as 
fontes pré-históricas do direito e discutia 
os sistemas jurídicos de povos primitivos. 
Chateaubriand submeteu a julgamento a tese 
“Conceito do Direto”, há tempos desaparecida 
de bibliotecas, sebos e livrarias e sobre a qual 
não havia maiores notícias, sequer nos bem 
conservados arquivos da Faculdade de Direito 
do Recife.

A surpreendente vitória do jovem 
Chateaubriand na Congregação recifense, 
graças ao voto de minerva do diretor Sofrônio 
Portela, foi notícia de capa em todos os 
jornais da capital pernambucana. Com o 
governo estadual, a estudantada e a opinião 
pública majoritariamente a favor de Joaquim 
Pimenta, que decidiu recorrer a meios políticos 
e jurídicos contra o certame, Chatô partiu 
para o Rio de Janeiro a fim de garantir a sua 
nomeação.

Além do primeiro lugar e do bom trânsito 
de que já gozava entre alguns políticos da 
capital federal, Chatô armou-se também 
de seis pareceres de juristas de peso: Pedro 
Lessa, Afonso Celso, Afrânio Melo Franco, 
Esmeraldino Bandeira, Manuel Vilaboim 
e Epitácio Pessoa. Mesmo contrariando 
os interesses do general Dantas Barreto e 
seu sucessor no governo de Pernambuco, 
o governador Manoel Borba, o presidente 
Venceslau Brás decidiu pela nomeação de 
Chatô. Foi assim que Francisco de Assis 
Chateaubriand Bandeira de Mello tomou 
posse como professor da Faculdade de Direito 
do Recife em 5 de janeiro de 1916.

Paraibano e professor de direito, eu andava 
há muito tempo, sem sucesso, à procura de 
“Conceito do Direto”, a tese vencedora de 
Chatô. Esta semana, graças ao estimado 
embaixador Paulo Roberto de Almeida, 
fiquei sabendo que a fabulosa Biblioteca 
Oliveira Lima, de Washington, considerada 
por Gilberto Freyre “a catedral de estudos 
brasileiros nos EUA”, disponibilizou mais 
de um milhão de páginas digitalizadas 
do seu acervo. E eis que, em meio a livros, 
monografias, decretos, sermões, panfletos, 
programas de concertos e de teatros que vão 
desde o século 16 até meados do século 20, 
encontro o livro perdido de Chateaubriand - 
uma pequena jóia de Introdução ao Estudo do 
Direito, com pouco mais de 50 páginas, muito 
bem fundamentado em autores estrangeiros 
e nacionais, em que são esmiuçados todos 
os principais conceitos da teoria jurídica. No 
opúsculo, Chatô demonstra, sem dúvida, 
grande habilidade para a arena acadêmica.

Bom, a surpresa de encontrar na Biblioteca 
Oliveira Lima a obra que há tempos eu 
procurava só não foi maior que a alegria de 
ver que “Conceito do Direito” foi publicada, 
em 1915, pelas oficinas de A União, a jovem 
senhora que, desde 1893, ocupa um  papel 
central em nossa cultura. Longa vida à União!

Marcílio 
        Franca

O papel de 
A União

   Professor Visitante da
 Faculdade de Direito da Universi-

dade de Pisa, Itália

IBGE tem 30 dias para explicar como vai adequar os questionários

Identidade de gênero 
deve constar no Censo

determinação judicial

A Justiça Federal man-
dou o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) incluir campos 
sobre orientação sexual e 
identidade de gênero no 
Censo 2022. O IBGE tem 30 
dias para explicar como vai 
adequar os questionários.

A decisão liminar aten-
deu a um pedido do Minis-
tério Público Federal (MPF). 
O órgão argumenta que a 
falta de estatísticas dificulta 
o desenvolvimento de polí-
ticas públicas voltadas para 
a população LGBT+.

O juiz Herley da Luz 
Brasil, da 2ª Vara Federal 
Cível e Criminal do Acre, 
disse que o levantamen-
to de dados deve ajudar 
no desenho de iniciativas 
para “coibir a violência e 
discriminação desse pú-
blico”.

“A omissão que o Estado 
brasileiro, historicamente, 
tem usado em desfavor da 
população LGBTQIA+ é re-
levante e precisa ser corri-
gida”, escreveu. “Ignoran-
do-os, o Brasil não se volta 
às pessoas LGBTQIA+ com 
o aparato estatal que ga-
rante, minimamente, dig-

Ministério Público Federal argumenta que falta de estatísticas dificulta criação de políticas públicas

nidade. Nega-se até mesmo 
a própria personalidade 
dessas pessoas.”

A decisão vale para todo 
o país e dá autonomia para 
o IBGE usar a metodologia 
que considerar mais ade-
quada para colher as in-
formações. O início do le-
vantamento está previsto 
para agosto

Os pesquisadores do 
Censo visitam a casa de 
todos os brasileiros para 
traçar uma radiografia da 
situação de vida da popu-

lação nos municípios e seus 
recortes internos, como 
distritos e bairros. Esse ní-
vel de minúcia não é alcan-
çado em outras pesquisas 
do IBGE feitas por amostra-
gem, que entrevistam ape-
nas uma parcela da popu-
lação. Hoje, o que se sabe 
é com base em estimativa 
do Censo de 2010. Tradicio-
nalmente, o estudo é atua-
lizado a cada década, mas 
com a pandemia o governo 
adiou a pesquisa alegando 
falta de verbas.

Dados
A decisão vale para 

todo o país e dá 
autonomia para o IBGE 

usar a metodologia 
que considerar mais 

adequada para colher as 
informações 

  O município de São Se-
bastião do Umbuzeiro, dis-
tante 335 km de João Pessoa, 
completa 63 anos no dia 8 de 
junho, e a Prefeitura, na ges-
tão do prefeito Adriano Wolff, 
está com uma programação 
pronta para comemorar o ani-
versário de emancipação po-
lítica. As comemorações co-
meçam hoje e, para celebrar a 
data, o prefeito anuncia, entre 
outras obras, a construção de 
uma escola com um investi-
mento de quase R$ 5 milhões 
em recursos do Estado.

O gestor afirma que a data 
é importante porque é o mo-
mento em que o município 
foi emancipado. “Todo ano 
comemoramos a data oficial 
do nascimento do município. 
Sempre fazemos muita festa, 
inaugurações. É um dia mui-
to festivo que antes não era 
comemorado, e nós conse-
guimos introduzir no calen-
dário de eventos do municí-
pio”, disse.

Na cidade, a comunida-
de organiza uma quadrilha 
de rua e a festa, que começa 
hoje, é tradicional, com muito 
forró pé de serra. No dia 8, a 
programação tem início logo 
cedo com o hasteamento das 
bandeiras, atividades espor-
tivas, paredão de som, inau-
gurações, entrega de veículos.

Uma das atrações será um 
desfile de renda renascença, 
que é um dos destaques do 
município, mas que também 
mostrará os produtos vindos 
de cidades convidadas. De-
pois do desfile, haverá shows 
que devem atrair um bom nú-
mero de pessoas para São Se-
bastião do Umbuzeiro.

São Sebastião do Umbuzeiro completa 68 anos
aniversário da cidade
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Na cidade, a 
comunidade 
organiza uma 
quadrilha 
de rua e a 
festa, que 
começa hoje, 
é tradicional, 
com muito 
forró pé de 
serra

Para celebrar a data, o prefeito Adriano Wolff vai construir uma nova escola

O prefeito destacou que, 
nos últimos cinco anos, perío-
do em que está à frente da ges-
tão, o município somou mui-
tas conquistas e, por isso, tem 
motivos de sobra para come-
morar. Um dos presentes para 
a cidade será a nova escola, já 
em construção. “Temos in-
vestido muito em educação, 
reformamos escolas. Vamos 
entregar a pavimentação de 
mais de 20 ruas, algumas com 
recursos próprios, algumas 
com emendas parlamentares 
dos deputados, outras com 
apoio do Governo do Estado”, 
declarou o prefeito.

Ele disse ainda que será 
assinada a ordem de servi-
ço para a reforma da Pra-
ça Central e a construção de 
uma nova praça. Será inau-
gurada ainda uma lavande-
ria pública que vai funcionar 
no prédio da antiga lavande-
ria, cujas instalações estavam 
deterioradas e passaram por 
uma recuperação com apoio 
do governo estadual. A frota 
de veículos também será re-
novada com a entrega de três 
veículos pequenos e uma má-

quina carregadeira.

Investimentos no turismo
Uma novidade no municí-

pio é a criação da Secretaria de 
Cultura e Turismo. O prefeito 
Adriano Wolff afirmou que 
a Prefeitura está investindo 
bastante no setor. “Tem coisas 
que nem mesmo as pessoas 
que moram aqui conhecem. 
Temos umas pedras muito 
bacanas onde é possível fazer 
rapel. Realizamos dois e eu, 
inclusive, participei”, relatou.

Há também pedras com 
pinturas rupestres no mu-
nicípio, que conta com 38 sí-
tios arqueológicos georrefe-
renciados. Ele contou que há 
um acervo muito grande de 
peças e que esses locais es-
tão recebendo visitas de es-
tudantes.

Wolff destacou que, em 
breve, serão disponibiliza-
dos pacotes para levar turis-
tas ao município, e lembrou 
que é importante a própria 
população conhecer as bele-
zas e riquezas locais. Em re-
lação ao turismo de aventu-
ra e natureza, ele garantiu 

que há muito a ser explora-
do. “Temos aqui uma igreja 
muito linda, a Paróquia São 
Sebastião, a mais bonita da 
nossa região e talvez da Pa-
raíba”, disse.

Ele lembrou que a econo-
mia do município está em 
pleno desenvolvimento. Há 
plantio de hortaliças, tomate, 
pimentão, milho, que repre-
sentam parte da economia 
local, assim como a pesca e o 
leite de cabra. “Acredito que o 
turismo vai trazer renda para 
o município. É algo novo e es-
tamos investindo. Tenho cer-
teza de que vai ser muito bom. 
Futuramente, as pessoas vão 
colher os frutos desse investi-
mento que estamos fazendo 
agora no turismo”.

Inclusive, a Prefeitura está 
com um projeto para fazer 
um museu. O local está defi-
nido e agora, com a Secreta-
ria de Cultura e Turismo do 
município de São Sebastião 
do Umbuzeiro criada, é pos-
sível buscar recursos, parce-
rias. Uma delas é com a Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB).

Foto:  Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias/Direitos  Reservados

Foto: Didi Milton
Lucilene Meireles 
Lucielenemeireles@epc.pb.br 

Rayssa Motta 
Agência Estado

Colaboração
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Estudos comprovam melhor qualidade de vida em pacientes da terceira idade que se submeteram ao procedimento

Cirurgia traz benefícios aos idosos  
Bariátrica 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Quando uma pessoa en-
frenta obesidade em está-
gio grave, com tentativas 
frustradas de perda de peso, 
como dietas, uma das alter-
nativas é a cirurgia bariá-
trica, conhecida como re-
dução de estômago. Apesar 
dos benefícios trazidos por 
essa prática, a Agência Na-
cional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) restringia a indi-
cação do procedimento a 
idosos a partir dos 65 anos 
de idade. Segundo o espe-
cialista em cirurgia bariátri-
ca, João Sucupira, essa bar-
reira do limite de idade foi 
quebrada no ano passado. 
Além disso, estudos com-
provam uma melhor quali-
dade de vida em pacientes 
da terceira idade que se sub-
meteram ao procedimento. 
Houve, por exemplo, redu-
ção de 60% na mortalidade 
entre os idosos que se sub-
meteram ao procedimento. 

O risco de hospitaliza-
ção por insuficiência cardía-
ca deste público diminuiu 
79% e o de infarto caiu 80%. 
Ou seja, quem fez a bariátri-
ca teve ganhos significati-
vos na saúde. Os dados são 
de um levantamento reali-
zado por um seguro de saú-
de norte-americano chama-
do Medicare, que analisou 
189.770 pessoas com comor-
bidades limitantes, durante 
quatro anos.

 Segundo o especialista 
em cirurgia bariátrica, João 
Sucupira, ainda não é pos-
sível detectar essa realida-
de na Paraíba porque ainda 
há uma resistência sobre a 
realização do procedimen-
to em idosos. “O paciente 
idoso deve corresponder a 
5% do total de cirurgias ba-
riátricas realizadas no Esta-
do porque ele tem medo de 
se submeter à cirurgia. Às 
vezes, esse tratamento é de-

sacreditado até por alguns 
colegas nessa fase da vida, 
porém, os idosos que ainda 
vão viver uns 20 anos vão 
ter mais longevidade se tra-
tarem da obesidade”. 

 João Sucupira frisou que, 
com a decisão da ANS em 
não limitar a idade máxima 
para se fazer a bariátrica e o 
aumento da expectativa de 
vida dos brasileiros, há in-
dicação de se realizar esse 
tratamento em pessoas com 
65, 70 anos, com projeção de 
ter qualidade de vida até os 
90 anos. “Essas pessoas têm 
sim indicação de fazer a ci-
rurgia desde que passem 
por uma avaliação diferen-
ciada”, afirmou. 

Além da liberação da 
idade e do aumento da lon-
gevidade da população, o 
especialista acrescentou que 
está mais frequente a indi-
cação da bariátrica em ido-
so porque o procedimento 
evoluiu ao longo do tempo, 
sendo considerado hoje em 
dia mais seguro do que há 
alguns anos. Segundo ele, a 
intervenção pode ser feita, 
por exemplo, sem a necessi-
dade de suporte de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
no pós-operatório, com per-
manência de um dia de in-
ternação no hospital. Tudo 
vai depender, porém, do 
quadro de cada paciente e 
da escolha da técnica mais 
adequada.

 “Isso trouxe um incre-
mento na segurança, uma 
melhora no conforto pós
-operatório, no retorno às 
atividades diárias e de tra-
balho do paciente. O acom-
panhamento também é 
muito melhor. Conta com 
uma equipe multidiscipli-
nar, com profissionais como 
nutricionista, educador físi-
co e terapeuta. Então, esses 
pacientes são reinseridos 
na sociedade de uma forma 
mais segura e rápida”, decla-
rou o médico.

n 

Após muito 
diálogo com 
o médico 
cirurgião, ela 
sentiu-se mais 
segura para 
entrar na sala 
de cirurgia 
em outubro 
de 2019, e o 
procedimento 
foi realizado 
tomando-se 
os cuidados 
necessários 
com relação 
à deficiência 
de coagulação 
sanguínea 

A aposentada Clênia Maria Golzio chegou a pesar 120 quilos e agora está com 60

A aposentada Clênia Ma-
ria Golzio, 69 anos, mora no 
bairro do Cristo Redentor, 
em João Pessoa. Uma de suas 
atividades preferidas é sen-
tar no chão, na borda da pis-
cina, para brincar com os 
netos. Cheia de energia, ela 
ajuda nos afazeres de casa, 
leva as crianças para a esco-
la e vive com a autoestima lá 
em cima. Mas, há três anos a 
realidade de Clênia era total-
mente diferente. Mal ela con-
seguia se locomover por cau-
sa das restrições promovidas 
pela obesidade. 

“Tinha 120 quilos. Apre-
sentava problema de artrose 
e o peso não me deixava fi-
car em pé por mais de cinco 
minutos. Estava hipertensa 
e tinha dificuldade para me 
levantar, para me locomover. 
Sempre fui muito ativa e não 
podia fazer o que tinha von-
tade”, declarou. O excesso 
de peso surgiu ao longo do 
tempo e agravou-se na ter-
ceira gestação. Por cerca de 

30 anos, a aposentada havia 
experimentado vários tipos 
de dietas, mas apesar de al-
gumas surtirem efeito, ela 
sempre voltada a engordar 
novamente. 

Há mais de 10 anos, Clê-
nia resolveu fazer a cirur-
gia bariátrica, por indica-
ção médica. Já decidida, deu 
entrada na papelada, mas 
resolveu retroceder porque 
descobriu que tinha um pro-
blema de coagulação san-
guínea chamada fator de 
von Willebrand. Com receio 
de que algo grave ocorres-
se durante o procedimento, 
desistiu. 

Mais de duas décadas se 
passaram e uma das filhas 
da aposentada, que é nutri-
cionista, passou a acompa-
nhar mais de perto sua dieta. 
Ela chegou a eliminar 20 qui-
los, porém, ainda estava lon-
ge do peso ideal. Impacien-
te para ficar de “bem” com 
a balança, Clênia não quis 
mais esperar e voltou a pen-

sar na bariátrica. “Eu já esta-
va tão cansada, tudo que eu 
fazia era um peso, não tinha 
vontade de fazer as coisas, 
então, não quis mais espe-
rar para perder peso e resol-
vi fazer a cirurgia”. 

Após muito diálogo com 
o médico cirurgião, ela sen-
tiu-se mais segura para en-
trar na sala de cirurgia em 
outubro de 2019 e o procedi-
mento foi realizado toman-
do-se os cuidados necessá-
rios com relação à deficiência 
de coagulação sanguínea. 
Tudo ocorreu de forma tran-
quila e não houve intercor-
rência na recuperação. 

Atualmente, com apenas 
60 quilos e 300 gramas, Clê-
nia ganhou muito mais qua-
lidade de vida. “A cirurgia 
bariátrica mudou muita coi-
sa na minha vida. Melhorou 
a minha autoestima, mui-
tas restrições de antes já não 
existem mais, e consigo fa-
zer qualquer coisa que tenho 
vontade”.

Quilos a mais e vários problemas de saúde

Quando uma pessoa é in-
dicada para se submeter a 
uma cirurgia bariátrica ge-
ralmente, enfrenta, além do 
excesso de peso, problemas 
como dores nas articulações, 
na coluna, hérnias, diabetes, 
colesterol alto, hipertensão, 
esteatose hepática, entre ou-
tras doenças associadas ao ex-
cesso de gordura. Com a per-
da significativa de peso após 
o procedimento, uma série de 
benefícios são conquistados. 

Segundo João Sucupira, 
depois do procedimento, os 
pacientes diabéticos podem 

controlar melhor a doença 
sem medicamentos, idosos 
hipertensos conseguem re-
sultados mais positivos no 
controle da pressão arterial, 
pacientes cardiopatas com 
distúrbios respiratórios po-
dem ter evolução significati-
va no quadro. “Então, todas 
as doenças que são agrava-
das ou geradas pela obesi-
dade, ou elas regridem, ou 
controlam ou desaparecem 
com a cirurgia”, salientou 
Sucupira.

Antes da cirurgia, o es-
pecialista destacou que o 

paciente idoso requer ava-
liações específicas para sa-
ber, por exemplo, se existe 
algum déficit de minerali-
zação óssea - portanto pre-
cisa fazer um exame de 
densitometria no pré-ope-
ratório; realizar uma ava-
liação cardiovascular de-
talhada para checar se há 
entupimento de artérias e 
passar por uma análise psi-
cológica detalhada. “Por-
que o idoso que não tiver 
integridade mental ou físi-
ca, não deve ser submetido 
à bariátrica”.

Avaliações específicas antes da cirurgia 

Saúde
Com a perda 

significativa de 
peso após o 

procedimento, 
uma série de 
benefícios é 
conquistada

Saiba mais

O médico especialista em cirurgia bariátrica, João Sucupi-
ra, explicou que a indicação de se fazer esse procedimento em 
idoso é a mesma para qualquer paciente adulto. A orientação 
da cirurgia bariátrica é dada para pessoas cujo Índice de Mas-
sa Corpórea (IMC) esteja acima de 35, associado à comorbida-
des como gordura no fígado, diabetes, hipertensão, entre ou-
tras. Outra indicação é para paciente com IMC maior que 40. 
Estes dispensam a presença dessas comorbidades. Outro fa-
tor que é levado em consideração é que esse paciente não te-
nha obtido sucesso em tratamentos medicamentosos ou die-
ta e atividade física. 

Médico João Sucupira é especialista em cirurgia bariátrica

Fotos: Arquivo pessoal

“Eu já estava 
tão cansada, 
tudo que eu 
fazia era um 
peso, não tinha 
vontade de 
fazer as coisas, 
então, não quis 
mais esperar 
para perder 
peso e resolvi 
fazer a cirurgia

Clênia Maria Golzio



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 4 de junho de 2022        21Esportes EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato

80
confrontos entre 
Botafogo e ABC 
já aconteceram 
com uma ligeira 
vantagem para a 
equipe de Natal

A rodada 8 do Campeo-
nato Brasileiro da Série D 
tem início, hoje, com ape-
nas uma equipe paraibana 
entrando em campo. O São 
Paulo Crystal joga fora de 
casa e vai tentar o seu re-
torno à zona de classifica-
ção do G4, no grupo 3.

O clube acabou derro-
tado, em casa, para o Re-
trô-PE, por 4 a 1, na última 
rodada, resultado que con-
tribuiu para a equipe ficar 
de fora do G4, no grupo 3. 
Com 10 somados, o Cara-
cará está a apenas um pon-

to do Afogados-PE, Sousa
-PB e Icasa-CE, 1º, 2º e 3º 
colocados, respectivamen-
te, e ocupa a 5ª posição. 

Tentando voltar ao G4, 
o tricolor de Cruz do Es-
pírito Santo encara, nova-
mente, o Retrô-PE, na aber-
tura da 8ª rodada, a partir 
das 16h, na Arena Pernam-
buco, em São Lourenço da 
Mata-PE. Além de precisar 

vencer, o clube ainda terá 
de contar com o trope-
ço de pelo menos um de 
seus concorrentes, Afoga-
dos-PE, Sousa-PB ou Ica-
sa-CE, para terminar a ro-
dada dentro do na zona de 
classificação. O adversário 
do São Paulo Crystal tem 
17 pontos somados. Atual 
líder do grupo 3, o Retrô
-PE é detentor da melhor 
campanha entre todos os 
64 clubes da Série D. Com 
sete partidas disputadas, 
a Fênix  permanece invic-
ta, soma  cinco vitórias e 
dois empates, o que repre-
senta um aproveitamen-
to de 81%.

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

Classificação

CLUBES  PG J V E D GP GC SG
1º  Retrô-PE  17 7 5 2 0 14 2 12
2º  Afogados-PE  11 7 3 2 2 8 6 2
3º  Sousa-PB  11 7 3 2 2 11 11 0
4º  Icasa-CE  11 7 3 2 2 6 7 -1
5º  SP Crystal-PB  10 7 3 1 3 8 9 -1
6º  América-RN  10 7 2 4 1 5 3 2
7º  Crato-CE  4 7 1 1 5 2 10 -8
8º  Globo-RN  2 7 0 2 5 3 9 -6

Classificação

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

SP Crystal busca o retorno ao G4
diante do Retrô, em Pernambuco

série d

Botafogo e ABC se 
enfrentam, hoje, 
a partir das 17 ho-
ras, no Estádio Al-

meidão, e pela campanha 
das duas equipes no Cam-
peonato Brasileiro da Série 
C, se credenciam a fazer o 
melhor jogo da rodada de 
número nove que será aber-
ta mais cedo, às 11h, com o 
confronto entre Ipiranga e 
Figueirense, em Erechim
-RS. Os times, segundo in-
formações do historiador 
e conselheiro do Botafogo, 
Raimundo Nóbrega, vão 
para o confronto 81 em toda 
a história, que começou em 
1935, quando o clube pa-
raibano ainda engatinha-
va no futebol e, em sua pri-
meira excursão, foi goleado 
pelo adversário por 6 a 2, no 
antigo Estádio Juvenal La-
martine, em Natal. 

Nos confrontos, o time 
abecedista leva vantagem 
com 32 vitórias, 27 empa-
tes e 21 derrotas para o Bo-
tafogo que marcou 103 gols 
contra 127 do ABC. Quan-
do a bola rolar neste sába-
do estarão escrevendo um 
novo capítulo e num jogo 
que promete bastante pela 
situação das equipes na ta-
bela de classificação, ambas 
com a mesma pontuação, 16 
pontos, mas separadas pelo 
critério no saldo de gols com 
o ABC em segundo lugar e 
o Belo em terceiro. O líder é 
o Mirassol com 17 pontos.  
Na última rodada, o Botafo-
go derrotou o Volta Redon-
da, no Rio de Janeiro, por 1 
a 0, enquanto o ABC, em Na-
tal, goleou o Brasil de Pelo-
tas por 3 a 0.

Além da excelente cam-

panha com cinco vitórias, 
um empate e duas derro-
tas, o Botafogo vai entrar 
em campo com um jogador 
a mais, não dentro das qua-
tro linhas, mas nas arqui-
bancadas do Almeidão pela 
força de seu torcedor. A di-
retoria fez uma grande pro-
moção no preço dos ingres-
sos e a perspectiva é de casa 
cheia com os torcedores em-
purrando a equipe em busca 
de uma vitória  para conso-
lidar ainda mais a colocação 
na parte de cima da tabela 
podendo, inclusive, assumir 
a liderança, caso o Mirassol 

não vença o Brasil de Pelo-
tas, em jogo ainda neste sá-
bado, mas a partir das 19h, 
no interior paulista.

Time que está ganhando 
não mexe. A máxima vale 
para o técnico Gerson Gus-
mão, do Botafogo, que deve 
repetir a equipe que ganhou 
do Volta Redonda na última 
rodada, à exceção de Lucas  
Gabriel, que se lesionou nos 
treinamentos desta semana. 
Em suas preleções, Gerson 
tem advertido os jogadores 
sobre a importância de con-
tinuar fazendo o dever de 

casa e de frear a euforia pe-
los bons resultados até aqui 
alcançados, mostrando aos 
jogadores que o campeona-
to é longo e o Botafogo pre-
cisa acumular mais gordu-
ra para chegar na reta final 
com mais tranquilidade na 
pontuação.

O ponto forte da equipe 
nos últimos jogos tem sido a 
bola parada, alçada sobre a 
área do adversário, fatal con-
tra o Volta Redonda e no em-
pate diante do Campinense. 
O técnico vê a equipe cada 
vez mais engrenada e preci-
sa estar focada para alcançar 
mais um resultado positivo.

No ABC, apesar da boa 
campanha, a semana aca-
bou sendo conturbada após 
uma desavença entre o téc-
nico Fernando Marchiori e o 
atacante Wallyson, que che-
gou às redes sociais na últi-
ma quinta-feira e tumultuou 
o ambiente. O jogador não 
atua há três partidas e recla-
mou bastante de não estar 
sendo relacionado, enquan-
to o técnico tentou justifi-
car a ausência de que o atle-
ta não estaria na sua melhor 
condição física, com o apoio 
de toda a comissão técnica.

O técnico do ABC garan-
te que este problema não 
vai afetar o desempenho da 
equipe diante do Botafogo 
porque tem o respaldo da 
diretoria e o pensamento é 
repetir a mesma formação 
na vitória sobre o Brasil de 
Pelotas.

Quem apita Botafogo e 
ABC é o árbitro Leonardo 
Lorenzatto com assistências 
de Renan Antonio Angelim 
e Gislan Antonio Garcia, to-
dos do Mato Grosso. O quar-
to árbitro será Afro Rocha e 
a analista de campo Adriana 
Basílio, os dois da Paraíba.

Belo aposta na força da torcida e na boa fase da
equipe para fazer, novamente, o dever de casa

Botafogo joga
contra o ABC
no Almeidão

brasileiro da série C

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com

n

O Retrô, de 
Pernambuco, 
tem a melhor 
campanha

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

O meia Nadson vem sendo um dos destaques 
do Botafogo na bela campanha até aqui no 

Campeonato Brasileiro da Série C
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O Colégio Polígono, de 
João Pessoa, venceu a Escola 
João Alves de Carvalho, do 
município de Caiçara, e ga-
rantiu vaga para a última fase 
dos Jogos Escolares e Paraes-
colares da Paraíba 2022. A 
disputa, entre as equipes sub-
14 das regionais João Pessoa 
e Guarabira, aconteceu na 
manhã de ontem no Giná-
sio do Centro Administrati-
vo Municipal, no bairro de 
Água Fria.

A vitória por 3 sets a zero 
assegurou a vaga da equipe 
da capital na etapa estadual 
dos Jogos Escolares, com iní-
cio já no próximo dia 9. “Ago-
ra nós vamos intensificar os 
treinos. O nosso foco é dis-
putar o nacional”, pontuou 
Durmerval Golzio, técnico 
da equipe. O Polígono  já es-
teve por duas vezes nos Jogos 
Escolares Brasileiros, ficando 
em quarto lugar no ano pas-
sado. “Mas estamos com uma 
equipe renovada, que come-
çou a treinar há pouco tempo, 
por isso a importância de trei-
nar ainda mais para as dispu-
tas do Estadual”. 

Foi a primeira disputa 
de João Carlos Honorato em 
uma final inter-regional dos 
Jogos Escolares. E nem pre-
cisa dizer o quanto o atleta, 
camisa 12, de 13 anos, está 
feliz com o resultado. “Che-
gamos acreditando no time, 
treinamos bem e entramos 
em quadra com muita con-
fiança. Muito felizes com o 
resultado”. 

Mesmo voltando para 
casa sem a tão desejada vi-

A etapa regional de João 
Pessoa dos Jogos Escolares 
e Paraescolares será encer-
rada neste final de semana 
com a disputa de três mo-
dalidades na Vila Olímpi-
ca Parahyba. Hoje, a partir 
das 10h, haverá as competi-
ções de judô e às 14h, inicia-
rá a natação, enquanto que 
amanhã, pela manhã, será 
a vez da luta olímpica (wres-
tling) conhecer os seus cam-
peões e que estarão na etapa 
estadual.

Os Jogos foram realiza-
dos nas 14 cidades sedes das 
regionais de ensino, reunin-
do cerca de 25 mil atletas 
na faixa etária entre 12 e 17 
anos de escolas municipais, 
estaduais, federal e priva-
das. Os vencedores de cada 

etapa regional garantem o 
direito de estar na fase esta-
dual, que terá início no dia 
9 deste mês e será realizada 
em João Pessoa, onde o Go-
verno do Estado é respon-
sável por arcar com toda a 
despesa referente a hospe-
dagem, alimentação e trans-
lado dos participantes (téc-
nicos e atletas).

“Agora de fato, a etapa 
que reúne as escolas e alu-
nos da Grande João Pessoa 
está chegando ao seu final 
e com muito sucesso, pois 
foi uma ansiedade enor-
me daqueles que, em 2020, 
aguardavam os Jogos e não 
tiveram a condição de ser 
realizados por questão sa-
nitária da doença da Covid. 
Assim, o Governo do Estado 

está cumprindo a missão de 
fomentar ainda mais o es-
porte na Paraíba para reunir 
os melhores na fase estadual 
e, consequentemente, os que 
ganharem, representarão a 
Paraíba nas etapas nacio-
nais”, disse Zezinho Botafo-
go, secretário da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel).

Em 2022, os Jogos Es-
colares e Paraescolares fo-
ram realizados nas cidades 
de Cuité, Sousa, Cajazeiras, 
Princesa Isabel, Campina 
Grande, Guarabira, Montei-
ro, Patos, Mamanguape, Ita-
baiana, Pombal, Catolé do 
Rocha, Itaporanga e agora, 
concluindo João Pessoa. 

O evento é realizado pelo 
Governo do Estado, por 
meio da Sejel, em parceria 

com a Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia (SEECT).

Etapas nacionais
Na categoria de 12 a 14 

anos, os melhores na eta-
pa estadual dos Jogos Esco-
lares e Paraescolares da Pa-
raíba classificam-se para os 
Jogos Escolares Brasileiros 
(JEBs), que irão o ocorrer no 
Rio de Janeiro, em outubro. 
Já quem faz parte da catego-
ria de 15 a 17 anos, disputará 
os Jogos Escolares da Juven-
tude, marcados para Ara-
caju no mês de setembro e 
quem for atleta paraescolar, 
garante vaga para uma sele-
tiva no Rio Grande do Nor-
te, em Natal, das Paralim-
píadas Escolares.

Finais da Inter-Regional no voleibol foram disputadas, ontem, no Ginásio do Centro Administrativo Municipal

Polígono e Conecta estão nas finais
jogos escolares

No ano de 1975, o jornalista e desportista 
WALFREDO LINS MARQUES lançou o 
seu livro intitulado "História do Futebol 

Paraibano”, pela Gráfica A União, Companhia e 
Editora. Com 361 páginas, prefaciado pelo também 
jornalista e desportista Carlos Pereira de Carvalho, 
a obra compreende seis décadas do nosso rico 
futebol, tendo início em 1908 e término em 1968.

O seu trabalho de pesquisa histórica atingiu o 
seu objetivo maior, documentando e registrando 
fatos que o tempo normalmente se encarrega 
de apagá-los; consequentemente dotando e 
municiando as novas gerações sobre o passado 
desse esporte em nosso estado. O livro começa 
narrando o surgimento do esporte bretão em nossa 
capital, em 1908, por estudantes em gozo de férias. 
O primeiro jogo ocorreu na tarde do dia 15 de janeiro 
do mesmo ano, entre as equipes do Club de Foot 
Ball Parahyba, norte e Club de Foot Ball Parahyba 
sul. O livro testemunha o surgimento de vários 
clubes em nossa terra, como também a extinção de 
outros como o Palmeiras, o América, o Sol Levante, 
o Red Cross, o Dolaport, o Astréa, o Pytaguares, o 
Estrela do Mar, o Colégio Pio X, o Cabo Branco, o 
Felipéa, o Paulistano, o Pibgás e o Esporte Clube 
União.

Também registra, em suas páginas a fundação 
da Associação dos Cronistas Esportivos da 
Paraíba, ACEP - em 21 de julho do ano de 1954, 
por um aguerrido grupo de jornalistas liderados 
pelo descendente de italiano Giácomo Zaccara.  
A entidade que administra o nosso futebol, atual 
Federação Paraibana de Futebol, hoje presidida 
por Michelle Ramalho, já foi anteriormente 
denominada de Federação Desportiva Paraibana, 
Liga Desportiva Paraibana e Liga Parahybana de 
Foot Ball. Todas essas mudanças estão nas páginas 
amareladas do livro ora em comento. Os nossos 
pequenos e aconchegantes estádios são lembrados 
por Walfredo Marques desde a sua inauguração até 
o dia de sua desativação ou demolição.  Ele noticia 
o antigo estádio do Cabo Branco em atividade e 
quando da sua demolição. O pequenino  Estádio 
Municipal Plínio Lemos, palco de grandes jogos do 
Campinense Clube. O Estádio Presidente Getúlio 
Vargas, templo do Treze Futebol Clube, o saudoso 
Estádio Olímpico José Américo de Almeida Filho, 
moradia do Botafogo Futebol Clube quando 
a estrela ainda não era vermelha e o Estádio 
Municipal Leonardo Vinagre da Silveira, a popular 
Graça de Cruz das Armas, campinho que ajudou o 
Auto Esporte Clube a escrever a sua trajetória. Todos 
com a sua importância temporal.

A nossa participação no antigo campeonato 
brasileiro de seleções estaduais, quando a nossa 
seleção enfrentava os estados de Pernambuco e o 
Rio Grande do Norte, sempre com casa cheia. Os 
amistosos estaduais e internacionais também estão 
catalogados nas páginas de seu brilhante livro.

Para nós torcedores, cronistas e desportistas 
paraibanos, ficou a certeza de que o desportista 
WALFREDO LINS MARQUES, o popular Walfredo 
Marques, escreveu o seu nome com tintas douradas 
e perpétuas na brilhante história do futebol 
paraibano.

Causos 
  & lendas do nosso futebol

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

Walfredo Marques 
e a história do 
futebol paraibano
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Walfredo Marques, historiador do futebol

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

tória, Igor Freire, de 13 anos,  
falou sobre a experiência e a 
oportunidade de participar 
pela primeira vez de uma fi-
nal dos  Jogos Escolares e Pa-
raescolares da Paraíba. “Há 
dois anos eu jogo vôlei, mas 
ainda não tinha jogado uma 
final, e aqui em João Pessoa. 
Viemos para competir, de-
mos o nosso melhor e é isso 
que vale”, afirmou o atleta 
de Caiçara.

    A segunda final da ma-
nhã também ficou entre as 
regionais de João Pessoa e 
Guarabira. No sub-17 se en-
frentaram as Escolas Conec-
ta Smart School, da capital, e 
Maria Gertrudes de Carva-
lho Neves, de Caiçara, com 
a equipe pessoense vencen-
do por 3 sets a zero. “Nossa 
primeira participação nos Jo-
gos Escolares e nós atingimos 
o objetivo. Viemos com a me-
lhor das expectativas e con-

seguimos a vitória através 
do trabalho de uma equipe 
afinada que vem treinando 
bem ao longo do ano”, desta-
cou o técnico Euclides Neto, 
que deu detalhe sobre o trei-
namento do time. “Fazemos 
treinos semanais na praia,  na 
areia, e na quadra, o que con-
fere aos atletas um preparo 
diferente, além de mais ha-
bilidade motora”, confessa.

Mas o clima de emoção 
nas finais do vôlei de quadra 
da etapa inter-regional dos 
Jogos Escolares e Paraescola-
res da Paraíba 2022 começou 
antes mesmo do início das 
partidas. As equipes das Es-
colas João Alves de Carvalho 
e Maria Gertrudes de Carva-
lho Neves, ambas do municí-
pio de Caiçara, atrasaram por 
conta das fortes chuvas que 
atingiram o município no iní-
cio da manhã, com a primeira 
disputa iniciando com pelo 

menos meia hora de atraso. 
Nada que comprometesse 
a emoção das partidas, pelo 
contrário, em quadra atletas 
empolgados vibravam a cada 
ponto conquistado. 

Isabel de Lourdes, coor-
denadora de voleibol dos 
Jogos Escolares e Paraesco-
lares da Paraíba, elogiou o 
nível das disputas ao longo 
da competição e destacou 
a importância da retomada 
integral das atividades es-
portivas. 

“O balanço é mais que po-
sitivo, superou as expectati-
vas, o que representa o res-
gate do esporte”. A torcida 
e o apoio de parentes e fami-
liares, disse, estão fazendo 
a diferença nesse processo. 
“Além do suporte do Go-
verno do Estado que segue 
apoiando e realizando esse 
evento que é tão relevante 
para os nossos estudantes”.

A equipe do Colégio Conecta venceu por 3 sets a 0 a Escola Maria Gertrudes, de Caiçara

No primeiro jogo da manhã, o Colégio Polígono mostrou muito mais determinação nos bloqueios

Disputas na natação, judô e luta olímpica

“Chegamos 
acreditando 
no time, 
treinamos 
bem e 
entramos 
em quadra 
com muita 
confiança. 
Muito felizes 
com o 
resultado

João Carlos Honorato
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O final de semana progra-
ma mais duas corridas na cida-
de de João Pessoa, atividades fí-
sicas que vêm se tornando uma 
rotina. Para hoje está previs-
ta a Corrida da Saúde, com iní-
cio previsto às 6h. Tanto largada 
quanto chegada serão no Largo 
da Gameleira. De lá, os atletas 
percorrerão as avenidas Almi-
rante Tamandaré e Cabo Bran-
co. Quem optar pela caminha-
da de 2km seguirá até o Largo 
de Tambaú e retornará do Bus-
to de Tamandaré. Já quem for 
participar da corrida 5 km, re-
tornará ao chegar próximo ao 

Food Park Cabo Branco. E, àque-
les que forem correr 8km, volta-
rão quando alcançarem a ladei-
ra do Cabo Branco.

Já amanhã será a vez da I 
Corrida da Polícia Penal, com 
largada e chegada acontecendo 
na Estação Cabo Branco – Ciên-
cia, Cultura e Artes. As pessoas 
que vão caminhar por 3km, sai-
rão pela PB-008 até a entrada da 
Praia do Seixas e voltarão. Os 
corredores também vão pela 
PB-008, sendo que a volta será 
das imediações da Rua Antônio 
Ventura (participantes de 5km) 
ou do Centro de Convenções 

(participantes de 10km).
Para garantir a prática de ati-

vidades físicas mantendo a se-
gurança viária, a Superinten-
dência Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Semob-
JP) seguirá com o monitoramen-
to, orientação e sinalização do 
trânsito, durante a realização de 
duas corridas neste fim de sema-
na, com percursos entre o Largo 
da Gameleira (em Tambaú) e o 
Centro de Convenções (Jacara-
pé). Além de 20 agentes de mobi-
lidade, cones e cavaletes vão ser 
usados para ordenar os eventos.

A  Semob-JP informa que 

para a Corrida da Saúde será 
bloqueada a via principal da 
orla de Tambaú, além disso, 
seguirão montadas as sinali-
zações que já ocorrem diaria-
mente, entre 5h e 8h, entre as 
praias do Cabo Branco e Ma-
naíra, para prática de esporte e 
lazer da população. Mas, para a 
I Corrida da Polícia Penal, agen-
tes de mobilidade estarão em 
pontos estratégicos, orientan-
do os participantes a seguirem 
na faixa da esquerda, comparti-
lhando as vias com os conduto-
res, que deverão transitar pela 
faixa da direita.

Curtas
Brasileiros se destacam
no Mundial de Surfe

Diego Costa diz que vê
muito marketing no Galo

CPB abre inscrição para 
curso on-line no goalball

Cabo da PM é destaque em 
Copa do Brasil de Karatê

Os surfistas enfim voltaram às ondas de G-Land, 
ontem, quase uma semana depois da última bateria 
de disputas, no sábado passado. Superados os dias 
de folga, de mar sem ondas relevantes, os brasileiros 
se destacaram na etapa da Indonésia do Circuito 
Mundial de Surfe. Gabriel Medina, Filipe Toledo 
e Jadson André avançaram às quartas de final. 
Voltando ao circuito nesta etapa, Medina superou 
o americano Kolohe Andino. E agora vai enfrentar 
o compatriota Jadson André, que fez bonito ao 
despachar o bicampeão mundial John John Florence.

"A bateria foi superlenta, mas eu tentei ficar ativo", 
comentou Medina. "E, no final, eu consegui pegar 
duas boas ondas. Sorte que eu tive a ajuda do jetski 
e voltei a tempo de estar no lugar certo para pegar a 
outra onda. Me sinto bem de ter avançado."

Diego Costa deixou o Atlético-MG após as 
conquistas do Brasileirão e da Copa do Brasil, 
no fim de 2021, sem explicação clara. Muitos 
torcedores criticaram o rompimento do contrato e o 
atacaram. Em longa entrevista ao Canal Pilhado, 
no YouTube, o centroavante naturalizado espanhol 
abriu o coração. Polemizou sobre o nível europeu 
que o clube prega, dizendo ser marketing, explicou 
a real situação pela despedida, teceu elogios aos 
companheiros, pediu Hulk na seleção e revelou 
que todo jogador sonha em defender o Flamengo. 
Questionado se o Atlético-MG é realmente um 
clube de nível europeu, Diego Costa foi sincero ao 
avaliar que muita coisa ainda precisa melhorar. 
"Nível europeu? Marketing. O vestiário é muito ruim, 
velho. Tem um campo, mas se chover não pode 
treinar", disparou. "

O Comitê Paralímpico Brasileiro, por meio da sua 
área de Educação Paralímpica, está com inscrições 
abertas para o curso on-line gratuito de Introdução à 
arbitragem de goalball. As matrículas são gratuitas e 
poderão ser realizadas por meio do site da Educação 
Paralímpica até o dia 5 de julho. O curso, realizado 
em parceria com a Confederação Brasileira de 
Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), vai ocorrer 
nos dias 11, 12, 18, 19 e 21 de julho, com a carga 
horária de 10h – as aulas serão realizadas das 19h30 
às 21h30. Serão 150 vagas oferecidas no total. O 
público-alvo do programa são alunos, professores 
de Educação Física e demais interessados na 
modalidade de goalball. Como pré-requisitos 
ter concluído os curso gratuitos EaD Movimento 
Paralímpico e Fundamentos Básicos do Esporte.

O cabo da Polícia Militar da Paraíba, Wilson, 
conquistou uma medalha de ouro na Copa 
do Brasil de Karatê, que aconteceu em Recife, 
na semana passada. O militar, lotado no 
CPRM - Comando de Policiamento da Região 
Metropolitana - Força Regional  já era bicampeão 
brasileiro de Karatê (2019/2021) e agora se 
consagrou bicampeão da Copa Brasil de Karatê 
(2017/2022), na categoria adulto Master  “Essa 
vitória chega para coroar anos de disciplina e 
dedicação ao esporte”, comemorou o  atleta, 
acrescentando que o karatê faz parte de sua vida 
há 31 anos. 

De acordo com o medalhista, a próxima 
competição já tem data marcada. “Já estamos 
nos preparando para participar do Campeonato 
Brasileiro de Karatê CNKB na cidade de Anápolis, 
no estado de Goiás, que acontece no mês de 
outubro deste ano”, adiantou o cabo Wilson, que 
também está buscando parceria de empresas que 
possam viabilizar sua participação no evento.

Cabo Wilson tem 43 anos, dos quais 31 
dedicados ao esporte. É faixa preta de karatê 
3o dan, tendo também formação em Educação 
Física, além de policial militar. O atleta é penta 
campeão paraibano de Karatê, bicampeão 
brasileiro (2019/ 2021), bicampeão da Copa do 
Brasil (2017/2022) e 3o lugar no Panamericano de 
Karatê Interestilos de 2018.

Semob monitora e orienta nos eventos que vão acontecer, hoje e amanhã, em Tambaú e no Cabo Branco

Duas corridas na orla de João Pessoa
saúde e penal

Jogos de hoje
n Série A
16h30
América-MG x Cuiabá
19h
Ceará x Coritiba
Avaí x São Paulo
Athletico-PR x Santos
20h30
Atlético-GO x Corinthians

n Série B
16h30
Novorizontino x Sampaio Corrêa
Bahia x Criciúma
19h
Brusque x Náutico
Tombense x Ituano

n Série C
11h
Ypiranga-RS x Figueirense
17h
Botafogo-PB x ABC
18h
Confiança x Botafogo-SP
19h
Mirassol x Brasil de Pelotas

n Série D
11h
Nova Iguaçu x São Bernardo
15h
Crato x Afogados
Lagarto x Jacuipense
Santo André x Paraná
Juventus-SC x Aimoré
Caxias x Próspera
15h30
Castanhal x Tocantinópolis
Ceilândia x Anápolis
16h
São Raimundo-AM x Humaitá
4 de Julho x Juventude Samas
Retrô x São Paulo Crystal
Grêmio Anápolis x Operário VG
URT x Inter de Limeira
Bahia de Feira x Real Noroeste
17h
América-RN x Icasa
Ferroviária x Caldense
18h
Rio Branco-AC x Porto Velho
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A Semob vai estar vigilante, orientando pedestres e automóveis em relação aos pontos de interdição para as duas corridas

A primeira semifinal masculina 
de Roland Garros terminou num an-
ticlímax, ontem. O espanhol Rafael 
Nadal avançou à final após o alemão 
Alexander Zverev sofrer grave tor-
ção no tornozelo direito no fim do se-
gundo set. Apesar do encerramento 
precoce da partida, com placar de 7/6 
(10/8) e 6/6, o recordista de títulos do 
Grand Slam francês precisou ficar em 
quadra por 3h13min.

O jogo foi finalizado ainda no se-
gundo set porque Zverev torceu o 
tornozelo ao tentar devolver a bola 
no fundo de quadra para evitar o tie
-break. Ele caiu no chão e, entre lágri-
mas, precisou deixar a quadra numa 
cadeira de rodas.

“Ele teve muito azar, fez uma gran-
de campanha em Roland Garros e sei o 
quanto quer ganhar um Grand Slam”, 
disse Nadal, ainda constrangido pela 
vitória por abandono. “Difícil para eu 
falar qualquer coisa hoje diante des-
sa situação. Todos sabem que era um 
sonho chegar a mais uma final de Ro-
land Garros. Mas terminar dessa for-
ma, ver ele chorando... Só desejo o me-
lhor para ele também.”

Antes da lesão, o jogo vinha sendo 
equilibrado, com chances para os dois 
lados. Sob o teto fechado, em razão da 

chuva em Paris, Nadal e Zverev fize-
ram um duelo marcado pela irregula-
ridade dos dois lados, principalmente 
no segundo set, com belos lances, mas 
também erros grosseiros e seguidas 
quebras de saque.

Nadal entrou em quadra sob des-
confiança sobre suas condições físi-
cas, em razão da lesão crônica no pé 
e da desgastante partida contra No-
vak Djokovic nas quartas de final. 
Ele saiu atrás no placar, ao sofrer 
uma quebra logo no primeiro game 
da partida. Mas soube reagir quan-
do Zverev passou a oscilar, no oita-
vo game. Acabou levando a melhor 
no tie-break.

Diante de Guga Kuerten nas tri-
bunas, Nadal e Zverev fizeram um 
segundo set com muita oscilação. 
Tanto que os quatro primeiros ga-
mes foram resolvidos com quebras. 
O espanhol só conseguiu confirmar 
seu saque no 10o game da parcial. E, 
mais uma vez, a decisão iria para o tie
-break, que não chegou a ser iniciado 
porque o alemão sofreu a grave lesão.
Nadal vai, então, em busca do 14o tro-
féu em Roland Garros e do 22o título 
de Grand Slam, que seria um novo re-
corde. Aniversariante do dia, o tenis-
ta de 36 anos vai enfrentar o vencedor 
do duelo entre o croata Marin Cilic e 
o norueguês Casper Ruud.

Nadal se beneficia de lesão no
alemão Zverev e vai à final

roland garros

Agência Estado

Nadal tem a chance de conquistar o seu 14o título em Roland Garros
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São cinco da manhã e já estou reflexivo na janela, 
sentindo a brisa gélida e o cheiro orvalhado do 
amanhecer. O sol ainda não se ergueu, mas 

sua claridade já ilumina este dia recém-saído da 
escuridão, é um novo amanhecer urbano dominical 
na Rainha da Borborema.

No embrolho das copas das árvores a passarada 
está a desaninhar, gorjeio intenso, como que 
disputando galhos ou acordando uns aos outros, 
reconheço rumores de andorinhas, mas o bem-te-vi é 
o que melhor se anuncia. São pássaros urbanos. De 
pontos incertos, vez por outra algum galo ensaia um 
cantar, breve e rouco, um canto urbano, sem poesia. 
A iluminação púbica já foi desligada por algum 
funcionário público diligente ou um serviço automático, 
não sei, mas alguns postes e luzes particulares ainda 
marcam seus focos na cidade amanhecendo. O 
calçamento e os telhados ainda lustram pelo orvalho 
da noite, as copas dos arbustos salpicam luzes de 
gotículas e a cerração cobre Campina Grande com 
uma manta de névoa. Nos edifícios, luzes acendem 
e apagam à toa, algum insone que vai ao banheiro, 
outro à cozinha, mas a maioria ainda dorme. Nas 
avenidas, de quando em quando um veículo desliza 
e vai deixando o rastro sonoro, são os primeiros sons 
humanizados da manhã.

Cinco e quinze, a cerração começa a se dissipar 
tangida pela luz que avança. A Serra de Bodopitá 
enegrece no horizonte, no contraste com o branco 
da luz do sol que lhe vem de trás se erguendo. As 
andorinhas são as primeiras a deixar as árvores, 
começam suas piruetas no céu, elas gostam das 
manhãs e dos entardeceres, batem asas, depois 
planeiam em círculos. Outros pássaros agora, os 
bem-te-vis, rolinhas e pardais, em voos baixos, sentam 
aqui, ali, nos telhados, fios de postes, antenas, vão e 
voltam das árvores, se confraternizam, ensaiam o dia. 
No céu, garças em revoada cívica, o poderoso carcará 
das vizinhanças inicia suas buscas nos baldios 
urbanos, onde pombos assustados já beliscam algum 
lixo dormido.

Seis horas, a frequência do deslizar de carros 
aumenta nos asfaltos, as primeiras motos barulhentas 
e as preambulares pessoas, andantes da manhã, 
ciclistas, gente matinal, dos exercícios e também 
proletários madrugadores que precisam trabalhar 
nos domingos. Um carroceiro preguiçoso tange seu 
burro e os primeiros cachorros de madames vêm com 
seus donos, ou mucanos, para suas necessidades 
matinais. Conforme a claridade se intensifica, o dia 
vai mornando e às seis e meia Monet dorme e o agito 
acorda, o primeiro ônibus, o caminhão inaugural, o 
revoar das andorinhas são mais agressivos, brincam 
de pega-pega, e as vidraças das janelas reluzem o 
reflexo do sol. O amanhecer se faz vivo, quando morre.

No micro-universo de minha janela não sei 
quantas vidas nasceram e morreram neste 
amanhecer de hoje. Fico pensando quantas manhãs 
já nasceram e morreram, elas são efêmeras. 
Aqui mesmo onde estou, se fosse há cem anos, os 
amanheceres tinham outras dinâmicas, padeiros e 
leiteiros gritando, o cheiro das manhãs eram mais 
temperados de estrume, tínhamos pássaros silvestres 
no cenário, mais relva. Se voltássemos ao século XVI, 
teríamos emas pastando na campina, jacarés no 
riacho, índios e até onças. Essas manhãs morreram 
para sempre, hoje o dia é desse amanhecer que vi, 
esse que acaba de morrer. Tudo flui.

E esse amanhecer me fez lembrar a primeira 
filosofia do Ocidente, a dos pré-socráticos, a 
filosofia natural da Grécia antiga, escola filosófica 
de observadores da natureza e da vida; Tales de 
Mileto, Anaximandro, Anaxímenes e, em Éfeso, o 
maior dos pré-socráticos, Heráclito, cuja teoria da 
eterna transformação, da luta dos contrários, exclui 
um permanente vir a ser. Ele dizia: “Não podemos 
entrar duas vezes no mesmo rio, pois constantemente 
corre por ele novas águas”. Assim são também os 
amanheceres, não importam se é domingo ou outro 
dia da semana, se quem o aprecia é um bruto ou um 
poeta, invariavelmente as manhãs nascem e morrem 
em todas alvoradas. Como diria Chico Buarque: 
“Apesar de você, amanhã há de ser outro dia”.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

O morrer 
das manhãs

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

de Campina Grande (IHCG)

Empresário é considerado um dos maiores empreendedores comerciais nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte

CG lembra a morte de Dão Silveira 
DESTAQUE COMO INVESTIDOR

Este ano, as cidades de 
Campina Grande e São Ben-
to, na Paraíba, e Natal, no Rio 
Grande do Norte, estão lem-
brando do 32º aniversário da 
morte do empresário paraiba-
no Dão Silveira, considerado 
um dos maiores empreende-
dores comerciais nesses dois 
estados. A disciplina finan-
ceira que adotou em sua vida, 
permitiu a Dão Silveira que se 
destacasse como investidor. 
Ele mesmo admitia: “Com a 
ajuda de Deus, tudo em que 
eu me meto dá certo”.

Dão Silveira nasceu em 
Brejo do Cruz, no Sertão da 
Paraíba, em 24 de junho de 
1910, e morreu no dia 26 de 
março de 1990, em Campina 
Grande, aos 79 anos. Seus pais 
eram os agricultores Tomás de 
Souza Guimarães e Isabel Sil-
veira Guimarães.

Ele “criou o diminutivo 
mais carinhoso do mundo”, 
pois chamava a todos de “bi-
chinho”. João Silveira Guima-
rães – este era seu nome de 
batismo – foi um homem que 
começou ajudando um tio a 
vender couro de animais e 
acabou multiplicando seus 
bens a ponto de se tornar dono 
de lojas de automóveis e ca-
minhões, encontrando tempo 
para ajudar a quem precisa-

Hilton Gouvêa 
hiltongoivearaujo@gmail.com

(Valéria de Almeida)

Obituário
Anderson Antunes Gonçalves
30/5/2022 - Aos 31 anos, em 
Maribondo (AL). Paraibano 
suspeito de participar de tentativa 
de assalto a uma agência bancária 
no interior de Alagoas foi morto 
em confronto com a polícia. Ele foi 
identificado na quinta-feira (2).

Foto: Reprodução

Aforismo
“Duas verdades em que os 

homens em geral nunca 
acreditarão: a primeira, 
a de não saber nada, a 

segunda, a de não ser nada. 
Acrescente a terceira, que 

depende muito da segunda: 
a de não ter nada a esperar 

depois da morte.”

Giacomo 
Leopardi
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Cícero Galdino
1º/6/2022 – Aos 60 anos, na PB-137, 
em Baraúna (PB), em acidente de 
motocicleta. Morreu após colidir 
seu veículo contra um carro. Sua 
mulher, Augusta Fidelis dos Santos, 
de 59 anos, ficou ferida e foi 
socorrida em estado grave.

Foto: Reprodução

va, vendendo fiado e anotan-
do tudo em cadernos comuns. 
Entre “seus provérbios”, des-
tacavam-se dois: “Quem pen-
sa em ter, já conseguiu o bem 
pela metade” e “o homem sem 
mulher não é nada na vida”.

Aos oito anos, durante uma 
grande seca que assolou o Nor-
deste em 1918, Dão foi traba-
lhar em Monteiro, no Cariri 
paraibano, com o tio Aurelia-
no Silveira. Quando Aureliano 
foi buscar o sobrinho em Brejo 
do Cruz , para ajudá-lo a com-
prar e vender couros de ani-
mais nas feiras da região, Dão 
enfrentou uma prova de fogo: 
andou a pé com o tio quase 130 
dos 255 quilômetros que sepa-
ram as duas cidades.

Na labuta do couro, Au-

reliano dava uns trocados ao 
menino, que guardava tudo 
num mealheiro. Um dia, ao 
ser chamado pelo tio para irem 
a uma feira, ele respondeu: 
“Hoje eu vou só, porque já te-
nho dinheiro para comprar e 
vender meus próprios couros”.

De volta à Fazenda Ipuei-
ras, propriedade de seus pais, 
Dão deu tudo de si para arran-
jar um jeito de ganhar mais di-
nheiro, se associando a outro 
tio, Abílio Silveira, no comér-
cio de couros. Abílio entrou 
com cem mil réis e Dão com 
a experiência e o trabalho. Foi 
daí que ele adquiriu seu pri-
meiro caminhão, um Chevro-
let norte-americano de 1946, o 
legítimo “cara-de-sapo”. Poste-
riormente, abriu uma padaria 
em Riacho dos Cavalos. Com 
outra seca que se instalou na 
área, ele anexou um barracão 
à padaria.

Interesse da GM
E o “cara-de-sapo” não pa-

rava de rodar paralelamente, 
distribuindo rapadura, redes, 
manteiga de garrafa, farinha 
de mandioca e outras merca-
dorias nas praças de Campi-
na Grande, São Bento e nas 
maiores cidades do Brejo e do 
Sertão. São Bento, por fabri-
car redes, era o maior cliente 
de Dão na compra de fios de 
algodão. Nessas viagens, co-
nheceu, em Cubati, no Curi-

mataú paraibano, aquela que 
seria sua mulher, Isabel Sil-
veira Guimarães. Com ela teve 
seus filhos, numa união que 
duraria a vida inteira.

Dão comprou e revendeu 
depois tantos caminhões que 
despertou a curiosidade dos 
diretores da General Motors 
do Brasil (GM). Dessa vez, ele 
tornou-se concessionário da 
Chevrolet em Campina Gran-
de e região. Na época, enfren-
tava concorrentes fortes nesse 
ramo: Aloísio Silva e Manoel 
Holanda. Silveirinha, filho de 
Dão, agora ficou tomando con-
ta da loja de caminhões, en-
quanto o pai ia cuidar das fa-
zendas que adquirira. A linha 
de veículos de passeio veio de-
pois, assim que a Chevrolet re-
solveu criá-la, após comprovar 
a aceitação de seus caminhões 
no mercado brasileiro.

A GM incentivou-o a abrir 
outra concessionária Chevro-
let em Natal. Poucos anos de-
pois, Dão comprou a conces-
sionária Chevrolet de Patos. 
Em 1985, abriu a segunda con-
cessionária Chevrolet em Na-
tal. Arrumado financeira-
mente, elegeu-se duas vezes 
prefeito de São Bento, onde 
construiu a cadeia, o matadou-
ro, um colégio e uma ponte. 
Ainda comprou a concessioná-
ria Volkswagen em Campina 
Grande. Mas vendeu-a, para 
manter-se fiel à Chevrolet.

Trajetória
Nascido em Brejo do 

Cruz, o paraibano filho 
de agricultores teve 

que fugir da seca, mas 
venceu na vida como 
empresário e morreu 
em Campina Grande

Jesus Adib Abi Chedid
2/6/2022 – Aos 83 anos, em São 
Paulo (SP), em decorrência de 
broncopneumonia bacteriana 
e falência múltipla de órgãos. 
Prefeito de Bragança Paulista (SP). 
Deixa a esposa Marilis Reginato 
Abi Chedid, os filhos Edmir, Elmir, André Luís e 
Érika, as noras Tereza, Deborah e Daniele, e o 
genro Henrique, além de 12 netos e uma bisneta.

Foto: Divulgação

Thalita Vieira da Silva
2/6/2022 – Aos 26 anos, em São 
Bento (PB), vítima de feminicídio. 
Foi morta a tiros pelo marido, que 
também matou os pais dela: Rita 
Vieira Dantas, de 43 anos, e Carlos 
Jaime Pedro da Silva, de 50 anos.

Foto: Redes Sociais

Rosa da Fonseca
1º/6/2022 – Aos 73 anos, em 
Fortaleza (CE), de um câncer de 
ovário. Professora e ex-vereadora 
na capital cearense pelo PSB. Teve 
participação na luta estudantil nos 
anos de ditadura militar no Brasil. 
Foi presa e vítima de tortura antes de fundar, em 
1973, o grupo Crítica Radical, ao lado de Jorge 
Paiva, Célia Zanetti, Maria Luíza Fontenele e 
outros militantes.Foi sindicalista e presidente da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Ceará.

Foto: TV Ceará

Breves & Curtas
# Ossos humanos e cruzes exibidos no TikTok
Uma jovem de 20 anos furtou ossos humanos 
e cruzes dos cemitérios de Itajubá e Carmo 
de Minas, cidades da região do Sul de Minas 
Gerais, e postou um vídeo na rede social TikTok 
exibindo os artefatos roubados. A Polícia Civil 
ficou sabendo do furto, após tomar conhecimento 
do vídeo pelas redes sociais. O crime aconteceu 
há mais de 30 dias. A mulher não foi presa por 
não estar mais dentro do prazo de flagrante. 
Um inquérito foi aberto para investigar o caso. A 
suspeita tem distúrbios psiquiátricos.

# “Morte” ateia fogo em si mesma
Um jovem fantasiado de morte ateou fogo em si 
mesmo no último dia 31, em pleno ponto turístico 
de Istambul, na Turquia. Abdullah Cihat Turan, 
de 28 anos, foi encaminhado ao hospital com 
queimaduras de 2º e 3º graus e permaneceu 
internado em estado grave. A ocorrência foi 
registrada em frente à Torre de Gálata, estrutura 
medieval onde hoje funciona um museu. Após 
tirar fotos com alguns transeuntes, Abdullah se 
encharcou de gasolina e se incendiou.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
OBJETO: Contratação de serviços de Elaboração da Base Cartográfica Digital, Capacitação 

Técnica e PGV para o município de ALGODÃO DE JANDAÍRA-PB. LICITANTE INABILITADO: 
PAULINO LUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura do 
envelope de documentação da empresa segunda colocada,  será realizada no dia 13/06/2022, às 
14:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaí-
ra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 994051912. E-mail: 
adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaíra - PB, 03 de junho de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de uma 
unidade móvel de saúde original de fábrica 0 km, vendido por uma concessionária autorizada pelo 
fabricante ou pelo próprio fabricante, para melhor atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Saúde de Araçagi, de acordo com a Proposta n. º12431.299000/1210–02 – Ministério de Saúde, 
conforme Termo de Referência. Abertura da sessão pública: 14:30 horas do dia 20 de Junho de 
2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99145-6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Araçagi - PB, 03 de Junho de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecer de forma parcelada água mineral em garrafões de 20 litros e gás GLP 13kg para 
atender a demanda da Prefeitura Municipal de Arara PB; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA - R$ 238.100,00; 
JOSE IBIAPINA RODRIGUES DOS SANTOS 08840594485 - R$ 58.805,00.

Arara - PB, 01 de Junho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00015/2022. OBJETO: Contratação de empresa para fornecer 

de forma parcelada água mineral em garrafões de 20 litros e gás GLP 13kg para atender a demanda 
da Prefeitura Municipal de Arara PB. 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: Comercial Dona Maria de Lourdes Ltda - CNPJ 07.621.984/0001-77. Jose Ibiapina 
Rodrigues dos Santos 08840594485 - CNPJ 46.096.861/0001-16. 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, 02 de Junho de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Junho de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATEN-
DER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA 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 120/10; 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. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.
com. Edital: cplareial2020@gmail.com; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 03 de Junho de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA EM TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS PARA O DEPÓSITO DOS RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE AREIAL – PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE 
RESIDUOS LTDA - R$ 220.000,00.

Areial - PB, 03 de Junho de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA EM TRATAMENTO 
E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA O DEPÓSITO DOS RESÍDUOS DO MUNICÍPIO 
DE AREIAL – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Areial: 02070.15.452.1013.2038 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA NATUREZA DA DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURIDICA FONTE: 500. VIGÊNCIA: até 03/06/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00073/2022 - 03.06.22 - ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL 
DE RESIDUOS LTDA - R$ 220.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
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.
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 equipamentos material  permanentes para estruturação das Unidades 
Básicas de Saúde PSF I e II, através de recurso de emenda parlamentar conforme proposta 
Nº 11383.748000/1210–01 do Ministério da Saúde. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 17 de Junho de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Plataforma: portaldecompraspublicas.com. br 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; portaldecompraspublicas.com.br. 

Assunção - PB, 01 de Junho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022, 
que objetiva: Realização de show artístico, em via pública, no 32º São Pedro de Assunção–PB, no 
dia 08 de julho de 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
M. A. G. PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI (M.A.G. PROMOÇÕES E EVENTOS) portadora do 
CNPJ nº 31.626.036/0001-09 - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assunção - PB, 01 de junho de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TI, FORMADA PELA 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DO FORNECIMENTO DE MÃO–DE–OBRA, IMPLANTAÇÃO, 
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE, INSTALAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO 
E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DE SAÚDE QUE SERÃO UTILIZADOS 
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 
R$ 162.000,00.

Belém - PB, 03 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ESPECIALIDADES 
JUNTO A REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DE SAÚDE PARA CONSULTAS, RETORNOS E 
PROCEDIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POLIVIDA CLINICA DE SAUDE 
POPULAR LTDA - R$ 292.380,00; SORRISO – SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA E SAÚDE 
LTDA - R$ 97.200,00.

Belém - PB, 03 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Junho 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃONO BAIRRO PO-
PULARES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação perti-
nente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. 
E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: https://www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 03 de Junho de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 023/2022-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA MÁQUINAS PESASDAS. Data de abertura: 
15/06/2022 às 08h30min (horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.
boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 03 de Junho de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 024/2022-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS. Data de abertura: 15/06/2022 às 10h30min 
(horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no 
endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 03 de Junho de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00060/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, se-

diada 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 maior 
desconto, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: Contratações de empresa especializada na prestação de serviços de administração 
e gerenciamento da frota de veículos próprio, veículos a disposição e locados, máquinas e 
equipamento do MUNICÍPIO DE CABEDELO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do 
dia 23 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 23 de Junho 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 Comple-
mentar 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, 03 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00054/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial 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 ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E 
VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO–DE–OBRA 
E MATÉRIA–PRIMA NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO QUÍMICO A SER REALIZADO NAS INS-
TALAÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA–HMMPAB, 
NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO–SESCAB. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do 
dia 27 de Junho 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 le-
gislação 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, 03 de Junho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
TOMADA DE PREÇO Nº. 00003/2022

RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, mediante o Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, designado pela Portaria nº 026/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna público, para 
conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve um ADENDO No Resultado de Habi-
litação da licitação em epígrafe, publicado no Diário Oficial do Estado dia 03/06/2022, página 63 e 
no Jornal da União na página 25, contendo a seguinte alteração:

Onde se lê:
•  A sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 

dia 02/06/2022, às 09:00 horas
Leia-se:
• A sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 

dia 14/06/2022, às 09:00 horas
Caraúbas – PB, 03 de junho de 2022. 

Sonildo Hostio da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO 
PARA APRESENTAÇÃO MUNICIAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO 
DE CARAÚBAS/PB – 02 DE JULHO DE 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS 
LTDA - R$ 100.000,00.

Caraúbas - PB, 02 de Maio de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA 
APRESENTAÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/
PB, NO DIA 02/07/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
MF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - R$ 150.000,00.

Caraúbas - PB, 02 de Maio de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA 
APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/
PB, NO DIA 01/07/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA - R$ 85.000,00.

Caraúbas - PB, 04 de Maio de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00006/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO 
PARA APRESENTAÇÃO MUNICIAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO 
DE CARAÚBAS/PB – 02 DE JULHO DE 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI – 
ME - R$ 20.000,00.

Caraúbas - PB, 12 de Maio de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NAS 
TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, NO DIA 30 DE 
JUNHO DE 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE 
ADRIANO BEZERRA DA SILVA - R$ 10.000,00.

Caraúbas - PB, 27 de Maio de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIO-
NAIS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, NO DIA 30 DE JUNHO 
DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 09.00 ? SEC. DE TURISMO, CULTURA, DES-
PORTOS E LAZER 27.813.0029.2044 – PROMOVER EVENTOS POPULARES 500 – recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 40701/2022 - 27.05.22 - JOSE ADRIANO BEZERRA 
DA SILVA - R$ 10.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTA-
ÇÃO MUNICIAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB – 02 
DE JULHO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2022. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 09.00 ?– SEC. DE TURISMO, CULTURA, 
DESPORTOS E LAZER 27.813.0029.2044 – PROMOVER EVENTOS POPULARES 500 – recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 40601/2022 - 13.05.22 - FERREIRA PRODUCOES, 
LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME - R$ 20.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÃO 
MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, NO DIA 
02/07/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 9.00 � SEC. DE TURISMO, CULTURA, DES-
PORTOS E LAZER 27.813.0029.2044 – PROMOVER EVENTOS POPULARES 500 – recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 40401/2022 - 02.05.22 - MF SERVICOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA - R$ 150.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO 
MUNICIAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB – 02 DE 
JULHO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 09.00 � SEC. DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS 
E LAZER 27.813.0029.2044 – PROMOVER EVENTOS POPULARES 500 – recursos não Vinculados 
de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Caraubas e: CT Nº 40301/2022 - 02.05.22 - BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS 
ARTISTICOS LTDA - R$ 100.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTA-
ÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, NO 
DIA 01/07/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 9.00 –? SEC. DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS 
E LAZER 27.813.0029.2044 – PROMOVER EVENTOS POPULARES 500 – recursos não Vincu-
lados de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Caraubas e: CT Nº 40501/2022 - 09.05.22 - ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E 
ENTRETENIMENTOS LTDA - R$ 85.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00008/2022, que objetiva: Contratação de Show Artístico do cantor VINICIOS MENDES e 
Banda com duração de 02h:00mm/show, que se apresentará no dia 28 de Junho de 2022, por 
ocasião das festividades do São Pedro/2022 neste município de Casserengue/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MX PRODUCOES MUSICAIS 
EIRELI - R$ 12.000,00. 

Casserengue - PB, 01 de Junho de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2022, que objetiva: Contratação de Show Artístico do cantor NATHAN VINICIOS e Banda 
com duração de 02h:00mm/show, que se apresentará no dia 29 de Junho de 2022, por ocasião das 
festividades do São Pedro/2022 neste município de Casserengue/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS 
EIRELI - R$ 8.000,00.

Casserengue - PB, 01 de Junho de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00004/2022
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 DV00004/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para locação de Serviço e implantação de Software de 
Controle de combustível 100% WEB, com integração no posto de Combustível licitado (contra-
tado), bem como acesso na nossa secretaria de Administração, comunicando simultaneamente, 
com vista a disponibilizar a entidade publica mecanismos de controle para prevenção de erros, 
fraudes e desperdícios, trazendo benefícios e o correto atendimento à População do Munícipio 
de casserengue; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDER 
BATISTA DE SOUSA - R$ 9.800,00.

Casserengue - PB, 01 de Junho de 2022
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios para confecções de cestas básicas para distribuição com pessoas carentes do muni-
cípio de Casserengue/PB, para o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS LTDA - R$ 67.796,00. 

Casserengue - PB, 02 de Junho de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição 
de gêneros alimentícios para as secretarias da administração e ao Fundo Municipal de saúde 
do município de Casserengue/PB, para o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 - R$ 
650,00; EDVALDO BEZERRA DA COSTA - R$ 70.653,60; MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS 
LTDA - R$ 45.461,50.

Casserengue - PB, 02 de Junho de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para 

confecções de cestas básicas para distribuição com pessoas carentes do município de Casserengue/
PB, para o exercício de 2022. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Maria 
Albertina Silva Santos Ltda - CNPJ 45.173.780/0001-00. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua: 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3634-1141.

Casserengue - PB, 02 de Junho de 2022
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022.
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para 

as secretarias da administração e ao Fundo Municipal de saúde do município de Casserengue/PB, 
para o exercício de 2022. 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: Adriano 
de Souza Loureiro 02889460495 - CNPJ 35.520.026/0001-45. Edvaldo Bezerra da Costa - CNPJ 
10.777.872/0001-14. Maria Albertina Silva Santos Ltda - CNPJ 45.173.780/0001-00. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3634-1141.

Casserengue - PB, 02 de Junho de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDA-

DES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE – PB, RECURSO DE 
EMENDA PARLAMENTAR Nº. DA PROPOSTA: 12431.437000/1210–02. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS 
FEDERAL(TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) – 30.010 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE – 10.301.0005.1043 – ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52 – EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT Nº 00049/2022 - 11.05.22 
- VS COSTA & CIA LTDA - R$ 8.800,00; CT Nº 00050/2022 - 11.05.22 - PAULO JOSE MAIA 
ESMERALDO SOBREIRA - R$ 614,00; CT Nº 00051/2022 - 11.05.22 - K. C. R. INDUSTRIA E 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - R$ 3.660,00; CT Nº 00052/2022 - 11.05.22 - VIVA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 2.250,00; CT Nº 00053/2022 - 11.05.22 - MUNDI 
EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME - R$ 805,00; 
CT Nº 00054/2022 - 11.05.22 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 850,00; CT Nº 00055/2022 
- 11.05.22 - WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 1.725,00; 
CT Nº 00056/2022 - 11.05.22 - A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - R$ 2.250,00; CT 
Nº 00057/2022 - 11.05.22 - MEDIC MANUTEN????O E REPARA????O DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI - R$ 847,98; CT Nº 00058/2022 - 11.05.22 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA - R$ 5.694,00; CT Nº 00059/2022 - 11.05.22 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 
27.170,00; CT Nº 00060/2022 - 11.05.22 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - R$ 11.623,00; CT Nº 00061/2022 - 11.05.22 
- FABIO JOSE DE SENA 01035021498 - R$ 513,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº DV00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa para locação de Serviço e implantação de Software de 

Controle de combustível 100% WEB, com integração no posto de Combustível licitado (contra-
tado), bem como acesso na nossa secretaria de Administração, comunicando simultaneamente, 
com vista a disponibilizar a entidade publica mecanismos de controle para prevenção de erros, 
fraudes e desperdícios, trazendo benefícios e o correto atendimento à População do Munícipio 
de casserengue. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2022. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RE-
CURSOS ORDINARIOS) = 20.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.0002.2003 
– ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00067/2022 - 02.06.22 - EDER BATISTA DE 
SOUSA - R$ 9.800,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00009/2022
OBJETO: Contratação de Show Artístico do cantor NATHAN VINICIOS e Banda com 

duração de 02h:00mm/show, que se apresentará no dia 29 de Junho de 2022, por ocasião 
das festividades do São Pedro/2022 neste município de Casserengue/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINÁRIOS) = 
20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 13.392.0004.2014 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Casserengue e: CT Nº 00066/2022 - 02.06.22 - FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E 
SERVICOS EIRELI - R$ 8.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00008/2022
OBJETO: Contratação de Show Artístico do cantor VINICIOS MENDES e Banda com 

duração de 02h:00mm/show, que se apresentará no dia 28 de Junho de 2022, por ocasião 
das festividades do São Pedro/2022 neste município de Casserengue/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINÁRIOS) 
= 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 13.392.0004.2014 – ELEMENTO 
DE DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Casserengue e: CT Nº 00065/2022 - 02.06.22 - MX PRODUCOES MUSICAIS 
EIRELI - R$ 12.000,00. 

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 4 de junho de 2022      25Publicidades



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A BASE DES-
CENTRALIZADA DO SAMU NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB; ADJUDICO o seu objeto a: DI DINAH 
COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - R$ 4.005,00; LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE 
ELETROELETRONICO LTDA - R$ 1.928,34; PETTER COM??RCIO DE EPIS EIRELI - R$ 30.188,50; 
R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 3.201,00.

Conde - PB, 20 de Janeiro de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A BASE 
DESCENTRALIZADA DO SAMU NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - R$ 4.005,00; 
PETTER COM??RCIO DE EPIS EIRELI - R$ 30.188,50; R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI 
UTILIDADES LTDA - R$ 3.201,00.

Conde - PB, 15 de Março de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE PARÂMETROS NO CENTRO ESPECIALIZADO 
EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA (CER II); ADJUDICO o seu objeto a: CIRURGICA SAO 
FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 13.500,00.

Conde - PB, 19 de maio de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE PARÂMETROS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM 
REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA (CER II); HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório em favor de: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 13.500,00. 

Conde - PB, 19 de Maio de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00012/2022
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 DP00012/2022, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PAULO DA ROCHA BARRETO, 79, 
CENTRO, CONDE–PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS INERENTES AO PRONTO ATENDIMENTO DO CONDE–PB E DEMANDAS 
DOS MUNÍCIPES; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FÁBIO 
RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO - R$ 89.374,92.

Conde - PB, 31 de Maio de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA / MOTOLÂNCIA E AMBULÂNCIA 
DE SUPORTE BÁSICO – TIPO B, A FIM DE ATENDER A BASE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 
MÓVEL DE URGÊNCIA–SAMU DO MUNICÍPIO DE CONDE–PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: A G SERVICOS MEDICOS LTDA - R$ 25.500,00.

Conde - PB, 28 de Abril de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA / MOTOLÂNCIA 
E AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO – TIPO B, A FIM DE ATENDER A BASE DOS SERVIÇOS 
DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA–SAMU DO MUNICÍPIO DE CONDE–PB; ADJUDICO 
o seu objeto a: A G SERVICOS MEDICOS LTDA - R$ 25.500,00.

Conde - PB, 20 de Abril de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO 
BÁSICA EM SAÚDE; ADJUDICO o seu objeto a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA - R$ 2.744,80; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOS-
PITALARES LTDA – ME - R$ 17.940,00; PESENTI E PELAIS - R$ 43.080,00.

Conde - PB, 23 de Maio de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS PACIENTES DA ATEN-
ÇÃO BÁSICA EM SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 2.744,80; ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 17.940,00; PESENTI E 
PELAIS - R$ 43.080,00.

Conde - PB, 23 de Maio de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
TIPO MOTOCICLETA / MOTOLÂNCIA E AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO – TIPO B, A FIM 
DE ATENDER A BASE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA–SAMU DO 
MUNICÍPIO DE CONDE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/
PB – 4.0100.10.302.0041.2064 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 28/04/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00045/2022 - 28.04.22 - A G SERVICOS MEDICOS 
LTDA - R$ 138.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE PARÂMETROS NO CEN-
TRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA (CER II). FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00018/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS 
E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2053/ 
21.60.10.302.0034.2059 – ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATE-
RIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00060/2022 - 19.05.22 - CIRURGICA SAO 
FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 13.500,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PAULO DA ROCHA BARRETO, 79, CENTRO, 
CONDE–PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVI-
ÇOS INERENTES AO PRONTO ATENDIMENTO DO CONDE–PB E DEMANDAS DOS MUNÍCIPES. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00012/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022 
– RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – MANUTENÇÃO 
DAS ATIV DO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – 4.0100.10.302.0041.2065 – FONTE DE 
RECURSOS: 500 PRÓPRIO – CÓDIGO REDUZIDO: 652 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.01 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 31/05/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00071/2022 – 31.05.22 - FÁBIO 
RICARDO CARNEIRO MONTENEGRO - R$ 89.374,92.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS 
PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00003/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CONDE/PB – 4.0100.10.301.0045.2063 – ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.01 
– EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00063/2022 
- 24.05.22 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME 
- R$ 17.940,00; CT Nº 00065/2022 - 23.05.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA - R$ 2.744,80.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2053 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATE-
RIAL DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 
00068/2022 - 30.05.22 até 31.12.22 - TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 49.603,50; CT Nº 00070/2022 - 30.05.22 até 31.12.22 - VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA - R$ 29.775,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Medicamentos destinados 
aos pacientes da Rede Municipal de Saúde de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00005/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.301.0034.2085/ 
21.60.10.302.0034.2087/ 21.60.10.122.0034.2070/ 21.60.10.302.0034.2055 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Fundo Muni-
cipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00049/2022 - 05.05.22 até 31.12.22 - ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 168.322,40; CT Nº 00056/2022 - 18.05.22 até 
31.12.22 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - R$ 96.424,25; CT Nº 00057/2022 - 18.05.22 até 
31.12.22 - NORDESTE HOSPITALAR EIRELI - R$ 93.627,00; CT Nº 00058/2022 - 18.05.22 até 
31.12.22 - CIR??RGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 45.755,30; CT Nº 00059/2022 - 18.05.22 até 
25.10.22 - DROGAFONTE LTDA - R$ 108.983,50.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDA-
MENTO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS 
PRÓPRIOS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 
21.60.10.302.0034.2060 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00031/2022 - 15.03.22 
até 31.12.22 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - R$ 1.335,00; CT Nº 00032/2022 - 
15.03.22 até 15.03.22 - PETTER COM??RCIO DE EPIS EIRELI - R$ 12.899,75; CT Nº 00033/2022 
- 15.03.22 até 31.12.22 - R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV036/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV036/2022, nos termos do 
Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que objetiva: Contratação 
de direta da pessoa jurídica R S de Lira Serviços e Consultoria-ME, CNPJ: 46.340.268/0001-73, 
para 1º Objeto: Prestar serviços de assessoria e consultoria técnica especializada no apoio ad-
ministrativo em geral junto ao setor de pesquisa e preço, instrumentos de controle, organização e 
planejamento, para as Secretaria de Finanças, Administração, Planejamento e Gestão, Gabinete 
do Prefeito, Saúde, Agricultura, Desenvolvimento Social e Humano e Urbanismo do Município de 
Coremas-PB, elaborando, planejando e acompanhamento de relatório resumido dos contratos ad-
ministrativos e aditivos e outros realizados, conforme termo de referência; 2º Objeto: Prestação de 
Serviços técnicos profissionais no apoio administrativo em gestão junto a Secretaria de Educação 
do Município de Coremas-PB, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes 
da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: R S de 
Lira Serviços e Consultoria-ME, CNPJ: 46.340.268/0001-73, Rua Vergilina de Araújo, S/Nº, Bairro: 
Água Azul, Cidade: Teixeira-PB. Desta forma o valor total ratificado é de R$ 15.900,00 (quinze mil 
e novecentos reais). Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 30 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 138/2022

Dispensa Por Valor Nº 036/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: R S de 
Lira Serviços e Consultoria-ME, CNPJ: 46.340.268/0001-73. Objeto: Prestar serviços de assessoria 
e consultoria técnica especializada no apoio administrativo em geral junto ao setor de pesquisa 
e preço, instrumentos de controle, organização e planejamento, para as Secretaria de Finanças, 
Administração, Planejamento e Gestão, Gabinete do Prefeito, Saúde, Agricultura, Desenvolvimento 
Social e Humano e Urbanismo do Município de Coremas-PB, elaborando, planejando e acompanha-
mento de relatório resumido dos contratos administrativos e aditivos e outros realizados, conforme 
termo de referência. Valor contratado: Valor mensal será R$ 2.300,00 (dois mil, e trezentos reais), 
valor total retificado será de R$ 6.900,00 (seis mil, e novecentos reais). Recursos: Próprios (Diver-
sos e Ordinários) da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: Constante no QDD/2022. 
Vigência do contrato para execução dos serviços: Imediato. Vigência do contrato para efeito de 
pagamentos: Até 30/08/2022. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Rivanildo 
Santos de Lira (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 139/2022

Dispensa Por Valor Nº 036/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: R S de 
Lira Serviços e Consultoria-ME, CNPJ: 46.340.268/0001-73. Objeto: Prestação de Serviços técnicos 
profissionais no apoio administrativo em gestão junto a Secretaria de Educação do Município de 
Coremas-PB, conforme termo de referência. Valor contratado: Valor mensal será R$ 3.000,00 (três 
mil reais), valor total retificado será de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Recursos: Próprios (Diversos 
e Ordinários) da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: Constante no QDD/2022. 
Vigência do contrato para execução dos serviços: Imediato. Vigência do contrato para efeito de 
pagamentos: Até 30/08/2022. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Rivanildo 
Santos de Lira (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO TIPO A INTEGRA PARAÍBA, NO MUNICÍ-

PÍO DE COXIXOLA–PB, CONVÊNIO Nº 429/2021. LICITANTES HABILITADOS: AN PROJETOS, 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; MENDONCA E SILVA CONS-
TRUCOES E LOCACOES LTDA; PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; 
SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; TORRES CONSTRUCOES LTDA. LICITANTES 
INABILITADOS: APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - item 6.1.3.2; COFEM CONSTRU-
COES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - itens 6.1.3.3; 6.1.4.2.1; CONSTOLAU 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI - item  - 6.1.4.2.1; DIAS 
CONSTRUCOES LTDA - item 6.1.4.2.1; 6.1.3.3; 6.1.3.2 e 6.1.3.3; IGOR ROCHA DE BRITO LIRA - 
item 6.1.3.2; 6.1.3.3 e 6.1.4.2.1; MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - item 6.1.4.2.1; RETA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - item 6.1.3.3; 6.1.4.2.1; SILVA E LEITE CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA - item 6.1.4.2.1. 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 13/06/2022, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 03 de Junho de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
OBJETO: SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE DUAS UNI-

DADES ESCOLARES – COXIXOLA/PB. LICITANTES HABILITADOS: PLANENG ENGENHARIA 
LTDA; TORRES CONSTRUCOES LTDA. LICITANTES INABILITADOS: APN CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - item 6.1.3.2; CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - item 
6.1.3.3; 6.1.4.2 e subitem; CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - item 6.1.4.2 e subitem; 
CONSTRUTORA APODI EIRELI - item 6.1.3.3; 6.1.4.2 e subitem; PRIIMEE.CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI - item 6.1.4.2 e subitem; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI - item 6.1.3.2; 6.1.3.4 (a) e 6.1.4.2 e subitem. 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 11/07/2022, às 10:30 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 03 de Junho de 2022
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 17 de 
Junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DESTA EDILIDADE. 
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 3.555/00; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. 
E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 03 de Junho de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 
RESULTADO FASE PROPOSTA TECNICA E PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados 

em consultoria, organização e execução de concurso público para provimento de cargos efetivos. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ADVISE CONSUL-
TORIA & PLANEJAMENTO LTDA - VALOR: R$ 43.200,00. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua da 
Matriz, nº. 107 - Centro – Cuité de Mamanguape - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 996336686. 

Cuité de Mamanguape - PB, 03 de junho de 2022
WELLYDA ALEXANDRINO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA, DE ACORDO COM A PROPOSTA 
Nº 17945.598000/1210–01 – MINISTÉRIO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de Junho de 2022. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: getulio82@
gmail.com. Edital: https://www.curraldecima.pb.gov.br/portal-da-transparencia/l; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Curral de Cima - PB, 03 de Junho de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de Cons-

trução de escola com 4 (quatro) salas de aula no Município de Damião. Convênio Nº 0374/2021–
SEECT/PMD.

A Prefeitura Municipal de Damião, através da Comissão Permanente de Licitação, COMUNICA aos 
participantes da Tomada de Preços nº 0002/2022 que foram interpostos administrativos contra o resultado 
do julgamento de Habilitação, ficando aberto o prazo para impugnação aos recursos apresentados, nos 
termos do art. 109, § 3º da Lei 8.666/93. Estando o mencionado processo com vista franqueada aos 
interessados, bem como, fica cancelado a abertura das propostas aprazada para o dia 06.06.2022, 
ás 09:00 horas. Após o julgamento do recurso, será marcada nova data para abertura das propostas.

.Damião - PB, 03 de Junho de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição de parcelada de 
hortifrutigranjeiros para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Secretarias deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE DARLEY 
OLIVEIRA SILVA 71534424482 - R$ 119.800,30.

Damião - PB, 31 de Maio de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Prestação de serviços 
de recapagem de pneus dos ônibus escolares desta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - R$ 83.800,00.

Damião - PB, 03 de Junho de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de parcelada de hortifrutigranjeiros para o Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos e Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:02.00– SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2005; 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.1
22.2001.2013/12.361.2001.2015/12.361.2001.2017/12.361.2001.2019/12.365.2001.2023; 06.00 – 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.2002.2035/10.301.2002.2036; 07.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08.241.2003.2041/08.243.2003.2043/08.243.2003.2044/08.244.2003.
2045/08.244.2003.2050. Elemento de Despesa: 339030 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião 
e: CT Nº 00092/2022 - 02.06.22 - JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 - R$ 119.800,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2022, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDAEDES ODONTOLÓGICAS – CEO 
E SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB; ADJUDICO o seu 
objeto a: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 
1.660,10; DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 270.865,48; EMIGE MA-
TERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 78.246,78; IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 44.515,79; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 4.224,60.

Esperança - PB, 02 de Junho de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2022, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDAEDES ODONTOLÓGICAS – CEO 
E SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 1.660,10; DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTO-
LÓGICOS LTDA - R$ 270.865,48; EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 78.246,78; 
IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 44.515,79; 
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 4.224,60.

Esperança - PB, 02 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A CONS-

TRUÇÃO DE UMA CRECHE DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB, 
CONFORME CONVENIO FIRMADO DE NR 434/2021, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA 
E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO 
DA PARAIBA. 

LICITANTES HABILITADOS: APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CATAO BONGIO-
VI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI; CONSTOLAU 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA CON-
CRETO FORTE LTDA; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 
ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; FC – FERNANDES 
CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.; GR CONSTRUTORA EIRELI; IGOR ROCHA DE BRITO 
LIRA; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E 
PROJETOS EIRELI; MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI; PRIIMEE.CONSTRUCOES 
E EMPREENDIMENTOS EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; RANULFO 
TOMAZ DA SILVA; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; TRABES CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

LICITANTES INABILITADOS: BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO; CFR CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA SUME LTDA; DIAS ENGENHARIA E LOCA-
COES EIRELI; G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI; 
JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; JAILSON BATISTA DOS SANTOS; QUALITY 
CONSTRUCOES LTDA. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 17/06/2022, ÀS 08h30min HORAS, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, José Mariano Barbosa, SN - Centro 
- Gado Bravo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3347–1820. 
E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 

Gado Bravo - PB, 30 de Maio de 2022.
JOSE ROBERTO DA SILVA

Presidente da Comiss

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 15.2021 
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de   Pavimentação 

em paralelepípedos das ruas : Júlia Lucena (Bairro Novo) ; Dr José Tavares ( Bairro Dona Adália 
); Rua Helena Lucena de Barbosa ( Bairro Sol Nascente ) conforme Contrato de Repasse n° 
1072287-02/20020

EMPRESAS HABILITADAS:
42.179.361/0001-97- CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI, por atender a todos os requisitos 

de habilitação
18.547.219/0001-70- DIT CONSTRUÇÕES, IMOBILIÁRIA EIRELI, por atender a todos os 

requisitos de habilitação
EMPRESAS INABILITADAS:
05.632.905/0001-10- GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUÇÕES LTDA, motivos: 

8.2.2 – Não apresentou o termo de Abertura e encerramento do balanço; CRC contador; não 
apresentou A declaração do Subitem 6.7.1

19.967.720/0001-59- CONSTRUTORA APODI EIRELI, motivos S: 8.2.9 – Não apresentou 
Certidão de falência e concordata vigente.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 13.06.2022, às 09h30min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que 
vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB,03  Junho de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA -SRP

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 08:30min 

(horário de Brasília) do dia 16 de Junho de 2022, através do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda Escolar e aos diversos setores da 
Administração Municipal para o exercício de 2022, mediante edital e seu termo de referência. Recursos 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 02  de Junho  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
  CHAMADA PÚBLICA 00007/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 08h00min, do dia 20 de Junho de 2022, 
“Chamada Pública 00007/2022”, do tipo menor preço, para Contratação de oficineiros para realização 
de oficinas de reforço escolar, música , teatro , xadrez e outros para melhor atender as necessidade 
pedagógicas  dos alunos do sistema municipal de ensino. O Preço de compra dos Produtos será o 
menor preço apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências do instrumento convocatório. 
Fundamento legal: Lei 8.666/93 e Resolução n.° 26 de 17 de junho de 2013 e demais normas poste-
riores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supra citado. 

Guarabira, 02 de Junho de 2022.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 
08h30min (horário de Brasília) do dia 16 de Junho  de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES   através de emenda 
parlamentar 41.199/2021, mediante edital e seu termo de referência. Recursos previstos no orçamen-
to vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais 
legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/  

Guarabira - PB, 01 de Junho de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00006/2022, que objetiva: Contratação do Artista PEDRO LUCCAS, para se apresentar em praça 
pública no dia 23/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 2022; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PEDRO NAME DI LUCCAS PRODUÇÃO MUSICAL E 
EVENTOS - R$ 15.000,00. Itapororoca - PB, 25 de Maio de 2022

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO-Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observa-
do o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00003/2022, que objetiva: 
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, DENTRE ELES, CONSULTA PARA DIAGNÓSTICO/AVALIAÇÃO 
DE GLAUCOMA (FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E CAMPIMETRIA), ACOMPANHAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE GLAUCOMA POR FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E CAMPEMETRIA E TRATA-
MENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTES PARA GLAUCOMA MONOCULAR E BINOCULAR 
EM TODAS AS LINHAS DE TRATAMENTO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório e ADJUDICO o seu objeto a: CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA - R$ 124.478,71. 

Itapororoca - PB, 03 de Junho de 2022
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

ERRATA
A Prefeita avisa que referente a publicação que saiu na edição de 03/06/2022 no Diário Oficial do 

Estado, página 70, onde se lê: CT Nº 00216/2022, leia-se: CT Nº 00217/2022. Demais Informações 
e cópia do edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e 
nos meios eletrônicos.

Itapororoca – PB,02 de Junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.

REF: PREGÃO PRESENCIAL 18.2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) 

ao valor contratado de R$ 106.210,00 (Cento e Seis Mil Duzentos e Dez Reais), representado pelo 
valor de R$ 26.552,50 (Vinte e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) 
totalizando o valor total de R$ 132.762,50 (Cento e Trinta e Dois Mil Setecentos e Sessenta e Dois 
Reais e Cinquenta Centavos), cujo objeto da referida licitação, é: aquisições de refeições diversos 
tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões de participações em 
eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para autoridades eventualmente a 
serviços do Município, ambas autorizadas pela PMI e Fundo Municipal de Saúde

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA – ELISSANDRA MARIA 
CONCEIÇÃO DE BRITO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA – RONALDO 
MASCENA DE OLIVEIRA. CONTRATADA: JANIELE DE SOUZA ARAGÃO 07624365499 – CNPJ: 
14.592.043/0001-18- Janiele de Souza Aragão (Procurador)

JUSTIFICATIVA: Devido ao quantitativo ter se esgotado e a administração necessitar para 
desenvolvimento das ações e atividades a serem realizadas

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 03/06/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Gestor

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 4 de junho de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo especializada para Consultoria Técnica Ambiental 
para Atualização das exigências ambientais do PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) 
do Lixão Municipal de Itapororoca/PB, e posterior acompanhamento da execução da recuperação. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00017/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente Elemento de despesa 3.3.90.39.01 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00216/2022 - 
01.06.22 - OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - R$ 24.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Contratação do Artista PEDRO LUCCAS, para se apresentar em praça pública no dia 

23/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00006/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CON-
SIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00211/2022 
- 26.05.22 - PEDRO NAME DI LUCCAS PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS - R$ 15.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

ça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para forneci-
mento de forma parcelada de equipamentos/material permanente para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Jericó/PB, de acordo com propostas nº 12009.325000/1210–06 
e 12009.325000/1210–04 do Ministério da 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 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, 03 de Junho de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Junho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para 
compra de tecidos, toalhas, aviamentos e acessórios fornecidos de forma parcelada destinados 
as diversas secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Juru – PB. Exercício financeiro de 
2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 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) 3484–1245. E-mail: licitaca-
ojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juru - PB, 04 de Junho de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Ele-

trônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Recarga de Oxigênio medicinal para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB. Data e horário 
do início da disputa: 09:30hs/min do dia 20/06/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto 
Nº 10.024/2019 e Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 03 de Junho de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00012/2022
OBJETO: Fornecimento de Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico para a manutenção, 

desenvolvimento, funcionamento e execução das ações, atividades e programas das Secretarias 
Municipais da Prefeitura de Manaíra – PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2022
DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.200 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO; 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 
15 452 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; 
20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OU-
TROS PROGRAMAS DO FNDE - 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – MDE; 12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – MDE; 12 361 1005 2016 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁ-
RIO EDUCAÇÃO; 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2040 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - 10 301 1008 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF - 10 301 1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
SUS - 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS – 
20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2061 MANUTENÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR - 20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 
2067 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS -08 244 1009 2070 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO - 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 MATERIAL DE 
CONSUMO e 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 

VIGÊNCIA: até 31/12/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e; CT N° 91201/2022 - APOLL 

COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 16.889.292/0001-
03, VALOR: R$ 49.817,40; - CT Nº 91202/2022 - CICERA FERREIRA DE SA MANDU , CNPJ N° 
30.209.393/0001-09, VALOR: R$ 66.576,00; - CT Nº 91203/2022 - J. LAVANDOSKI FERRAGENS, 
CNPJ Nº 36.673.446/0001-24, VALOR: R$ 29.880,00; - CT Nº 91204/2022 - NATAL HOME CENTER 
LTDA, CNPJ N° 02.221.116/0004-29, VALOR: R$ 41.981,03; - CT N° 91205/2022 - RLUX ILUMINACAO 
LTDA, CNPJ: 23.535.805/0001-35, VALOR R$ 24.330,00; - CT N° 91206/2022 - ROS RIO MATERIAIS 
E COMERCIO LTDA, CNPJ N° 07.324.021/0001-01, VALOR: R$ 38.949,00; - CT Nº 91207/2022 - RRA 
COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA, CNPJ: 44.307.153/0001-51, VALOR R$ 10.650,02;.

TOTAL: R$ 262.183,45.
Manaíra/PB, 26 de Maio de 2022. 

Manoel Virgulino Simão
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, 

do tipo menor preço, para: Contratação de Veículos, destinados ao Transporte Escolar do Município 
de Manaíra – PB. Data e horário do início da disputa: 10:30hs/min do dia 20/06/2022. Fundamento 
legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019 e Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 03 de Junho de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 31201/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA /PB, CNPJ nº 09.148.131/0001-95
CONTRATADA: - CRISTHIANO DE LIMA LEITE 08195487408, CNPJ Nº 33.167.513/0001-40.
OBJETO: Contratação Artística do Cantor Boy Vaqueiro para apresentação no São João Tradição 

na do Município de Manaíra - PB, o artista se apresentará no dia 21/06/2022, no período da noite, 
com duração mínima de show de 02:00hs.

VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (Quinze  mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.600 Secretaria de Educação e Cultura - 13 392 1012 2027 

Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
Manaíra - PB, 03 de junho de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00003/2022, para o dia 16 de Junho de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 16 de Junho de 2022 às 10:20 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08h00min as 12h00min dos dias úteis, na Rua João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB. E-mail: 
licitamulungupb@gmail.com. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Mulungu - PB, 03 de Junho de 2022
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2022

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15 de junho 
de 2022, às 08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua Antônio 
Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob menor 
preço por item. Objeto: Locação de 2 veículos utilitários do tipo caminhonete, cabine simples, para aten-
der as necessidades de secretarias do município de Nazarezinho-PB, conforme Edital e seus Anexos.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Nazarezinho, PB, 03 de junho de 2022.

José Higino Lins
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO 0004/2022
Nos termos do relatório final e parecer Jurídico referente à Tomada de Preço 0004/2022, que ob-

jetiva: contratação de empresa especializada para construção de Escola Padrão com 4 (quatro) salas 
de aulas no município de Nazarezinho-PB, HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA PRUMO EIRELI - CNPJ: 42.253.166/0001-60, com 
o valor global de R$728.630,36 (setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta reais e trinta e seis 
centavos). Nos termos do art. 64 da lei 8.666/93, convocamos o vencedor para em até cinco dias 
úteis assinar o termo do contrato do referido processo. O processo está à disposição dos interessados 
nos dias úteis, das 07h:30 às 11h:30 na CPL, Rua Antônio Vieira, n° 01, Centro, Nazarezinho-PB.

Nazarezinho-PB, 03 de junho de 2022.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Execução de Obras de Construção de 01 (uma) Creche Projeto Padrão tipo A com 

Capacidade para 100 Criança Localizada na sede do Município de Olivedos/PB, Conforme Planilha 
Orçamentária e Projeto Básico em Anexo. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: 1) CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI, cujo valor total e de R$ 867.198,17, 
2) TORRES CONSTRUÇÕES LTDA, cujo valor total e de R$ 918.833,24, 3) ENGEMARCC CONS-
TRUTORA EIRELI, cujo valor total e de R$ 935.202,17, 4) APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, cujo valor total e de R$ 940.657,86, 5) PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENEDIMENTOS 
EIRELI, cujo valor total e de R$ 957.070,70, 6) DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES LTDA, 1.007.580,75, 7) FA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA EPP, cujo valor 
total e de R$ 1.025.441,93, 8) ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES 
EIRELI, cujo valor total e de R$ 1.025.802,37, 9) GR CONSTRUTORA EIRELI, cujo valor total e 
de R$ 1.027.052,69, 10) DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA DE SERVIÇOS EIRELI, cujo valor 
total e de R$ 1.095.225,89, 11) UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, cujo valor total e de R$ 
1.101.947,62, 12)LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI, cujo valor total e de R$ 1.105.985,99. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. 

Olivedos - PB, 03 de Junho de 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Tomada de Preço nº 0003/2022A 

Prefeitura   Municipal   de   Olivedos/PB,  CONVOCA  a   empresa  1)   CONCRETISACONSTRU-
TORA   EIRELI,  CNPJ   nº   09.913.177/0001-53,   neste   ato   representado   porGustavo Rangel 
Soares Costa Freire, Representante Legal, CPF nº 040.217.634-06, nostermos do art. 64 da Lei nº 
8.666/93, para, no prazo de 05 (cinco) cinco dias, assinar otermo de contrato referente a Tomada 
de Preço nº 0003/2022, cujo o objetivo é Execuçãode Obras de Construção de 01 (uma)  Creche  
Projeto  Padrão tipo A com Capacidade para  100Criança  Localizada  na   sede   do   Município de 
Olivedos/PB,   Conforme   Planilha   Orçamentária   eProjeto Básico em Anexo, sob pena de decair 
o direito da contratação e sanções previstasno art. 81, da Lei nº 8.666/93.

Olivedos - PB, 03 de Junho de 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da ComissãoPresidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 006/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através da pre-

goeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações, Decreto n.º 10.024/2019 e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na 
modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para as locações de estrutura para eventos (palco, banheiro químico, camarim, pavilhão, 
fechamento, disciplinador, pórtico, gerador, som, iluminação), destinados aos eventos tradicionais 
a serem organizados pelo município, conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. 
Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br; Abertura 
das propostas e sessão pública: 15/06/2022 às 09h00mim. O edital e seus anexos poderão ser 
obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br ou https://transparencia.
elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off 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, 03 de Junho de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
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 15 de junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PROFIS-
SIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA. 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. Telefone: (083) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 03 de junho de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
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 15 de junho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FO-
GOS DE ARTIFICIOS. 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. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 03 de junho de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
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 16 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DE SOFTWARE QUE ATENDA DEMAN-
DAS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO PARA USO NO GERENCIAMENTO E AGENDAMENTO DE 
CONSULTAS E EXAMES UTILIZAÇÃO EXECUTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE QUEIMADAS–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 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. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 02 de Junho de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
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 16 de Junho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE material 
elétrico. 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. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 03 de Junho de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Santa Inês – PB, torna público o ADIAMENTO do Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação de serviços – (mecânicos, 
elétricos, socorro mecânico), para atender a todas as Secretarias do Município de Santa Inês - PB., 
conforme descrição e quantidades constantes no edital e Termo de Referência, que estava marcado 
para o dia 16/06/2022 às 09:25 horas do dia. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 
16/06/2022. Dessa forma fica ADIADO o referido Pregão Eletrônico para a seguinte Data de limite 
para apresentação das propostas e documentação: 20/06/2022 às 09:25 hs/min. Data e horário 
do início da disputa: 09:30hs do dia 20/06/2022. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 29 
de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB. 

Santa Inês - PB, 03 de junho de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
00001/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Centro 
de Diagnóstico por Imagem - CDI no Município de Santa Luzia/PB, que a sessão de abertura dos 
Envelopes de Proposta de Preços ocorrerá no dia 09/06/2022 às 08:30hs. Maiores Informações, na 
sala da Comissão de Licitação situada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, 
na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 03 de junho de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
00001/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Centro 
de Diagnóstico por Imagem - CDI no Município de Santa Luzia/PB, que a sessão de abertura dos 
Envelopes de Proposta de Preços ocorrerá no dia 09/06/2022 às 08:30hs. Maiores Informações, na 
sala da Comissão de Licitação situada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, 
na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 03 de junho de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 00001/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
A Prefeitura do Município de Santa Luzia-PB, C.N.P.J. Nº.: 09.090.689/0001-67, Endereço: 

Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais - Santa Luzia/PB, torna pú-
blico o Extrato da Ata de Registro de Preços nº 00001/2022, nos termos da Lei Nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013 alterado pelo Decreto Nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 e Decreto Municipal nº 
14/2019 de 13 de maio de 2019, Decreto Municipal de N° 019, de 15 de abril de 2020, aplicando-
-se, subsidiariamente, a LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ainda, conforme a classificação 
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00014/2022 que objetiva o registro de preços 
para: Contratação de Estrutura Física (Som, Iluminação, Geradores, Palco, Grid, House, Banheiros 
Químicos e Outros), em comemoração à tradicional festividade junina do ano 2022 e outros eventos 
realizados pelo Município de Santa Luzia-PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:  Órgão 
e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SANTA LUZIA-PB, C.N.P.J. Nº.: 09.090.689/0001-67.

VENCEDORES: 
- ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI 
CNPJ: 11.500.957/0001-13
 Item(s): 12, 13 
Valor: R$ 151.700,00
- CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA
CNPJ: 07.197.678/0001-55
Item(s): 16, 17, 18 
Valor: R$ 73.562,00
- J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 14.909.605/0001-04
Item(s): 14, 19, 24, 26 
Valor: R$ 118.167,70
- JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI 
CNPJ: 04.203.988/0001-47
 Item(s): 5, 6, 15, 22, 28, 30 
Valor: R$ 361.296,00
- M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS 
CNPJ: 20.953.509/0001-66
 Item(s): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29
Valor: R$ 725.937,00
DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 

da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
Santa Luzia/PB, 01 de junho de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. 1.0 - DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO CADEIRAS DE RODAS ADULTO E INFANTIL, CADEIRAS DE BANHO, MULETAS E 
ANDADORES ADULTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - CNPJ: 40.876.269/0001-50 - Valor R$: 25.600,00. 
- FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Valor R$: 130.197,00. - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - CNPJ: 32.593.430/0001-50 - Valor R$: 12.000,00. - ORTOPEDIA BRASIL LTDA - CNPJ: 
05.477.107/0001-49 - Valor R$: 330.000,00. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 02 de 
junho de 2022. CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCA-
ÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
CULTURA, DESPORTO, TURIMO E LAZER 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 0020/2022, de 31/01/2022, 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 057/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BA-
NHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 
DESPORTO, TURIMO E LAZER DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

- LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA 
CNPJ: 35.583.475/0001-32
Valor R$: 280.000,00

Santa Rita - PB, 03 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 210X297MM, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL 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 0020/2022, de 31/01/2022, 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 055/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 210X297MM, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456
CNPJ: 44.132.269/0001-05
VALOR R$: 109.000,00

Santa Rita - PB, 03 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Santa Rita - PB, 03 de junho de 2022.
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 053/2022, que ob-

jetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponentes vencedores:

- B.DANIEL INFORMÁTICA
CNPJ: 11.607.273/0001-15
Valor R$: 11.700,00
- LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ: 36.544.770/0001-42
Valor R$: 58.390,00
- MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 45.579.602/0001-83
Valor R$: 240,00
Publique-se e cumpra-se.

KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN-
ÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) 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 024/2022, de 11/02/2022, 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 054/2022, que obje-

tiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL (CAPS) DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

- CHRISTIANNY MAROJA EIRELI
CNPJ: 04.462.687/0001-38
Valor R$: 15.091,00
- COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA
CNPJ: 21.391.428/0001-82
Valor R$: 47.728,30
- LM DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 26.290.355/0001-56
Valor R$: 2.300,00

Santa Rita - PB, 03 de junho de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MA-
NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00026/2021. ADITAMENTO: DAR CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DO OBJE-
TO CONTRATADO - ATUALIZAR O VALOR INICIAL CONTRATADO. PARTES CONTRATAN-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE E: CT Nº 05801/2021 - ANA FREIRE 
PEREIRA - 1º ADITIVO - O VALOR INICIAL DO CONTRATO PASSA PARA R$ 84.000,00; E 
PRORROGA O PRAZO POR MAIS 12 MESES. ASSINATURA: 02.06.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00003/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José de Espinharas/PB, torna 

público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de 
Preços Nº 00003/2022, que tem como objeto: Contratação de prestação de serviço de limpeza 
urbana, pequenas construções, manutenção e reparo em geral em prédios, vias e praças públicas, 
conforme termo de referência e edital, o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação 
do referido processo realizado pela comissão de licitação e o Setor de Engenharia do município. 
Considerações da Comissão: LICITANTES HABILITADOS POR ATENDER O INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO: AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 29.828.673/0001-16; 
NSEG CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 16.715.147/0001-06; SILVA E LEITE CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.287.720/0001-82; LICITANTES INABILITADOS POR NÃO ATENDER 
O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:  CONSTRUTORA LCL LTDA - CNPJ: 17.589.700/0001-66, 
não atendeu o item 8.5.1 – referente a apresentação de Engenheiro Florestal ou Agrônomo, junto 
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA; não atendeu o item 8.5.2 referente a 
Demonstração de capacitação técnico-profissional; não atendeu ao item 8.5.3 referente a Compro-
vação da capacidade operacional; não atendeu o item 8.5.5 referente a Comprovação de operação, 
através de Licença de Operação;   D K CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 23.916.946/0001-06 - 
não atendeu o item 8.5.1 – referente a apresentação de Engenheiro Florestal ou Agrônomo, junto 
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA; não atendeu o item 8.5.2 referente a 
Demonstração de capacitação técnico-profissional; não atendeu ao item 8.5.3 referente a Compro-
vação da capacidade operacional; não atendeu o item 8.5.5 referente a Comprovação de operação, 
através de Licença de Operação e não atendeu o item 8.6.3 referente a Garantia (caução); JMSV 
CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 30.999.688/0001-26 - não atendeu o item 8.5.1 – referente a 
apresentação de Engenheiro Florestal ou Agrônomo, junto ao Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia CREA; não atendeu o item 8.5.2 referente a Demonstração de capacitação técnico-
-profissional; não atendeu ao item 8.5.3 referente a Comprovação da capacidade operacional; 
não atendeu o item 8.5.5 referente a Comprovação de operação, através de Licença de Operação 
e não atendeu o item 8.6.3 referente a Garantia (caução); JRD CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 
44.135.727/0001-51; não atendeu o item 8.5.1 – referente a apresentação de Engenheiro Florestal 
ou Agrônomo, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA; não atendeu ao item 
8.5.3 referente a Comprovação da capacidade operacional; não atendeu o item 8.5.5 referente a 
Comprovação de operação, através de Licença de Operação. Em seguida a presidente passou a 
informar que as documentações estão a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da 
análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, 
Inciso I, da Lei 8.666/93. Ainda informa que em não havendo interposição de recursos a abertura de 
propostas fica agendada para o dia 14/06/2022, ás 10:30min no mesmo local da reunião anterior. 
Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Praça Bossuet Wanderley, S/N 
- Centro - São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas/PB, 02 de junho de 2022.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 91401/2022 E 91402/2022.
OBJETO: Contratação de veículos com motoristas destinados ao transporte das equipes de Saúde 

do município de São José de Espinharas/PB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no Termo de Referência, anexo do Edital.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2022. 
DOTAÇÃO: 02.050. SECRETARIA DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-

TARIA DE SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.35 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/
PESSOA FISICA; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.

02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 3006 2014 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO 
CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE; 10.301.3006.2022 – COFINANCIAMENTO 
DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.35 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/
PESSOA JURÍDICA.

 VIGÊNCIA: 12 meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e Aparecida Dan-

tas Morais, CPF nº 018.006.424-07, VALOR R$ 48.000,00. CRUZ DA MENINA LOCADORA DE 
AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ nº 07.845.051/0001-63, VALOR R$ 138.000,00.

São José de Espinharas/PB, 12 de maio de 2022. 
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do Cantor “Roberto Vaneirão”, para apresentação de show musical no 
tradicional São João no município de São José de Espinharas/PB, o cantor se apresentará no São 
João fora de época no dia 03 de junho de 2022. 

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2022. 
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA,ESPORTES E TURISMO - 13 392 3002 2053 PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIO-
NAIS E EVENTOS CULTURAIS - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: CONTRATO Nº 

31001/2022 - RAILSON DINIX VIEIRA - R$ 20.000,00.
São José de Espinharas - PB, 05 de maio de 2022.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação da Banda “Brasas do Forró”, para apresentação de show musical no 

tradicional São João no município de São José de Espinharas/PB, o cantor se apresentará no São 
João fora de época no dia 03 de junho de 2022. 

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2022. 
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA,ESPORTES E TURISMO - 13 392 3002 2053 PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIO-
NAIS E EVENTOS CULTURAIS - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: CONTRATO Nº 

31101/2022 - FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA - R$ 40.000,00.
São José de Espinharas - PB, 06 de maio de 2022.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 30501/2022
DISPENSA Nº 00005/2022 – Lei 14.133/2021

OBJETO: Contratação Emergencial de prestação de serviços de limpeza urbana, pequenas 
construções, manutenção e reparo em geral em prédios, vias e praças públicas do município de 
São José de Espinharas, até a realização de Processo Licitatório. 

DOTAÇÃO: RECURSOS: 02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS - 15 122 3002 2070 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. 
URBANOS; 26 782 3002 2071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS; 15 
451 3016 2082 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.  

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: AMETISTA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16  - Valor: R$ 79.477,61.
São José de Espinharas/PB, 12 de maio  de  2022.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0038/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:30 horas do dia 16 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças automotivas diversas, 
baterias, filtros e outros destinados a Manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas, perten-
centes a Prefeitura de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00  as 
12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea – PB, 03 de Junho de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2022
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 16 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de material 
didático e de expediente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 03 de junho de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Serviço de 
Convivência e fortalecimento de Vínculos, SAMU e demais Secretarias deste Município. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Solânea:01:00 – GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.2002 – 02:00 – SECRETARIA DE 
GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004 – 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009 
– 04:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMLIAR – 
20.122.2003.2012 – 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019/12.361.2005.2020/
12.361 12.361.2005.2023– 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE –10.301.200
8.2041/10.302.2009.2044/10.302.2009.2045/10.302.2010.2047/10.301.2008.2053 – 07:00 – FUNDO 
MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEC. DE DESENVOLVMENTO SOCIAL E CIDADANIA – 08.244.20
13.2058/08.244.2013.2060/08.244.2015.2062/08.244.2015.2063/08.243.2015.2064/08.243.2013.20
67 – 08:00 – SECRETAIRA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1
002.2071/15.452.1002.2072 – 09:00 – SECRETARIA DA INDUSTRIA COMÉRCO E TURISMO – 13
.392.2021.2074/22.122.1002.2076 – 10:00 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABI-
LIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078 (15001000/16600000/16000000/1500002/150
01001– ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 00192/2022 - 03.06.22 - PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 150.955,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de confecção de 
próteses dentárias, para atender a população do Município de Solânea que necessita de reabilitação 
oral e que são atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:06.00 – 
SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008.2041/10.302.2009.2046/10.302.2010.2047(1600000/15001
002). ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. RECURSO FEDERAL. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00193/2022 - 03.06.22 - DENTALAB 
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - R$ 89.880,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2022
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 16 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS. 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. 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, 03 de Junho de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

(repetição)
O TJ-PB, através do Presidente da Comissão de Licitação, torna público que na licitação su-

pracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para 
executar serviços de adaptações/manutenções/adequações/reforma na subestação localizada no 
Fórum Afonso Campos – da Comarca de Campina Grande-PB foi declarada DESERTA.

João Pessoa, 03 de junho de 2022
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação do TJPB

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
PARA REGITRO DE PREÇOS

PROCESSOS N°S  55000.004357.2021-91, 55001.001346.2022-21, 55000.003031.2022-28, 
55006.000041.2022-51, 55000.001264.2022-96 e 55000.003887.2022-01

REGISTRO NA CGE Nº 22-00997-1
DATA : 20/06/2022
HORÁRIO: 09:00 horas 
(HORÀRIO DE BRASÍLIA)
UASG: 925316
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍ-

BA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS,  no dia 20 de junho de 2022, a partir das 09:00 horas, para 
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, 
POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPA-
MENTOS DE INFORMÁTICA  DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO 
II DESTE EDITAL.

O edital completo está disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informações: C. P. L. - (83)  3315-3348 ou 3315-3412 .

Campina Grande, 03 de junho de 2022.
Rosália Alves Monteiro

Pregoeira

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNDAC – SINTAC/PB
CNPJ: 07.382.734/0001-21

sindicatodafundac@gmail.com
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria Colegiada do Sindicato Dos Trabalhadores da FUNDAC – SINTAC/PB, repre-

sentada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 16 do 
Estatuto Social, CONVOCA toda a categoria de servidores do quadro funcional da FUNDAC para 
participar de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada na próxima sexta-feira, 
dia 10 de junho, às 14h00min, em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por 
cento) mais 01 (um) dos associados e às 14h30min, em segunda convocação, com qualquer 
número, nos termos do art. 38-C, a ser realizada no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores 
em Ensino Superior do Estado da Paraíba – SINTESPB, localizado na Universidade Federal 
do Estado da Paraíba, Bairro Castelo Branco, nesta Capital, e com link a ser devidamente 
disponibilizado aos filiados, via endereço eletrônico ou aplicativo whatsapp, publicizado nas 
redes sociais do Sindicato, para discussão e deliberação da seguinte pauta: 1 – Informes; 2 - 
Indicativo de paralisação e proposta de deflagração de greve, em virtude da não resolução de 
pontos de reivindicação da categoria, como a ausência de respostas sobre o encaminhamento  
da Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR; a não implantação do 
incentivo funcional para o cargo de agente socioeducativo; a não incorporação do incentivo 
funcional para fins de aposentadoria; e  aumento do vale-alimentação, bem como a ausência de 
encaminhamento acerca das más condições de trabalho, dentre outros; e 3 - Outros assuntos 
do interesse da categoria.

João Pessoa- PB, 25 de fevereiro de 2022.
MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO

Presidente do SINTAC/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA INÊS - município de Santa Inês/
PB, inscrito no CNPJ sob o nº 01.760.261/0001-72, com Registro Sindical emitido pelo Ministério 
do Trabalho através do processo de nº 46000.009456/2004-78, com endereço na Rua Vereador 
José Pereira da Silva, 22 – Centro. CEP: 58.978-000 Santa Inês/Paraíba convoca, pelo presente 
EDITAL, todos os membros da categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras 
familiares, Ativos e aposentados, proprietários ou não, do Município de Santa Inês – PB, para 
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHA-
DORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO a ser realizada no dia 01 de julho de 2022, na sede do 
sindicato, no endereço citado acima, com início às 8:00 (nove) horas, em primeira convocação e 
em segunda convocação, 2 (duas) horas após, observando o quórum estatutário,  para  tratar  da  
seguinte  ordem  do  dia: 1) Alteração Estatutária para:  a) alterar a sua representação sindical 
profissional para a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares  ativos 
e aposentados, proprietários ou não, no caso de proprietários, que exerçam suas atividades em 
área que não exceda a 02 (dois) módulos rurais de sua região e/ou Município, individualmente 
ou em regime de economia familiar, no Município de Santa Inês/PB, nos termos do Decreto Lei 
1.166/1971; b) alterar a denominação do sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Inês – PB; 2) Outras alterações estatutárias 
decorrentes das anteriores do item 1. 

Santa Inês - PB, 04 de junho de 2022.
IZIDRO VIDAL RODRIGUES 

Presidente

CONSTRUTORA ABC LTDA, INSCRITA NO CNPJ 06.293.809/0001-35, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU A SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, A 
LICENÇA PRÉVIA, PARA UMA CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR SITUADA Á AVENIDA OCEANO
ATLANTICO, S/Nº, INTERMARES, S/Nº, CABEDELO – PARAÍBA.

ASra. Sueli da Silva Bezerra, CPF 482.458.284-91, torna público que requereuda SEMAM – Se-
cretaria de Meio Ambiente de Conde a Licença de Instalação (LI), para Construção de Residência 
Multifamiliar, localizado no Loteamento Cidade Balneário Novo mundo,s/n, Quadra A, Lote 04, 
Condomínio Mar de Tabatinga(Praia de Jacumã) – Conde/PB. CEP 00000-000. (Conforme Resolução 
CONAMA nº 006 de 24/01/1986)
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