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Setor de serviços da PB cresceu 
mais de 18% em abril, diz IBGE

em alta
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Foto: ALPB/Divulgação Lula se reúne com 
governadores do 
Nordeste, amanhã, 
em Natal (RN)

Governador João Aze-
vêdo participa do encon-
tro, que tem por finalida-
de discutir o agravamento 
da fome no Brasil.
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Em decisão 
inédita, STJ 
permite cultivo 
de maconha

Ministros julgaram dois 
recursos e permitiram o 
plantio para fins medicinais, 
sem que a conduta seja con-
siderada crime. 
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EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

Projeto estipula as ações do Governo do Estado para  2023 e deputados comemoraram reajuste nas emendas impositivas. Página 14

Com previsão de R$ 15 bi, LDO é aprovada na ALPB

n “Paulo Pontes corre à 
Associação Paraibana de 
Imprensa (...) e nos aponta, a 
mim e a Tarcísio Fernandes, para 
levar a Arraes a solidariedade 
dos trabalhadores da Paraíba”.

Gonzaga Rodrigues
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Loja do Museu do Artesanato Paraibano é inaugurada no Partage, em CG, 
com presença da primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins. Página 20

Artesanato ganha espaço em shopping 
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Aeroportos passam 
por obras estruturais

Iniciativa irá ampliar a capacidade de 
operação dos aeroportos Castro Pinto (foto) 
e João Suassuna, e trabalhos serão concluí-
dos até junho do próximo ano.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

608.313

31.543.000 

535.062.191

10.226

668.404

6.308.976
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.886.645

442.878.350

11.943.325.420

Grandes nomes 
do forró de raiz 
são retratados 

em exposição
Telas em alto relevo tra-

balhadas por João Batista 
da Silva compõem mostra 

na Casa da Pólvora. 
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n “Foi com o choro ‘Peguei 
a Reta’ que Porfírio Costa se 
tornou conhecido em todo 
Brasil. (Ele foi) gravado, 
inicialmente, pela Orquestra 
de Severino Araújo, em 1947”.

Roniere Leite Soares
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Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado



Se tem uma coisa que devolve a autoestima às pessoas com a saú-
de fragilizada é serem bem atendidas pelos médicos e profissionais 
da enfermagem, seja nos grandes hospitais, seja nas Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS). Não importa tanto o local, dependendo do caso, 
e sim a rapidez e a qualidade da atenção dispensada, fundamental 
no processo de cura.

Uma pessoa pode passar por sérios constrangimentos na vida, 
mas quando um médico ou uma médica lhe trata com educação e 
faz o possível para lhe restaurar a saúde, inclusive com doses de ca-
rinho, um sopro de alegria invade a alma do paciente, devolvendo-
lhe a confiança e fazendo-o acreditar novamente na finalidade posi-
tiva do projeto humano. 

O programa Opera Paraíba, tocado com êxito pelo Governo do Es-
tado, com toda certeza reimplantou a esperança nas mentes e cora-
ções das mais de 23 mil pessoas que, algumas depois de 10, 15 anos 
de uma espera humilhante, saíram da chamada “Fila da Vergonha” 
diretamente para as salas de cirurgia de clínicas e hospitais do sis-
tema público de saúde. 

O Opera Paraíba, nas palavras do governador João Azevêdo (PSB), 
é “a mais importante ação de saúde pública que já foi implantada na 
história da Paraíba”. Isso porque o programa fez valer, tanto na prá-
tica como na teoria, o conceito de “saúde por excelência”, inclusive 
pela adoção do sistema de “busca ativa” por pessoas que necessi-
tam de cirurgia.

Um exemplo do sucesso deste programa - que, na opinião de João 
Azevêdo, “levou o SUS da Paraíba à excelência do atendimento” - é 
o mutirão de 400 cirurgias de catarata realizado no Hospital de Clí-
nicas, em Campina Grande. Em curto espaço de tempo, quatro cen-
tenas de cidadãos e cidadãs terão de volta a tão preciosa saúde de 
seus olhos. 

Além do inaudito número de beneficiados, o Opera Paraíba con-
solida seu conceito inovador ao ampliar o leque de especialidades. 
Afora as cirurgias gerais, ginecológicas, urológicas, oftalmológicas 
e de otorrinolaringologia, fazem parte do programa as cirurgias de 
proctologia, ortopédicas e vasculares. Por caminhos como esse, a Pa-
raíba vai longe. 

Crônica

Saúde por excelência
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

De olho no céu
A cúpula esférica metálica apontada 

para o céu é a prova de que olhares curio-
sos vislumbravam o universo a partir de 
terras paraibanas nos idos de 1960, 1970. 
Ali, na Rua 13 de Maio, Centro de João 
Pessoa, no teto de um prédio pequeno, um 
telescópio fuçava as vastidões nas noites 
em buscas das luzes, dos astros. 

O equipamento feito artesanalmente 
aproveitava a pouca luminosidade notur-
na da cidade que ainda se dirigia rumo à 
orla para encontrar respostas dos enig-
mas universais. Uma outra João Pessoa 
que olhava as noites para o céu àquela 
época. 

As observações eram frutos da visão 
científica de nobres paraibanos. Através 
da Fundação Padre Ibiapina, criação do 
professor Afonso Pereira e de sua espo-
sa, Cremilde Pereira, os céus se abriam 
para lentes e olhos paraibanos. O casal 
sempre esteve à frente de iniciativas em 
defesa da educação, da ciência, da clare-
za do pensamento. 

Os estudos dos céus evoluíram e o pe-
queno observatório astronômico ganhou 
importância. Tanto, que os relatórios das 
observações feitas em João Pessoa, pas-
saram a ser enviadas ao projeto Apolo da 
Nasa, que resultaram nas viagens à Lua. 
Ou seja, o olhar científico paraibano con-
tribuiu com as missões lunares.

Nos idos dos anos 70, Sousa, no Sertão, 
recebeu os maiores nomes da Física e da 
Astronomia do país. O município parai-
bano foi o observatório perfeito para se 
mapear os mistérios do universo.

Pena atualmente passar pelo antigo 
observatório e ver abandonado o prédio 
que foi a casa da ciência, que integra a his-
tória paraibana. É certo que o local per-
deu a capacidade de observação espacial 
devido ao crescimento urbano e a maior 
luminosidade artificial. 

Mas seria importante ter preservadas 
da ação danosa do tempo as peças desse 
capítulo científico, da história da ciência. 

Seria ótimo ter os equipamentos e toda a 
memória das pesquisas feitas na Paraíba 
recontada para as novas gerações, rece-
bendo escursões de escolas, ajudar a ma-
tar a sede e a fome de conhecimento dos 
estudantes.

Hoje, ainda olhamos o céu. E observa-
mos a mesma Lua plena, as constelações, 
as estrelas, os planetas e outros corpos ce-
lestes. Procuramos desenhar o mapa ce-
leste. E já temos de volta o Planetário do 
Espaço Cultural, com suas projeções ricas 
do universo, uma viagem através de um 
projetor alemão. Uma aula sobre o que te-
mos no céu a cada noite.

Em breve, teremos um mega telescó-
pio batizado de Bingo, no município de 
Aguiar. Um novo portal da Terra para o 
espaço infinito que contribuirá para a o 
desenvolvimento da ciência.

Certamente, são novos passos que nos 
fazem lembrar dos primeiros desbravado-
res dos céus na Paraíba. Que continuemos 
a olhar para o céu, seja com olhos científi-
cos equipados com lunetas e telescópios, 
seja com os do poeta. E o céu nos olha com 
seus mistérios e suas certezas. 

Não tínhamos os pés na terra. Ou seja, 
tínhamos os pés na terra de nossas leitu-
ras, pisando na calçada do Café Alvear e 
vivendo o café parisiense do assassina-
to remoto de Jean Jaurès, o autor da mais 
estudada versão socialista da Revolução 
Francesa. Os pés no Ponto de Cem Réis e 
a cabeça em todas as barricadas que a his-
tória das lutas sociais nos fizera consumir.

Vivia-se o mundo e, mesmo sem inter-
net, o mundo ficava bem perto. Ao ler, a 
imaginação não se transportava aos sítios 
da leitura, ficava nas paragens e em con-
vívios da nossa circunstância. 

Quando me chamaram a um canto do 
café avisando que Ronald Queiroz, ao cair 
da noite, ia distribuir as armas do palácio 
para rechaçarmos as tropas reacionárias 
mobilizadas em Recife, não me lembrei, 
um só instante, de nunca ter pegado num 
fuzil, de não saber manejá-lo. Pus-me a ca-
minho sem precisar ir muito longe e com a 
cabeça no sujeito que suspendeu a cerveja, 
na calçada de Copacabana, para se enfiar 
na caminhada dos 18 do Forte, aqui mes-
mo no Brasil. 

Tudo era fácil, rasinho, a vida não mais 
que uma rotina verossimilhante. E por 
cima, num voo de teco-teco, Jacques Thi-
bault soltando os seus boletins de paz no 
front da Alsácia. Nenhuma diferença geo-
gráfica ou circunstancial entre o campo 
das nossas leituras e o terra-a-terra das 
nossas vidas. 

O presidente João Goulart anuncia es-
tado de sítio, a pretexto de contragolpe, e 
Miguel Arraes convoca as forças popula-
res do Nordeste, em frente ao Palácio das 
Princesas, numa mobilização geral con-
tra a medida. 

Paulo Pontes corre à Associação Parai-
bana de Imprensa, senta em cima da ban-
cada da presidência entre uma dúzia de 
companheiros e nos aponta, a mim e a Tar-
císio Fernandes, para levar a Arraes, incor-

porando-nos ao comício, a solidariedade 
dos trabalhadores da Paraíba.

- Vamos de ônibus, a que hora vamos 
chegar, se a manifestação é agora de ma-
nhã? 

Aparece o jipe. Saio como se levasse 
atrás de mim um exército: eu, o compa-
nheiro e o motorista. Em Recife, no meio 
da multidão, um amigo e camarada in-
conformado ou desgarrado da luta con-
vencional, com ar e roupa amarrotada de 
guerrilheiro, adverte-nos do papel incon-
sequente do protesto comicial e me vê em 
ridículo. Retruquei que  “seus pés é que não 
estavam na terra”  e o vi sumir para nun-
ca mais, nem mesmo quando voltaram os 
exilados de 1964.

Fica tão distante tudo isso, mas não 
sai de minhas lembranças. A moça riso-
nha que aparece propagando o PCdoB 
que mensagem me deixou? A seus olhos 
que espectro ronda o mundo de hoje? Que 
devo dizer a meu confrade e grande amigo 
Carlos Pereira sobre a invasão russa, cio-
sa do seu império, vendo a Ucrânia des-
garrar-se?

Fora de tempo

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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João Pessoa 
que olhava as 
noites para 
o céu àquela 
época 
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Neste mês de junho, a Pa-
raíba já registra 11 novos ca-
sos de gestantes infectadas 
pelo zika vírus.  Só na últi-
ma semana foram nove casos 
confirmados. O crescimen-
to de casos preocupa, princi-
palmente entre as gestantes, 
para que não haja o desen-
volvimento da síndrome con-
gênita da doença, com a mi-
crocefalia nas crianças como 
uma consequência, já que a 
zika é a principal causado-
ra de microcefalia em bebês. 

Apesar da situação alar-
mante, nenhuma das gestan-
tes acompanhadas apresen-
taram a síndrome nos bebês. 
Duas das 11 infectadas pelo 
zika vírus já deram à luz e as 
crianças nasceram sem afeta-
ção pelo vírus. As demais es-
tão em monitoramento.

“É importante frisar que 
essas gestantes não apresen-
tam a síndrome do zika ví-
rus, que é a microcefalia para 
crianças. Dessas gestantes, 
duas já pariram seus bebês e 
estão bem. Tem mais duas no 
primeiro trimestre e outras 
no segundo trimestre, en-
tão estão sendo acompanha-
das pela Secretaria de Saúde 
e pela secretaria de seus mu-
nicípios. Mas até o momen-
to nenhum diagnóstico de 
microcefalia. São gestantes 
que estão tendo sua gestação 
sem intercorrência e também 
para as duas que já tiveram 
seus filhos. Sem intercorrên-
cia também”, declarou Jhony 

Na tarde de ontem, o Go-
verno do Estado de Pernam-
buco confirmou a circula-
ção da subvariante BA.4 da 
Ômicron, uma das variantes 
da Covid-19. De acordo com 
a nota, de 101 amostras se-
quenciadas, nove foram iden-
tificados com a BA.4. Na Pa-
raíba, a Secretaria de Estado 

da Saúde (SES) informou que 
não há casos confirmados até 
o momento. 

Nos casos confirmados 
em Pernambuco, oito foram 
assintomáticos e um apresen-
tou sintomas leves. Três dos 
pacientes não apresentavam 
registro de nenhuma dose da 
vacina contra a Covid-19 nos 
sistemas de informação, dois 
não tinham tomado a pri-
meira dose de reforço e um 

só tinha tomado uma dose. 
O secretário estadual de 

Saúde André Longo ressal-
tou a importância da vaci-
nação contra a Covid-19 para 
o novo momento de cresci-
mento de casos. “A BA.4 e a 
BA.5 já circulam em outros 
estados brasileiros, o que já 
nos deixava em alerta para 
a possibilidade de introdu-
ção destas sublinhagens aqui 
em Pernambuco. A confir-

mação da BA.4 no nosso ter-
ritório ratifica a necessidade 
da população tomar as do-
ses de reforço, de acordo com 
o público elegível. Estas do-
ses proporcionam o aumento 
da quantidade de anticorpos 
no organismo, ampliando a 
proteção e reduzindo a chan-
ce de infecção ou reinfecção, 
assim como formas graves 
da doença e óbitos”, explicou 
André Longo.

n 

A Paraíba 
registra 601 
casos de zika, 
11.345 casos 
prováveis e 
dois óbitos 
confirmados de 
chikungunya, 
além de 17.765 
casos prováveis 
de dengue, 
com três óbitos 
confirmados da 
doença

Balanço
No total, são 29.711 

casos prováveis 
de arboviroses, 

com cinco mortes 
confirmadas e 11 
em investigação

Horário bem  
sugestivo: 11H40   

Família, Família, 
política à parte 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

FilHo de ministro da saúde 
será investigado pelo mpF  

unidos apenas na proporcional 

ele está Fora da oposição 

uma missão para aguinaldo 

Nesta quarta-feira, Rede e Psol promovem even-
to, em João Pessoa, para formalizar a federação 
entre os dois partidos. Serão anunciados os no-
mes que comandarão a federação e a relação de 
pré-candidatos a deputado federal e estadual. 
No tocante à eleição majoritária, as legendas, 
porém, seguirão caminhos distintos. O PSOL tem 
pré-candidata a governadora: Adjani Simplício. 
O Rede apoia a recondução de João Azevêdo.   

A coluna registrou que Galego Souza (PP) se-
guiria orientação do seu partido, no tocante ao 
apoio à reeleição de João Azevêdo (PSB). Con-
firmou-se. “Vamos conversar com o governador, 
porque assim a gente encontra uma solução 
que dê certo para que possamos seguir unidos”, 
disse, em entrevista. Ele estará no lançamento 
da pré-candidatura de Aguinaldo Ribeiro ao 
Senado, hoje, em João Pessoa. Mais outro que 
sai do bloco da oposição.    

Já a deputada do Progressistas Jane Panta dis-
se ontem, numa rádio, que o seu “candidato a 
senador é Aguinaldo Ribeiro”. Quanto ao apoio 
para o governador do Estado, ela condicionou 
essa decisão ao grupo político capitaneado pelo 
seu marido, Emerson Panta, prefeito de Santa 
Rita. “Para governador, a decisão será do grupo”, 
disse. Eis uma missão para Aguinaldo Ribeiro, 
tido como articulador hábil, nos bastidores.   

A política, não raro, 
coloca familiares em 
lados opostos. Nes-
ta eleição, há dois 
casos ilustrativos. O 
deputado Moacir Ro-
drigues (PL) apoia à 
pré-candidatura de 
Nilvan Ferreira (PL) a 
governador, divergin-
do do irmão, Romero 
Rodrigues (PSC), que 
está com Pedro Cunha 
Lima (PSDB). Já o vere-
ador de João Pessoa, 
Mikika Leitão, vota em 
Veneziano Vital, en-
quanto o filho, deputa-
do Felipe Leitão (PSD), 
apoia a reeleição de 
João Azevêdo (PSB).   

O horário do evento em 
que o deputado fede-
ral Aguinaldo Ribeiro 
anunciará, de forma 
oficial, a sua pré-can-
didatura ao Senado, 
hoje, é bem sugestivo: 
será às 11h40, numa 
casa de recepções do 
Bairro dos Estados, 
em João Pessoa. É uma 
alusão aos números 
do Progressistas, 11, 
e do PSB, 40. Nada 
mais apropriado para 
antecipar que os dois 
partidos estão cons-
truindo uma aliança 
em boa hora. Toda a 
base aliada do gover-
no está convidada.     

O Globo denunciou que Antônio Neto (PL), filho 
do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esta-
ria se passando por representante do Governo 
Federal, mesmo sem cargo público – é pré-candi-
dato a deputado federal. Ele nega. O deputado 
federal Bira do Pindaré, líder do PSB, solicitou à 
Procuradoria-Geral da República a abertura de 
processo para investigar pai e filho por suspeita 
de improbidade administrativa e infração à le-
gislação eleitoral. O MPF investigará a denúncia.   

“a esperança é a última que morre”, 
diz deputado sobre possibilidade de 
apoio do republicanos a aguinaldo

Líder do PP na ALPB, o de-
putado Lindolfo Pires ainda 
acredita na possibilidade 
de o Republicanos anunciar 

apoio integral a Agui-
naldo Ribeiro como 
pré-candidato a se-
nador na chapa do 
governador João 

Azevêdo (PSB). Para ele, após o anúncio de hoje 
que oficializará a postulação de Aguinaldo, as tra-
tativas com esse objetivo serão facilitadas – por, en-
quanto, o partido tem mantido apoio à pré-candida-
tura de Efraim Filho (União Brasil), que disputará a 
única vaga para o Senado pela chapa de oposição 
de Pedro Cunha Lima (PSDB). Ao defender que “as 
negociações deverão se aprofundar”, o parlamen-
tar ressaltou que caberá ao governador e ao próprio 
Aguinaldo construir esse acordo. “A esperança é a úl-
tima que morre. O Progressistas estará pronto para 
dialogar com o Republicanos e outros partidos”, dis-
se. Lindolfo Pires também aposta no alinhamento do 
Progressistas com as pautas do governo na ALPB e, 
por consequência, com o projeto de reeleição. “Agui-
naldo é o candidato do governador. E o governador é 
o candidato de Aguinaldo. O partido deverá votar de 
forma unificada na majoritária do governo”, avaliou.  Duas das gestantes infectadas já deram à luz; recém-nascidos passam bem

Bezerra, secretário executivo 
de Estado da Saúde.

De acordo com dados do 
monitoramento diário de ar-
boviroses urbanas, pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), a Paraíba registra 601 
casos de zika; 11.345 casos 
prováveis e dois óbitos con-
firmados de chikungunya; 
e 17.765 casos prováveis de 
dengue, com três óbitos con-
firmados da doença. No total 
são 29.711 casos prováveis de 
arboviroses, com cinco mor-
tes confirmadas e onze em in-
vestigação.

“Este aumento do número 
de arboviroses é bastante ex-
pressivo, a gente vai em mais 
de 29 mil casos de arboviro-
ses, na sua maioria dengue 
e chikungunya. Aumenta a 
preocupação com gestantes 

que é um grupo de risco e 
pode apresentar, além de de-
senvolver dengue e chikun-
gunya de forma mais grave, 
pode apresentar a síndrome 
congênita do zika vírus, em 
decorrência da microcefa-
lia dessa criança. Então esse 
grupo vai ter uma atenção 
especial com utilização de 
repelentes e todos aqueles 
cuidados que toda a popula-
ção deve ter com o combate 
ao mosquito Aedes aegypti”, 
afirmou o secretário.

O Estado monitora to-
dos os casos de forma diá-
ria e alerta a população para 
os cuidados para erradicar o 
surto de arboviroses que todo 
o estado passa.

“Além do repelente é ne-
cessário verificar, principal-
mente em seu domicílio, gar-

Mulheres estão sendo monitoradas e bebês não desenvolveram microcefalia

Zika vírus infecta 11 
gestantes na Paraíba

arboviroses avançam 

PE confirma subvariante da Ômicron
Pb sem registros

Foto: Agência Brasil
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A cantora paraibana Elba 
Ramalho informou, atra-
vés de redes sociais, que tes-
tou positivo para Covid-19 e 
precisará desmarcar alguns 
shows da sua agenda de São 
João. Elba é a atração tradicio-
nal da noite do dia 23 de ju-
nho, véspera de São João, no 
festejo de Campina Grande 
e, mesmo após o resultado, 
manteve o show garantido.  

Através de nota, a Me-
dow Entretenimento e Cul-
tura, empresa responsável 
pela organização do Maior 
São João do Mundo, infor-
mou que não haverá cance-
lamento. “Apesar da cantora 
Elba Ramalho ter comuni-

cado em suas redes sociais 
que testou positivo para Co-
vid-19, o show da paraibana 
em Campina Grande está 
mantido. A Medow entrou 
em contato com a produção 
da cantora para ter um po-
sicionamento sobre a parti-
cipação de Elba no Parque 
do Povo e foi informada que 
não haverá cancelamento”, 
declarou a empresa.

Elba apresenta sintomas 
leves e cumpre repouso, ten-
do cancelado parte da agen-
da. A cantora se apresentaria 
em um festival de São Paulo 
na noite de ontem. Na Paraí-
ba, além do show em Campi-
na Grande, a artista tem sho-
ws programados para João 
Pessoa (21 de junho), Bana-
neiras (22 de junho) e Cam-

Elba mantém show em Campina Grande
Positivou Para Covid-19

Elba Ramalho apresenta sintomas leves e cumpre repouso

Foto: Reprodução /Instagram

pina Grande (2 de julho, no 
Arraiá de Cumpade).

Outros cancelamen-
tos não foram informados. 
Também através das redes 

sociais, Elba declarou que 
cumprirá o isolamento e fará 
testes regulares para retor-
nar aos trabalhos o mais rá-
pido possível.
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rafas, recipientes plásticos, 
armazenamento de água, 
tambores, vasos de plan-
tas... Tudo isso tem que ser 
bem monitorado”, finalizou 
Jhony Bezerra.



A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), confirmou on-
tem novos 44 casos de con-
taminação pela Covid-19 e 
um óbito em decorrência 
do agravamento da doen-
ça. A vítima foi uma mulher 
com faixa etária entre 50 e 
59 anos, sem comorbidades 
e residente em João Pessoa. 
A Paraíba chegou a 608.313 
casos acumulados de pes-
soas contaminadas, sendo 
448.119 pacientes considera-
dos recuperados e 10.226 ví-
timas fatais.

Entre segunda-feira e 
ontem, apenas uma pessoa 
deu entrada em hospitais 
públicos para o tratamento 
da doença nas últimas 24h. 
No total, 64 pessoas estão 
internadas para tratamen-
to da doença. Os leitos de 
UTI estão com 7% de ocu-

pação na Paraíba. 
A SES informou que a Pa-

raíba tem 88,71% da popula-
ção a partir de cinco anos va-
cinada com o ciclo primário, 
com 3.327.544 pessoas, dessas 
85.796 que receberam dose 
única. Outras 3.511.952 rece-
beram a primeira dose, repre-
sentando 93,62% da popula-
ção, onde 184.408 ainda não 
encerraram o ciclo primário. 

Ainda de acordo com 
dados do painel de vaci-
nação, 1.904.320 pessoas se 
vacinaram com a primeira 
dose de reforço, represen-
tando 50,77% da popula-
ção apta, e 90.745 receberam 
a segunda dose de refor-
ço, o equivalente a 16,18% 
da população. A SES tam-
bém registrou a aplicação 
de 52.073 doses adicionais 
foram aplicadas. No total 
são registradas a aplicação 
de 8.886.645 doses totais de 
10.022.615 imunizantes re-

cebidos pelo Governo do 
Estado.

Rede privada tem alta 
Na Unimed JP houve um 

aumento nos atendimentos 
e internações por Covid-19. 
Ontem, em balanço publi-
cado pelo presidente da ins-
tituição, Gualter Ramalho, 
15 pacientes foram hospita-
lizados para o tratamento da 
Covid-19, sendo três em UTI. 

PB tem 64 pacientes internados 
e rede particular apresenta alta

Cantor Flávio José fala sobre a 
emoção do retorno aos palcos 
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Decisão viabiliza extração do óleo canabidiol para tratar doenças como epilepsia, estresse pós-traumático e ansiedade

STJ autoriza cultivo de maconha
para fins medicinais

covid-19 giro nordeste
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O coração do povo nor-
destino que ama as tradições 
juninas se aqueceu neste ano 
de 2022. Após dois anos sem 
a realização da festa, o São 
João voltou ao formato pre-
sencial e vem movimentan-
do e emocionando público e 
artistas. Para o cantor e com-
positor Flávio José, em en-
trevista ao Giro Nordeste, o 
momento de retomada foi 
como viver um sonho. O pa-
raibano de Monteiro foi atra-
ção na abertura do Maior São 
João do Mundo, em Campina 
Grande, e tem vasta agenda 
de shows neste período.

“É uma felicidade mui-
to grande estar retornando 
aos palcos, de ver a alegria 
do povo curtindo os shows. 
Estamos felizes! O primeiro 
show que retornamos desde 
a pandemia foi em Arapira-

ca, Alagoas, e eu e os músicos 
ficávamos nos olhando e rin-
do, e só a gente sabia o moti-
vo. Que era porque a gente 
estava feliz, a gente se olha-
va e perguntava “será que é 
verdade mesmo? O público 
animado, cantando, partici-
pando e estamos de volta? É 
uma alegria que não tem pre-
ço”, declarou o artista.

O cantor lembrou ainda 
que, durante a pandemia, o 
que manteve a esperança no 
amanhã foram as lives rea-
lizadas.

“Foi muito cruel a gen-
te trancado em casa o tem-
po todo, o que ainda salvou 
a gente foram as lives, que a 
gente encontrou essa manei-
ra de levar alegria para os 
fãs, para a gente se descon-
trair. Muito embora estivés-
semos só na frente das câme-
ras, valeu a pena. Foi muito 
prazeroso e foi o que salvou 
enquanto a gente estava em 

casa”, afirmou.
Apesar da alegria, Flávio 

José observou com tristeza o 
momento da tradicional mú-
sica nordestina nas festas ju-
ninas. Isto porque, o gênero 
vem perdendo espaço para 
outros estilos musicais mais 
mercadológicos. O paraibano 
mostrou preocupação com as 
novas gerações e a continui-
dade da música nordestina 
que, sem estímulo mercado-
lógico, poderá ter fim.

“As pessoas não respei-
tam mais a cultura, a tradi-
ção. É o imediatismo, tem que 
estourar agora, seis meses de-
pois acaba, cai no esqueci-
mento, vem outro. E conhe-
ço muita gente que já jogou 
a toalha por conta disso. Fico 
muito preocupado e questio-
no, peço para que deem opor-
tunidade aos novos artistas. 
O pessoal está se desaniman-
do, se desestimulando”, la-
mentou.

O físico Ricardo Galvão, 
da Universidade de São Pau-
lo, virou uma figura que ul-
trapassou a bolha da ciência 
e ficou nacionalmente conhe-
cido quando, à frente do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) se tornou um 
grande porta-voz em defesa 
da ciência e da importância 

de se levar em conta os dados 
e contra o negacionismo. Hoje, 
ele conversa com a Paraíba na 
sexta edição do Ciclo de Li-
ves sobre Mudanças Climáti-
cas: a consciência pelo conhe-
cimento”. A live será ao vivo, 
às 18h, em https://www.you-
tube.com/watch?v=IAQW_
F9RGsU

O tema será o Brasil e o de-
senvolvimento sustentável no 
atual cenário de aquecimento 
global. Galvão foi exonerado 
do Inpe após dados levanta-
dos e divulgados pelo institu-
to a respeito do desmatamen-
to no país não terem agradado 
ao Governo Federal. 

O ciclo de lives é promo-

vido pelo Governo do Estado 
através da Secretaria Execu-
tiva de Ciência e Tecnologia. 
Após a transmissão ao vivo, 
a live fica disponível no You-
Tube no canal da Secretaria 
de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia (https://
www.youtube.com/c/Educa-
caoGovPB).

Até o próximo sábado (18), 
mais cinco cidades receberão 
o ‘Caminhão do Forró’, o pal-
co ambulante do III Festival 
São João na Rede. Estão na 
rota desta semana Pocinhos, 
Prata, Junco do Seridó, Tape-
roá e Jericó. No palco, estarão 
nomes como Biliu de Cam-
pina, Ananias do Acordeon, 

João Calixto, Gitana Pimen-
tel, Os Anselmos e Fulanos. 
Cantos e trios das próprias 
cidades foram inseridos na 
programação, seguindo o 
princípio do festival que é de 
valorizar o forró de raiz e os 
artistas da terra. 

Nesta edição, o evento é hí-
brido, com apresentações em 

praça pública e transmissão 
via web, através do YouTube. 
A Associação Cultural Balaio 
Nordeste é a realizadora do 
festival, que tem como patro-
cinador o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Cultura (Secult).

Aberto na noite da sexta-
feira (10), em Mamanguape, 

o festival passou também por 
Alagoa Grande (sábado), Mo-
geiro (domingo) e Picuí (se-
gunda-feira). Até terça-feira 
(21), quando haverá a etapa 
de encerramento, em Core-
mas, o ‘São João na Rede’ terá 
cumprido a rota de 12 cida-
des, uma em cada Regional 
de Cultura.

Físico fala à PB na sexta edição do Ciclo de Lives

São João na Rede percorre mais cinco cidades 

mudanças climáticas

com autêntico forró de raiz

Aumento
Na Unimed JP, 

houve um aumento 
nos atendimentos 
e internações por 

Covid-19

Por unanimidade, a Sex-
ta Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) deu sal-
vo-conduto ontem, para três 
pessoas cultivarem maconha 
para fins medicinais. A au-
torização é para extração do 
óleo canabidiol, usado no tra-
tamento de doenças como epi-
lepsia, estresse pós-traumáti-
co e ansiedade.

A decisão é inédita no tri-
bunal e deve facilitar o cultivo 
artesanal da cannabis quan-
do há prescrição médica. A 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) já au-
toriza a importação de pro-
dutos derivados de maconha 
para tratamentos de saúde. 
O plantio caseiro, no entan-
to, mais acessível, ainda não 
foi regulamentado. Os minis-
tros analisaram recursos de 
pacientes e familiares que fa-
zem uso contínuo de produ-
tos à base de maconha e pedi-
ram autorização prévia para o 
plantio da cannabis sem cor-
rer o risco de serem enqua-

drados na Lei das Drogas. A 
decisão só vale para os casos 
analisados, mas deve direcio-
nar julgamentos semelhan-
tes em instâncias inferiores. 
Em seu voto, o ministro An-
tônio Saldanha disse que a 
decisão é um “ato de resistên-
cia ao obscurantismo”. “Infe-

lizmente o Judiciário tem que 
entrar nessa seara”, afirmou. 
“Existe uma ação deliberada-
mente retrógrada do Estado”.

O ministro Rogerio Schiet-
ti, relator de um dos recursos, 
afirmou que o tema está con-
taminado por um “discurso 
moralista baseado em dog-

mas e estigmas”. Ele defen-
deu que ainda que a questão 
deve ser analisada sob uma 
perspectiva de “saúde públi-
ca” e de “dignidade da pes-
soa humana”.

“Ainda temos uma negati-
va do Estado brasileiro, quer 
pela Anvisa, quer pelo MS, 

em regulamentar essa ques-
tão. Nós transcrevemos deci-
sões da Anvisa transferindo 
ao MS essa responsabilidade e 
o Ministério da Saúde eximin-
do-se dessa responsabilidade, 
dizendo que é da Anvisa. E, 
assim, milhares de famílias 
continuam à mercê da omis-
são, inércia e desprezo estatal 
por algo que, repito, implica a 
saúde e o bem-estar de mui-
tos brasileiros, a maioria de-
les incapacitados de custear 
a importação dessa medica-
ção”, criticou.

Schietti também afirmou 
que é papel do Judiciário asse-
gurar que os pacientes não se-
jam tratados “como se fossem 
traficantes de drogas”.

“Essas questões surgem 
quando o Estado, aqui referi-
do como um Estado Policial, e 
eu tenho que concordar, deixa 
de tratar a questão como uma 
questão de saúde pública e re-
solve tratá-la como uma ques-
tão criminal”, acrescentou.

Antes da votação, o procu-
rador da República José Elae-
res Marques também defen-

deu a autorização. Ele disse 
que a previsão de importa-
ção publicada pela Anvisa em 
2020 não tem sido suficien-
te para garantir acesso aos 
medicamentos, em razão dos 
“elevados preços”.

“A conduta de cultivar can-
nabis para extrair o óleo cana-
bidiol com a finalidade de pro-
porcionar tratamento médico 
de pessoas acometidas de en-
fermidades graves consiste 
em conduta penalmente atípi-
ca em razão da excludente de 
ilicitude denominada estado 
de necessidade”, disse.

A decisão é inédita no STJ e deve facilitar o cultivo artesanal da cannabis com prescrição médica

n 

O ministro Rogerio 
Schietti, relator de 
um dos recursos, 
afirmou que o tema 
está contaminado 
por um “discurso 
moralista baseado 
em dogmas e 
estigmas”

Foto: Agência Estado
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O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) escolheu, ontem, 
o ministro Alexandre de 
Moraes para ser o seu próxi-
mo presidente. Alvo prefe-
rencial dos ataques do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
e da militância bolsonaris-
ta, Moraes assumirá o car-
go no dia previsto para o 
início oficial da campanha 
eleitoral.

“Traz-me tranquilidade 
a certeza de que a condu-
ção dos afazeres da Justiça 
Eleitoral estará, a partir do 
dia 16 de agosto vindouro, 
sobre a batuta do eminente 
ministro, carissimo amigo, 
Alexandre de Moraes”, dis-
se o atual presidente do TSE, 

Edson Fachin. “Hoje, a Justi-
ça Eleitoral renova uma vez 
mais seu pacto indissolúvel 
com a democracia e com a 
missão de realizar eleições 
seguras em todo o territó-
rio nacional”, frisou.

Moraes ocupará o cargo 
pelos próximos dois anos. A 
votação dessa terça também 
marcou a escolha do minis-
tro Ricardo Lewandowski 
como vice-presidente. 

Durante os primeiros 
meses à frente da presidên-
cia, Moraes enfrentará o de-
safio de conduzir o processo 
eleitoral, sem que haja inci-
dentes graves à lisura da vo-
tação, e assegurar o cumpri-
mento do slogan de gestão 
do atual presidente do TSE: 
de que haverá “paz e segu-
rança nas eleições”.

Moraes é eleito 
presidente do TSE

assume em agosto

Weslley Galzo 
Agência Estado



A população que mora nas 
proximidades da Quadra de 
Manaíra, em João Pessoa, atual-
mente aguarda alguma decisão 
que resolva a situação do espa-
ço, pois a Superintendência de 
Mobilidade Urbana de João Pes-
soa (Semob-JP) iniciou a obra 
de mobilidade e infraestrutura 
para o entorno da praça e des-
de março não houve continuida-
de. O local foi demolido, mas a 
Justiça suspendeu os trabalhos.  

Em março, a Semob-JP 
anunciou que a Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP) 
daria início a uma obra de infra-
estrutura e mobilidade urbana 
no bairro de Manaíra, com alte-
rações na Quadra de Manaíra.

Entre os serviços previstos 
estariam a redução proporcio-
nal do seu tamanho e a aber-
tura de ruas, permitindo o flu-
xo de automóveis em vias hoje 
bloqueadas ao trânsito. Segun-
do o órgão, esse trabalho tinha 
o objetivo de garantir mais se-
gurança viária, acessibilidade 
e fluidez ao trânsito para quem 
se desloca pelo bairro.

Porém, após a demolição de 
trecho da praça, a questão divi-
de opiniões entre os trabalhado-
res e habitantes da área. Aprígio 
Neto mora em frente à quadra 
e afirma que se fosse para abrir 
apenas uma avenida, seria mais 
fácil aceitar o serviço. Contudo, 
é totalmente contra a derruba-
da de toda a estrutura que in-
clui a área de caminhada e prá-
tica de esportes. 

Além disso, propõe a refor-
ma da área destinada às ativida-
des físicas e da praça como um 
todo, o que garantiria qualida-
de de vida à população. Apesar 
do projeto não propor a demo-
lição da quadra (que não sofreu 
alterações), Aprígio conta que 
os moradores temem a destrui-
ção total do ambiente de lazer.

“Eu imaginava que iam de-
molir apenas a praça, só abrindo 
a avenida, mas alguns morado-
res acreditam que a Prefeitu-
ra quer também tirar a quadra. 
Isso é totalmente absurdo por-
que à noite aqui é bem movi-
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Após a destruição parcial da área pela PMJP, o projeto de mudança do tráfego no local foi embargado pela Justiça

Impasse prossegue em Manaíra
obras na quadra

A Aena Brasil está investin-
do R$ 1,4 bilhão nos seis aero-
portos que administra no Nor-
deste, incluindo o Castro Pinto, 
na Grande João Pessoa, e o João 
Suassuna, em Campina Gran-
de, para torná-los mais segu-
ros, confortáveis, tecnológicos e 
sustentáveis. Já tiveram início as 
reformas estruturais que visam 
inaugurar o padrão Aena nestes 
equipamentos. 

Os investimentos vão tra-
zer um acréscimo de capacida-
de nos aeroportos entre 60% e 
100%. As obras incluem amplia-
ção de terminais; redesenho de 
fluxos mais intuitivos para os 
passageiros; novos pontos de ae-
ronaves, com mais espaço para 
embarque e desembarque; in-
vestimento para aumentar a se-
gurança das pistas; melhorias 
em acessos viários; intervenções 
em estacionamentos, entre mui-
tos outros benefícios, de acordo 

com a necessidade de cada ae-
roporto. 

Às obras físicas, somam-se a  
implantação de novas tecnolo-
gias, mais modernas e precisas, 
com a aquisição de equipamen-
tos e sistemas de última geração. 
Todo o processo de devolução 
de bagagens será automatiza-
do, com uma entrega mais as-
sertiva e ágil. Outra novidade 
importante é o esforço da Aena 
Brasil para oferecer edificações 
sustentáveis, com energia reno-
vável e reúso de água, entre ou-
tras medidas.

Assim que chega ao Aero-
porto Presidente Castro Pinto, 
os clientes já podem ver as obras 
de ampliação, que neste momen-
to alteram a fachada do terminal 
de passageiros, deixando ape-
nas um dos acessos abertos para 
o público. Alguns restaurantes e 
lojas tiveram que ser fechados. 
Além disso, a esteira de restitui-

n
Obras vão 
ampliar a 
capacidade 
de 
operação 
dos 
aeroportos 
e serão 
concluídas 
até junho 
do próximo 
ano

n  
Semob-JP 
informou que 
não há previsão 
de retomada 
do projeto na 
Quadra de 
Manaíra, pois é 
preciso aguardar 
o resultado 
judicial

mentado, todos os dias e essa 
mudança ia gerar insegurança 
nas pessoas”, pontuou.

Ele lembra que antigamente, 
os motoboys se concentravam 
na praça e este era um local re-
pleto de pessoas. Hoje, alguns 
ainda vêm para a quadra, mas 
com a praça destruída existe a 
tristeza diante de um espaço va-
zio. “Nem continuaram a obra, 
nem deixaram o nosso espaço 
como era. Destruíram o cená-
rio. Não temos congestionamen-
tos na Edson Ramalho, nem nas 
ruas vizinhas. Eu não entendo 
isso”, criticou.

O morador destaca que o 
ideal era o retorno da praça 
com um ponto de encontro. 
“Quando começaram a des-
truir, a comissão de morado-
res foi a Prefeitura. Nesse tem-
po, despistaram os moradores e 
começaram a quebrar. Não vejo 
necessidade de abrir a via, pois 
nada iria melhorar, inclusive 
para os transportes por aplica-
tivo”, opinou. 

A situação teve início nos 
primeiros meses de 2022 quan-
do a Semob-JP propôs a aber-
tura de uma via de passagem 
para veículos. A população lo-
cal, por sua vez, defende que 
as duas quadras e a praça com-
põem um espaço de convívio 
para crianças, adultos e idosos, 
sendo uma importante área de 
convivência. “Essa praça existe 
há muitos anos e faz parte do la-
zer dos moradores. A gente vem 
para cá, joga bola, conversa ou 
caminha e agora, além de des-
truírem, deixaram essa bagun-
ça para a gente”, opinou a mora-
dora Edwiges Menezes.

Em relação ao trânsito, ela 
acredita que existem obras mais 
importantes em áreas conges-

Aeroportos de JP e CG passam por obras estruturais
investimentos

ção de bagagens está parada. O 
Pátio Dois, de parada de aerona-
ves, está passando por amplia-
ção e adequações. 

No Aeroporto Ariano Suas-
suna, a entrada do terminal está 
em obras, e foi construída uma 

outra via de acesso, temporária. 
Na sala de embarque, há a cons-
trução de um banheiro e, para o 
desembarque, está se utilizando 
uma sala provisória. 

O estacionamento de veí-
culos também passa por inter-

venções. O fluxo de veículos 
que trafegam pelo acesso tér-
reo do terminal de passagei-
ros foi modificado. No local, 
foram instaladas placas de si-
nalização para orientar os mo-
toristas. As mudanças começa-
ram a valer no início de junho 
e vão até agosto. 

Durante o período em que 
durarem as obras – previstas 
para até junho de 2023, segundo 
prevê o contrato pactuado com 
a Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac), a concessio-
nária sugere aos passageiros 
que vão viajar que cheguem 
aos terminais antes do horário 
previsto para o embarque, para 
evitar imprevistos. Algumas 
mudanças podem ser notadas 
em salas e portões de embar-
que, como o fechamento tem-
porário de algumas áreas, res-
taurantes e pontos comerciais, 
por exemplo. 

Algumas áreas do Castro Pinto estão fechadas para realização da ampliação

Foto: Roberto Guedes

A comissão de moradores 
da região participou de várias 
reuniões com os representantes 
da Semob-JP, além de ter reali-
zado manifestações buscando 
impedir a realização do servi-
ço. Ela apresentou um docu-
mento defendendo que a área 
seja totalmente requalificada, 
aumentando os espaços para 
pedestres, além da implanta-
ção de novos mobiliários urba-
nos (bancos, lixeiras, ilumina-
ção) e paisagismo. 

Também informou que po-
deria aceitar outras soluções 
para a melhoria da mobilida-
de e tráfego de veículos, desde 
que não comprometesse a pra-
ça. Uma das justificativas é que 
não era preciso fazer a abertura 
da Avenida Cajazeiras, partin-
do a Quadra de Manaíra, dife-
rente do que propõe a Prefeitura 
de João Pessoa. Ainda segundo 
a comissão, qualquer interven-
ção urbana  que altere ou com-
prometa os espaços públicos,  
deve ser feita com diálogo com 
os moradores. 

Na época, a Semob-JP anun-
ciou que iria se comprometer a 
estudar uma alternativa, mas 
não foi possível chegar a um 
acordo com os moradores. 

Em março, o desembarga-
dor do Tribunal de Justiça da 

Moradores se queixam da falta de diálogotionadas de João Pessoa e por 
isso, não precisaria destruir um 
bem relevante para a população 
do bairro. “Dá para fazer outras 
alterações sem ser justamente 
nessa praça onde um monte de 
famílias são acostumadas a fre-
quentar. Agora, passamos todos 
os dias e só temos esse problema 
para olhar”, lamentou.

Márcia Carvalho, por sua 
vez, conta que aguarda a conti-
nuidade das obras de mobilida-
de na praça, pois trabalha em 
frente ao local e acredita que um 
trânsito melhor tornaria o co-
mércio mais movimentado. Po-
rém, ela concorda apenas com a 
retirada da praça e não da qua-
dra de esportes. 

“Para mim, devem conti-
nuar a abertura da via porque 
precisamos aumentar o movi-
mento. Sem movimento, fica 
também mais fácil acontecer 
assaltos. Agora, os moradores 
não concordaram e terminou 
ficando essa bagunça na pra-
ça”, opinou.

Conforme a assessoria de 
imprensa da Semob, não exis-
te previsão de retomada para o 
serviço na Quadra de Manaíra, 
pois ainda aguarda decisão ju-
dicial. Também informou que 
houve reuniões com os mora-
dores e algumas adequações no 
projeto inicial, mas como foi ju-
dicializado, será preciso esperar 
a movimentação do processo.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Mudanças
Semob-JP planeja 

abrir a área à 
passagem dos 
carros e motos

Foto: Roberto Guedes

Destruição da praça faz parte, atualmente, do cenário; moradores e comerciantes se dividem sobre o futuro do lugar

“Nem continuaram 
a obra, nem 
deixaram o nosso 
espaço como era. 
Destruíram 
o cenário

Aprígio Neto

Paraíba (TJPB), Oswaldo Filho 
manteve a decisão do Juízo da 
2ª Vara da Fazenda Pública da 
Capital que determinou a ime-
diata suspensão das obras na 
Quadra de Manaíra, bem como 
a recomposição da área afetada 
pelo início de sua execução, sob 
pena de multa.

De acordo com a decisão, a 
Prefeitura de João Pessoa ale-
gou que o projeto passou por 
alterações, por causa do diá-
logo com os representantes da 
comunidade, além de cumprir 
com os princípios da Política 
Nacional de Mobilidade Urba-
na, já que a cidade possui uma 
série de iniciativas como a ins-
talação de quilômetros de ci-

clofaixas e corredores exclusi-
vos para o transporte público. 
A PMJP defendeu ainda que 
esse espaço público não usu-
frui de nenhuma proteção cul-
tural específica, de forma que 
inexiste algo que impeça a rea-
lização da obra.

Na época, o desembarga-
dor Oswaldo Filho ressaltou 
que o deferimento do recur-
so, com a autorização para a 
imediata retomada das obras, 
traria efeito irreversível, dian-
te das modificações propostas 
no projeto. 

Mudanças
Segundo a Semob-JP, a in-

tervenção inclui: piso elevado 
intertravado para passagem de 
veículos de pequeno porte, em 
baixa velocidade (os de grande 
porte não poderão transitar no 
local); balizadores para assegu-
rar a circulação dos pedestres 
e delimitando o deslocamento 
dos veículos; paisagismo com 
manutenção de área verde, além 
da preservação da estrutura de 
um banco (anfiteatro) usado pe-
los visitantes e revitalização do 
bicicletário. Com isso, o trecho 
da Avenida Cajazeiras (por trás 
da quadra) passaria a permitir a 
circulação de carros e motos por 
uma faixa de rolamento. 
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Trauma de 
JP alerta para 
riscos de 
queimaduras

As fogueiras, comidas tí-
picas e fogos de artifício são 
tradições dos festejos juni-
nos, porém se não forem 
manuseados com prudên-
cia podem oferecer conse-
quências para vida intei-
ra. Por isso, a prevenção é o 
foco da campanha de quei-
maduras ‘Marcas que ficam 
para sempre’, do Hospital 
Estadual de Emergência e 
Trauma Senador Humber-
to Lucena, em João Pessoa. 

O objetivo é massificar 
a importância do cuidado 
preventivo. Em 2021, foram 
registrados 942 casos, um 
aumento de 10% em rela-
ção ao ano de 2020, que re-
gistrou 856 atendimentos. 

A equipe multiprofissio-
nal do hospital realiza pa-
lestras em escolas e insti-
tuições, visando falar da 
prevenção e dos cuidados 
após queimaduras. A Fa-
culdade Internacional da 
Paraíba foi a primeira ins-
tituição escolar a receber 
a equipe da unidade hos-
pitalar. 

A Fundação Centro Inte-
grado de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Funad) realizou 
ontem pela manhã, o tradi-
cional arraial de São João dos 
usuários. Devido a pande-
mia da Covid-19, o evento ju-
nino não aconteceu nos últi-
mos dois anos e agora, marca 
o retorno das atividades pre-
senciais da instituição.

De acordo com a presi-
dente da Funad, Simone Jor-
dão, o São João é uma das 
festas mais animadas do 
espaço e em 2022 celebra a 
retomada do calendário de 
eventos. 

“A festa desse ano tem 
um gostinho todo especial.  
Depois de dois anos para-
dos, esta não deixa de ser a 
celebração da vida também. 
As pessoas chegaram mais 
cedo do que normalmente 
chegam”, declarou.

Ela destacou que a Fu-
nad retomou as atividades 
e os atendimentos há algum 
tempo, mas esses momen-
tos acontecem de forma in-
dividual nas coordenações. 

Por isso, essa festa represen-
ta um reencontro depois de 
uma pausa necessária. 

“É um momento bonito 
de muita alegria. Passamos 
os dias envolvidos, inclusi-
ve com as famílias também 
voltados a todos os temas 
que remetem a nossa cultu-
ra e o São João. Tudo feito de 
forma pedagógica”, descre-
veu Simone Jordão. 

A festa foi animada por 
um grupo de forró e, além de 
música, contou com quadri-
lhas, apresentação de teatro, 
poesias e brincadeiras juni-
nas para todas as idades nos 
estandes montados pelas co-
ordenações. 

Conforme a gestora, 
cada setor organizou ativi-
dades destinadas às crian-
ças e adultos, resgatando 
a cultura e tradições nor-
destinas, buscando viven-
ciar uma das comemora-
ções mais importantes para 
o povo dessa região. 

“É um dia de celebração 
e reencontro. São usuários 
de muitas cidades paraiba-
nas que chegaram cedo es-
pecialmente para a festa. É 
uma honra ver o sorriso em 
cada rosto”, destaca.  

Festa ocorre após dois anos devido à Covid-19; fundação atende, atualmente, cerca de quatro mil usuários

Funad realiza programação junina
açãO PREsENcIal

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br “É um dia de 

celebração e 
reencontro. São 
usuários de 
muitas cidades 
paraibanas que 
chegaram cedo 
especialmente 
para a festa. É 
uma honra ver 
o sorriso em 
cada rosto

Simone Jordão

A Funad na Paraíba pos-
sui aproximadamente quatro 
mil usuários que diariamen-
te frequentam a entidade 
para as terapias, atendimen-
tos e reabilitação. Para a Si-
mone Jordão, o evento de on-
tem foi uma oportunidade 
de celebrar a vida, além dos 
momentos de cuidado. 

Joelton Barros é profes-
sor reabilitador do Núcleo 
de Vivência e Artes da insti-
tuição e foi responsável pela 
apresentação de teatro cuja 
temática foi a poesia de Jes-
sier Quirino, além da can-
ção “Feira de Mangaio”, de 
autoria do músico paraiba-
no Sivuca. 

Para ele, todos aguar-
davam com animação pela 
festa pois o São João é uma 
data que remete a realidade 
e identidade do Nordeste. 
“Estávamos esperando com 
ansiedade para voltar com 
essa festa. A prova disso é 
animação de todos os usuá-
rios e familiares. 

Depois de dois anos, é 
muito bom voltar para dan-
çar um forró, sentir o ca-
lor humano ainda que com 
todas as medidas porque a 
pandemia ainda não aca-

bou. Isso dá uma aquecida 
no coração”, comemora. 

Davi Medeiros frequenta 
a Funad desde os sete anos 
de idade e sempre esteve 
presentes nas comemora-
ções do espaço. Agora aos 33 
anos, levou a esposa para a 
festa e acredita que o retor-
no desse evento é uma for-
ma de renovação e de matar 
as saudades de vários mo-
mentos especiais. “Além de 
ser um dia de festa é a opor-
tunidade de mostrar nossos 
trabalhos com muita quadri-
lha, teatro e outras ativida-
des”, contou. 

Já Mirian, de três anos, 
faz fisioterapia na Funad e 
foi à festa pela primeira vez. 
Segundo a mãe Isabel Perei-
ra, a filha estava muito an-
siosa para esse momento e, 
por isso, a família aprovei-
tou bastante para dançar e 
conferir as apresentações. 

“Com um ano de idade 
ela começou a frequentar a 
Funad. Minha filha só fala-
va em ser rainha do milho e 
dançar na festa de São João 
daqui. Eu também aguar-
dava com ansiedade porque 
ouvimos falar bastante des-
sa festa tradicional.”, elogia. 

Referência em 
habilitação e 
reabilitação

A Fundação Centro Integra-
do de Apoio ao Portador de De-
ficiência (Funad) é um órgão do 
Governo da Paraíba, vinculada 
à Secretaria de Estado da Edu-
cação. Ela é referência no servi-
ço de habilitação e reabilitação 
nas quatro áreas da deficiência 
- Cer IV (física, intelectual, visu-
al e auditiva), em todo o Estado.

Na entidade, são atendidas 
pessoas de todas as idades com 
deficiência temporária ou per-
manente: intelectual, visual, 
auditiva, física, múltipla, aci-
dentados do trânsito, do traba-
lho, pessoas com transtornos 
globais do desenvolvimento 
TEA - Transtorno do Espectro 
Austista e com altas habilida-
des/superdotação. 

Entre as atribuições da ins-
tituição está o desenvolvimento 
de políticas, programas e servi-
ços nas áreas de saúde, inclu-
são social e educação, voltados 
para as pessoas com deficiên-
cia, promovendo uma melhor 
qualidade de vida, bem-estar 
social e cidadania.

Usuários da Funad de todo o estado tiveram um dia especial com a programação inclusiva de São João, que contou com quadrilha junina, apresentações teatrais, forró e brincadeiras  

hEmOcENtRO Da PaRaÍba

Começa campanha de incentivo à doação

Em comemoração ao Dia 
do Doador de Sangue, o He-
mocentro da Paraíba, locali-
zado na Avenida Pedro II,  em 
João Pessoa, realizou uma pro-
gramação festiva com tema ju-
nino para receber os doadores. 
Até o início da tarde, 160 do-
ações foram registradas pela 
instituição. 

O Hemocentro realiza a 
campanha Junho Vermelho 
pois os estoques de sangue 
continuam baixos, principal-
mente os Rh negativos. É que 
os festejos juninos e as férias 
escolares tradicionalmente 
são épocas propícias a via-
gens e passeios, deixando os 
estoques no vermelho. Outro 
fator que contribui para a di-
minuição de doadores é o pe-
ríodo chuvoso, favorecendo o 
aparecimento de arboviroses 
e resfriados.

A abertura do evento co-
meçou com um café da manhã 
ao som da Banda de Música 
da Polícia Militar da Paraíba. 
Em seguida, a secretária-exe-
cutiva de Saúde da  Paraíba, 
Renata Nóbrega, realizou a 

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com 

doação de sangue. Já o secre-
tário-executivo de Gestão da 
Rede de Unidades de Saúde da 
Paraíba, Jhonny Bezerra, doou 
sangue pela primeira vez. “Já 
precisei de sangue, pois sofri 
um acidente de trânsito, logo 
reconheço duplamente a im-
portância dessa ação que sal-
va vidas. É um procedimento 
tranquilo e que não exige tan-
to do doador”, frisou. 

A diretora-geral do He-
mocentro da Paraíba, Shirle-
ne Gadelha, enfatiza que essa 
programação festiva é uma 
forma de agradecimento aos 
doadores por esse ato solidá-
rio. “Estamos promovendo vá-
rias atrações musicais ao longo 
do dia, para que os doadores 

se sintam mais acolhidos, afi-
nal são eles que fazem a festa 
da vida acontecer”, declarou. 

Ela aproveitou a oportu-
nidade para convidar a po-
pulação para conhecer o 
Hemocentro e se tornar um 
doador, pois no mês de ju-
nho os estoques estão bai-
xos. “Essa data é importante 
para sensibilizar as pessoas 
a doarem sangue. O sangue 
é vital e não tem como fabri-
cá-lo. Peço encarecidamente 
às pessoas que antes de irem 
brincar São João passem no 
Hemocentro. O simples fato 

de estender o braço trans-
forma sonhos e salva vidas”, 
concluiu.

O coordenador de regu-
lação do município de Guri-
nhém-PB, Thiago Marinho, 
veio em Caravana com 15 
pessoas do seu trabalho para 
fazer doação. “Estou doan-
do sangue pela primeira vez. 
Quando comecei a trabalhar 
na área de saúde, o desejo 
de ser doador só aumentou. 
Como lá não tem nenhum 
posto de recolhimento de 
sangue acabava adiando por 
causa da logística”, explicou.

Vanessa Trindade é doa-
dora de sangue desde 2017. 
A primeira vez que tentou 
doar sangue estava com uma 
pequena anemia. No entan-
to, a inaptidão temporária 
não a fez desistir de ajudar 
o próximo. 

“Depois de curada da 
anemia meu marido me in-
centivou a doar sangue e 
desde então não parei mais. 
Graças a Deus ninguém na 
minha família precisou, mas 
a sensação de ajudar o próxi-
mo é muito gratificante”, de-
clarou.

Foram 160 doadores atendidos até o início da tarde de ontem no Hemocentro da Paraíba

Baixa
Período junino com 
alta de registros de 

arboviroses faz cair, 
nesse período do ano, 
as doações de sangue

Foto: Edson Matos

Foto: Evandro Pereira Foto: Evandro Preira
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Paraíba

Um homem apontado 
como integrante da facção 
criminosa Comando Ver-
melho, no estado do Acre, 
foi preso por agentes da De-
legacia de Roubos e Furtos 
Veículos e Cargas. Na ma-
nhã de ontem, Luiz Fernando 
Maia de Souza, de 23 anos, foi 
transferido para o Presídio 
do Roger, pois teve a prisão 
preventiva decretada pela 
justiça paraibana.

O delegado Carlos Othon, 
titular da especializada, disse 
que Luiz Fernando, também 
conhecido por “Dick Vigaris-
ta”, foi preso no último dia 6, 
no bairro Colinas do Sul, com 
um veículo roubado e adulte-
rado. Na ocasião apresentou 
uma identidade falsa, com o 
nome de Rafael Vitor Costa de 
Sousa. No momento da pri-
são, ele estava com outra pes-
soa, também procurado pela 
justiça. Ambos foram autua-
dos por falsidade ideológica.

“Continuamos as investi-
gações e descobrimos o ver-
dadeiro nome dele”, expli-
cou Carlos Othon, afirmando 
que a partir de então foi des-
coberta a vasta ficha criminal 
do preso.

A prisão de “Dick Viga-
rista” ocorreu após investiga-

ção sobre crimes de furto me-
diante fraude, adulteração de 
sinais de veículos automotor, 
uso de documento falso e or-
ganização criminosa. Ao des-
cobrir a verdadeira identida-
de, a polícia paraibana soube 
da existência de um mandado 
de prisão expedido pela justi-
ça do estado do Acre, contra 
“Dick Vigarista” por ter “que-
brado” a tornozeleira eletrôni-
ca. A ação contou com a par-
ticipação de policiais civis da 
Paraíba, Pernambuco e PRF.

Carlos Othon informou 
que “Dick Vigarista” tem par-
ticipação em violação de cai-
xas eletrônicos, clonagem 
de cartões de créditos e uso 
de sofisticados equipamen-
tos eletrônicos para fraudes 
bancárias. Na ocasião, foram 
apreendidos dezenas de la-
cres de malotes bancários e 
talões de cheques em nome 
de terceiros.

No estado do Acre, ele in-
cendiou o veículo de um po-
licial federal, como também 
tentou atropelar policiais ci-
vis quando tentava fugir de 
uma abordagem. O delegado 
Carlos Othon informou ain-
da que a prisão de “Dick Viga-
rista” já foi comunicada às au-
toridades do estado do Acre.

“Dick Vigarista” ateou fogo no carro de agente federal e tentou atropelar policiais civis durante tentativa de fuga

Acreano é localizado em João Pessoa
foragido

Fotos: Ascom/PRF

Um homem que estava 
com várias armas de fogo e 
equipamentos de proteção 
balística, além de balacla-
vas, foi preso na noite de se-
gunda-feira (13), pela Polí-
cia Rodoviária Federal, em 
Campina Grande, no Agres-
te paraibano. A apreensão do 
material é uma continuidade 
do trabalho ostensivo da PRF 
no combate ao crime.

Uma equipe da PRF rea-

lizava fiscalização na BR 
104, quando no km 119, per-
ceberam um veículo GM 
Classic com quatro ocu-
pantes, sendo um homem, 
uma mulher e duas crian-
ças. Foi dada ordem de pa-
rada e iniciados os procedi-
mentos de fiscalização. Na 
ocasião, foram solicitados 
os documentos pessoais do 
condutor e dos passageiros 
que, no momento da abor-

dagem, não portavam ne-
nhuma identificação, sendo 
posteriormente identifica-
dos através de consultas aos 
sistemas de segurança.

Ao realizar uma inspeção 
minuciosa no interior do veí-
culo, foram localizadas duas 
espingardas calibre 12 no 
porta-malas, ambas com in-
dícios de regravação. Embai-
xo do banco do motorista es-
tava uma pistola calibre .38, 

igualmente com indícios de 
adulteração, um carregador 
e 11 munições intactas. Tam-
bém no interior do veículo, 
foram encontrados dois co-
letes balísticos, luvas pretas 
e balaclava (máscara).

O condutor, um homem 
de 30 anos, foi detido e o ma-
terial apreendido para a Cen-
tral de Polícia, em Campina 
Grande, para serem tomadas 
as providências cabíveis.

PRF flagra homem com espingardas e pistola
Porte de arma

As armas estavam no veículo ocupado por um homem, uma mulher e duas crianças que foram levadas para a delegacia

Um homem e uma mu-
lher foram presos na tarde 
dessa segunda-feira (13), pela 
Polícia Civil da Paraíba, em 
ação realizada pelo  Núcleo 
de Homicídios e Repressão 
Qualificada de Cabedelo.

Durante as diligências, os 
policiais apreenderam uma 
pistola, munições, maconha, 
cocaína, balança de precisão 
e a quantia de aproximada-
mente R$ 11 mil. O delega-
do Diego Garcia, de Cabe-
delo, informou que a mulher 
já tem antecedentes, pois já 
foi presa, também por tráfi-
co de droga, enquanto que 
o homem foi preso pela pri-
meira vez.

Garcia disse que o homem 

ainda tentou assumir toda a 
culpa para livrar a mulher de 
mais um inquérito.

O casal foi autuado por 
tráfico de drogas e posse ile-
gal de arma de fogo. Eles es-
tão presos, à disposição da 
justiça.

Casal é preso com drogas 
e dinheiro em Cabedelo

tráfico

n 

Na delegacia, 
o homem 
tentou assumir 
a propriedade 
da droga, 
para livrar 
a mulher

Foto: Ascom/PCPB

Polícia encontrou maconha, cocaína e cerca de R$ 11 mil

A Polícia Civil vai inves-
tigar a morte do cabo refor-
mado do Exército Brasileiro, 
Genésio Salviano da Silva, 79 
anos. O corpo dele foi encon-
trado dentro de um carro no 
início da manhã de ontem, 
no estacionamento da Vila 
Militar do 1o Grupamento 
de Engenharia General Lyra 

Tavares, em joão Pessoa. O 
corpo foi levado para o Nú-
cleo de Medicina e Odonto-
logia Legal.

A área foi isolada e o aces-
so interrompido para reali-
zação da perícia. Segundo 
as informações, o corpo foi 
encontrado por funcioná-
rios do hospital de guarni-

ção, que fica nas dependên-
cias do quartel. Inicialmente, 
as pessoas desconfiaram que 
o homem poderia estar dor-
mindo, no entanto, o óbito foi 
confirmado após a chegada 
de outras pessoas.

Em nota, o Grupamento 
de Engenharia e Construções 
informou que a Polícia Civil 

foi acionada e esteve no local, 
assim como a Polícia Cientí-
fica, que realizou a perícia. 
“Lamentamos o ocorrido e es-
clarecemos que a família do 
militar está recebendo o apoio 
necessário. Comunicamos, 
ainda, que o fato será apurado 
por intermédio de Inquérito 
Policial Militar (IPM)”, disse.

Cabo do Exército é encontrado morto
investigação

O policial penal Sérgio 
Ricardo Cassiano de Sou-
sa, 51 anos, está internado 
no Hospital de Emergência 
e Trauma de joão Pessoa. 
Ele foi ferido durante ten-
tativa de assalto ocorrida às 
margens a BR-101, no bair-
ro Ernani Sátyro, na capital. 
Segundo a polícia, Ricardo 
também atirou contra o sus-
peito do crime, identificado 

por Keverson do Nascimen-
to Costa, 20 anos, que ficou 
ferido e também foi socorri-
do para o Trauma. O estado 
clínico de ambos é estável.

A tentativa de assalto 
aconteceu na noite de segun-
da-feira (13). O policial penal 
contou que estava numa pa-
rada de ônibus quando foi 
surpreendido por uma du-
pla em uma moto que anun-

ciou o assalto. Como estava 
armado, conseguiu efetuar 
disparos contra os suspeitos 
que fugiram na moto, mes-
mo assim um deles ainda ati-
rou e atingiu Sérgio Ricardo.

Ao tomar conhecimento, 
guarnições da Polícia Mili-
tar realizaram diligências. 
Um suspeito da tentativa de 
assalto, identificado por Ke-
verson foi localizado, ferido, 

no jardim Planalto, com uma 
moto com placa adulterada e 
com um ferimento de bala. 

Segundo a polícia, Kever-
son foi liberado da prisão, 
há cerca de três meses, onde 
cumpriu pena por tráfico de 
drogas. O policial penal tra-
balha no presídio regional de 
Cajazeiras e estava em joão 
Pessoa resolvendo proble-
mas particulares.

Policial penal e suspeito são baleados
tentativa de assalto

A Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribu-
nal de justiça da Paraíba con-
denou a empresa Tim Celular 
S/A ao pagamento de R$ 5 
mil, a título de danos morais, 
em razão da manutenção in-
devida de um consumidor no 
cadastro de inadimplentes.

O caso julgado foi oriun-
do da Vara Única da Comar-
ca de Brejo do Cruz. A re-
latoria do processo foi do 
desembargador Luiz Silvio 
Ramalho júnior.

Conforme o consumi-
dor, o débito foi quitado em 
30 de janeiro de 2013, entre-
tanto, passados dois anos 
e dois meses a empresa se-
quer se preocupou em regu-

larizar a situação, incluindo 
o nome no cadastro de res-
trição ao crédito.

“É dever do credor pro-
videnciar a imediata reti-
rada do nome do devedor 
dos cadastros restritivos de 
crédito, tão logo tenha ciên-
cia do pagamento da dívida. 
Caso contrário, causará pre-
juízos de ordem moral ao de-
vedor, pelo não cumprimen-
to do referido dever, gerando 
a obrigação de indenizar”, 
afirmou o relator.

Segundo ele, o valor de R$ 
5 mil é condizente com a gra-
vidade objetiva do dano e seu 
efeito lesivo, bem como ob-
serva os critérios de propor-
cionalidade e razoabilidade.

Tim é condenada por 
fazer cobrança indevida

danos morais

O homem apontado 
como líder de uma facção 
criminosa na região do Vale 
do Piancó foi preso, nessa 
segunda-feira (13) por agen-
tes da Delegacia de Crimes 
Contra o Patrimônio da ca-
pital. A.D.M.S., conheci-
do por “Nego Alysson”, foi 
localizado em um flat, no 
bairro de Tambaú, onde es-
tava com a namorada.

De acordo com o delega-
do joão Paulo Amazonas, 
“Nego Alysson” tem atua-
ção na cidade de Itaporanga, 
onde comanda o tráfico de 
entorpecentes nos bairros 
Bela Vista e Alto das Neves. 
Responsável por cumprir as 
ordens dos conselheiros da 

facção criminosa. O dele-
gado revelou que ele geren-
ciava as armas da organiza-
ção, promovia a estadia dos 
“soldados” vindos de Cam-
pina Grande, joão Pessoa e 
Cabedelo e era responsá-
vel pelo planejamento das 
ações criminosas. Ele parti-
cipou diretamente de vários 
homicídios recentes, tendo 
realizado recentemente um 
atentado à casa de um desa-
feto, quando soube da con-
firmação da morte do com-
parsa e irmão de facção.

Ele foi localizado num 
flat da orla de Tambaú, onde 
estava com sua amante. O 
capturado estava há tempos 
foragido da justiça.

Líder de facção é preso 
em flat na orla de JP

“nego alysson”
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O resultado final do 
processo seletivo realizado 
pela Fundação Paraibana 
de Gestão em Saúde (Funda-
ção PB Saúde) foi divulgado, 
ontem, no site da institui-
ção www.pbsaude.pb.gov.
br, com publicação, na edi-
ção do Diário Oficial de hoje. 
O processo seletivo foi des-
tinado à seleção de pessoal 
a ser contratado, por tempo 
determinado, visando aten-
der à necessidade temporá-
ria de excepcional interes-
se público.

De acordo com o presi-
dente da Comissão do Pro-
cesso Seletivo, Harlison 
Aquino, mais de 100 apro-
vados serão chamados para 
assinatura de contrato tem-
porário de forma gradati-
va. Os primeiros classifica-
dos serão convocados ainda 
esta semana. “Até a próxi-
ma sexta-feira, estaremos 
iniciando as assinaturas de 
contrato com profissionais 
de diversas áreas, em que 
há a necessidade de contra-
tação imediata no Hospital 
Metropolitano, por isso re-
forçamos o pedido de que 
as pessoas estejam atentas 
ao e-mail e telefone para o 
contato”, pontuou.

Entre os cargos com va-
gas disponíveis estão: au-
xiliar de farmácia, auxiliar 

Os primeiros, dos mais de 100 classificados, serão convocados, ainda esta semana, para assinatura do contrato 

Sai resultado de processo seletivo 
Fundação PB saúde

de manutenção predial, es-
toquista, auxiliar de ins-
trumentação em cirurgia 
cardiológica e neurológi-
ca, técnico de enfermagem, 
técnico de manutenção hi-
dráulica, enfermeiro, perfu-
sionista e diversas especiali-

dades médicas.
Os aprovados nesse pro-

cesso seletivo irão exercer as 
atividades no Hospital Me-
tropolitano Dom José Ma-
ria Pires, que é gerenciado 
pela PB Saúde e fica locali-
zado no município de San-

ta Rita. O hospital é conside-
rado de maior complexidade 
do Nordeste, por atuar no 
cuidado das doenças que 
mais matam pessoas em 
todo o mundo, que são pro-
blemas do coração e do cé-
rebro, como infartos e AVC.

n 

Os aprovados 
nesse 
processo 
seletivo irão 
exercer as 
atividades 
no Hospital 
Metropolitano 
Dom José 
Maria Pires

Trauma-CG recebe mais uma nota 
máxima pelo segundo ano seguido

segurança do Paciente

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, foi classifi-
cado pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa), pelo segundo ano con-
secutivo (2021 e 2022), como 
a unidade hospitalar da Pa-
raíba que mais executa as 
práticas de segurança do pa-
ciente em serviços de saúde, 
recebendo a nota máxima de 
100% em conformidade com 
os indicadores da Agência, fi-
cando, portanto, em primeiro 
lugar no Estado.

Segundo os dados divul-
gados pela Anvisa em rela-
tório no último dia 8, o Hos-
pital de Trauma de Campina 
Grande foi classificado como 
instituição com alta adesão às 
práticas de segurança, apre-
sentando conformidade alta, 
ou seja, 100% de conformida-
de dos indicadores de estru-
tura e processo avaliados.

Para a gestora de Segu-
rança do Paciente do Trau-
ma–CG, Talita Costa Falcão, 
são 21 indicadores analisa-
dos, e essa adesão é importan-
te para diminuir os riscos de 
lesões ocasionados pela assis-
tência prestada. Segundo ela, 
este ano o objetivo do Núcleo 
de Segurança do Paciente é 
trabalhar a Meta 3 Interna-
cional, que é o uso, a adminis-
tração e a dispensação segura 
dos medicamentos. “Estamos 
envolvendo as equipes inter-
disciplinares como farmá-
cia, médica e de enfermagem 
para que todos compreen-
dam o seu papel neste proces-
so de trabalho que acarretará 
uma assistência com maior 
excelência para a comunida-
de” destacou ela.

Para a diretora técnica da 
Agevisa/PB, Vivian de Oli-
veira Lopes, o Núcleo de Se-
gurança do Paciente (NSP) 
estimula e acolhe todas as ini-

caravana da rede cuidar

Saúde define calendário 
e ação começa em julho 

Cardiopediatria, gine-
cologia/obstetrícia e orto-
pedia pediátrica são os ser-
viços que serão prestados 
pela Caravana da Rede Cui-
dar 2022 em 13 municípios 
paraibanos a partir do dia 
18 de julho, começando por 
Itabaiana. Os detalhes da 
ação foram discutidos nes-
sa segunda-feira (13), pela 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), durante a primeira 
reunião de planejamento da 
Caravana.

A ação é um serviço per-
manente de Telemedicina, 
oferecido pelo Governo do 
Estado, que conta com um 
pacote de serviços e tec-
nologias que envolvem a 
disponibilização de aten-
dimento especializado re-
moto e/ou presencial, com 
apoio ao transporte seguro, 
quando necessário; monito-
ramento e rastreamento de 
pacientes, na rede de assis-
tência à saúde de média e 
alta complexidade da Para-
íba, para as especialidades 
de perinatologia, obstetrí-
cia e cardiopediatria.

A expectativa é atender, 
em cada localidade que rece-
berá a Caravana, a 50 crian-
ças cardiopatas e realizar 
implantação de DIU gine-
cológico em 20 mulheres. 
Além disso, outros 50 pa-

cientes de ortopedia pediá-
trica para tratamento de pé 
torto congênito, luxação do 
quadril e escoliose devem 
ser contemplados em cada 
dia de atendimento. A pro-
gramação segue por Ma-
manguape (19); Guarabira 
(20); Picuí (21); Queimadas 
(22); Monteiro (23); Princesa 
Isabel (24); Itaporanga (25); 
Cajazeiras (26); Sousa (27); 
Catolé do Rocha (28); Pom-
bal (29) e termina em Patos, 
no dia 30.

Durante os 13 dias, será 
feita a busca ativa e o atendi-
mento dos pacientes que se 
encaixam no perfil. A grande 
novidade deste ano é a com-
binação do Programa Ope-
ra Paraíba com a Caravana 
da Rede Cuidar. De acordo 
com o secretário executivo 
de Gestão Hospitalar, Jhony 
Bezerra, a união das estraté-
gias vai beneficiar, sobretu-
do, os pacientes de ortopedia 
que têm indicação cirúrgica. 
“Com os dois programas tra-
balhando juntos, a conexão 
entre o atendimento e a cirur-
gia será facilitada nos muni-
cípios que já integram a rede 
do Opera Paraíba no estado. 
Inclusive o Hospital de Clí-
nicas já abraçou essa causa 
realizando cirurgias do pé 
torto congênito em sua uni-
dade”, garante.

O processo seletivo foi destinado à seleção de pessoal a ser contratado, por tempo determinado, visando atender à necessidade temporária 

Foto: Divulgação

Pela Anvisa
O Trauma de Campina 

Grande foi classificado 

como instituição 

com alta adesão às 

práticas de segurança, 

apresentando 100% 

de conformidade dos 

indicadores de estrutura 

e processo avaliados

ciativas que objetivam pro-
teger o paciente dos riscos 
relacionados à assistência à 
saúde que, por consequên-
cia, elevam os níveis de qua-
lidade em saúde da institui-
ção e satisfação da população 
usuária.

O diretor geral da Agên-
cia Estadual de Vigilância 
Sanitária, Geraldo Moreira 
de Menezes, parabenizou a 
equipe do Núcleo de Segu-
rança do Paciente do Hospital 
de Trauma CG pelos resulta-
dos alcançados e desejou que 
continue sendo alcançado o 
mais alto resultado da ava-
liação com destaque em ní-
vel nacional.

A avaliação é nacional e é 
realizada em todos os hospi-
tais do país que possuam lei-
tos adulto de Unidade de Te-
rapia Intensiva-UTI, o que 
exige a implantação dos pro-
tocolos de segurança do pa-
ciente.

A avaliação é nacional e é realizada em todos os hospitais do país que possuam leitos adulto de Unidade de Terapia Intensiva

Foto: Secom-PB

Foto: Pixabay

Os serviços serão prestados em 13 municípios paraibanos

Aponte para o QR Code e 
veja a lista dos aprovados 
no processo seletivo
realizado pela Fundação PB 
Saúde  (em PDF)          
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Uma galeria que retra-
ta 16 artistas – alguns 
dos quais já saudosos, a 
exemplo de O Rei do Rit-

mo, Jackson do Pandeiro (1919-1982), 
da Rainha do Xaxado, Marinês 
(1935-2007), e do multi-instrumen-
tista Sivuca (1930-2006) – integram 
a exposição A Tinta que Pinta, Canta, 
que o artista visual paraibano João 
Batista da Silva mantém na Casa da 
Pólvora, localizada no Centro His-
tórico da capital. A individual reú-
ne 15 telas em alto relevo com pintu-
ra acrílica, todas em preto e branco, 
retratando grandes mestres da mú-
sica popular nordestina, com ênfa-
se no forró de raiz, e poderá ser visi-
tada gratuitamente pelo público de 
segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos 
sábados e domingos, das 14h às 17h, 
até 20 de julho.

A mostra na Casa da Pólvora, lo-
calizada na Ladeira São Francisco, 
201, ainda inclui telas retratando 
Elba Ramalho, Hermelinda, Anas-
tácia, Antônio Barros e Cecéu, Pin-
to do Acordeon, Zé Calixto, Geni-
val Lacerda, Dominguinhos, Luiz 
Gonzaga, Accioly Neto, Flávio José 
e Biliu de Campina. Ao lado de cada 
pintura há minibiografias de cada 
artista, cujo intuito de o identificar 
para os visitantes.

“Há uma necessidade muito 
grande, principalmente por parte 
dos jovens, de conhecerem quem 
são esses grandes mestres da mú-
sica regional, do forró de raiz, e por 

isso inclui as minibiografias. Mui-
tos jovens, que estão sendo atingi-
dos pela massificação, não sabem 
quem foi, por exemplo, Jackson do 
Pandeiro, pois só ouviram falar. Só 
ouvem essa coisa eletrônica, ou tam-
bém aquilo que se considera forró 
de plástico”, justificou João Batista. 
“Por isso, um dos meus objetivos, 
com essa exposição, é divulgar os 
nomes desses artistas da música re-
gional, aproveitando esse momen-
to em que já se realizam festejos ju-
ninos por várias cidades da Paraíba. 
Mas eu creio que homenagens desse 
tipo deveriam ser feitas em qualquer 
época do ano”, afirmou ele.

O artista visual disse que come-
çou a produzir as telas, elaboradas 
a mão, com pincel, no mês de outu-
bro de 2021 e concluiu o trabalho na 
semana passada. “Alguns retratos 
são apenas os perfis do rosto, alguns 
são eles tocando ou cantando, bem 
como outras que estão apenas a sor-
rir, como Elba Ramalho, Anastácia 
e Hermelinda. É uma mostra muito 
salutar, que acontece num momen-
to propício, que é o período junino, 
e espero que o público goste das te-
las”, disse João Batista, que também 
agradeceu o apoio recebido da As-
sociação Cultural Balaio Nordeste, 
principalmente na coleta de infor-
mações para a redação dos textos 
que oferecem perfil de cada retrata-
do. A exposição é um evento reali-
zado pela Prefeitura Municipal, por 
meio da Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope).

“Eu escolhi esse título para a 
exposição por fazer uma alusão 

àquela mistura gostosa das artes, 
a junção das artes plásticas com a 
música. Então, como ambas encan-
tam, a tinta que pinta, canta. Mi-
nha expectativa é poder mostrar 
um pouco da cultura nordestina e 
que as pessoas que aparecerem se 
deliciem com o trabalho, os nomes 
e as informações que vão ser pas-
sadas em relação a esses grandes 
mestres. Nossa intenção é passar 
arte e cultura”, explicou João Batis-
ta. “O critério que usei para selecio-
nar o artista foi o de ser um grande 
nome. Há outros grandes nomes, 
mas, como toda seleção tem limi-
tes, escolhi os mais representativos, 
mas acredito que outros nomes vão 
surgir e precisarão ser imortaliza-
dos nessa galeria de artistas, como 
Lucy Alves”, acrescentou ele, que 
pretende dar, posteriormente, con-
tinuidade a essa série de músicos 
em outras individuais.

Momento junino
Natural de João Pessoa, João 

Batista informou que estreou nes-
sa área em 1988, desenvolvendo 
atividades com desenhos anima-
dos. Em 1990, participou da Cole-
tiva de Desenho e Pintura, reali-
zada no Centro Social Urbano, no 
Bairro dos Ipês, na capital, e do 3° 
Salão de Novos Artistas da Paraí-
ba. A partir de 2005, ele começou 
a produzir em grande escala e a 
sua última mostra aconteceu em 
2019, na coletiva de artes e óleo so-
bre tela e pirografia em madeira, 
na Unidade Judiciária do Fórum 
Cível de João Pessoa.

“Essa exposição é bastante sig-
nificativa, por retratar artistas de 
renome e num momento em que 
acontecem folguedos juninos. A 
Prefeitura de João Pessoa, através 
da Funjope, abre esse espaço para 
que os artistas tenham oportuni-
dade de mostrarem seus trabalhos, 
cumprindo o papel de acolhê-los, 
mas também eventos assim con-
tribuem para incrementar a movi-
mentação no Centro Histórico da ci-
dade. É uma grande honra acolher 
o trabalho de João na Casa da Pól-
vora com o carinho de todos que fa-
zem a Funjope”, disse a diretora da 
Casa da Pólvora, Ana Maia.

Já o diretor executivo da Fun-
jope, Marcus Alves, observou que 
a exposição está diretamente asso-
ciada ao momento junino que a so-
ciedade vive pelo país. “O artista 
tem essa capacidade de sintetizar, 
no quadro, o momento da vida de 
um cantor de forró. Nós temos uma 
lista de grandes artistas na Paraíba 
que mereceria estar homenageada 
nessa exposição, mas evidentemen-
te, como toda lista, temos limites. 
Não dá para homenagear a todos. 
Por isso, fizemos uma seleção, uma 
amostra dos melhores nomes da 
nossa música junina da Paraíba e 
do Brasil”, afirmou ele.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Exposição ‘A Tinta que Pinta, Canta’, 
do artista João Batista da Silva, 
elenca grandes nomes do forró de 
raiz na Casa da Pólvora, no Centro 
Histórico de João Pessoa

Retratos 
cantados

Artes VisuAis

Individual reúne 15 
telas em alto relevo com 

pintura acrílica, todas em 
preto e branco, retratando 

nomes como Jackson do 
Pandeiro (acima, esq.), 
Marinês (acima, dir.) e 

Elba Ramalho (ao lado)

Obras no atelier do paraibano João 
Batista (acima); objetivo da exposição 

é divulgar os nomes dos artistas da 
música regional, aproveitando a 

época dos festejos juninos

Foto: Funjope/Divulgação

Fotos: Funjope/Divulgação
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GI com Tônica Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Hoje acordei de madrugada. Eram três 
horas da manhã. Sem sono, fui ler e 
enviar o meu bom dia para os queridos 

amigos que constam no meu WhatsApp. 
Às cinco horas, um banho me deixou mais 
desperto. Fui para a cozinha fazer um café de 
rotina, depois mais algumas páginas e resolvi 
sair um pouco de casa.

Saí à toa, passos lentos, como quem não 
quer chegar a nenhum lugar. Na Praça João 
Pessoa, revivi os movimentos estudantis vividos 
nos idos anos de 1960. Estava em frente ao lindo 
prédio do Jornal A União, com toda sua beleza 
arquitetônica, sua redação, suas máquinas no 
primeiro andar e me via também subindo as 
escadarias de um lado e descendo do outro. 
Tinha como guardiã aquela águia no alto do 
seu frontispício e, mesmo assim, aquela ave, 
símbolo de poder, não defendeu o prédio da 
ignorância, da insensibilidade dos gestores na 
sede de modernização. 

Andando e circulando a praça, vi-me no meio 
de muitas pessoas que ficavam ali por não ter 
mais espaço dentro do Tribunal do Júri, quando 
acontecia um júri, tendo como advogados dois 
grandes nomes: Renato Bastos, na defesa do 
réu, e Correia Lima, na acusação. Entrava pela 
noite e eu lá, maravilhado, com a oratória dos 
dois grandes causídicos. 

Queria andar mais. Na Rua Duque de 
Caxias vi a loja A Exposição, onde ia com 
meu pai conversar com o proprietário, que 
era seu amigo. Passei pela livraria a Casa do 
Estudante, de Nolo Pereira. Vi-me entrando 
no Colégio UnderWood, de Dona Osmarina, 
cujo diretor à época era o juiz Archimedes 
Souto Maior. Parei na frente do colégio e me 
vi assistindo as aulas dos professores José de 
Lorenzo Serpa, Leão e de outros.

Seguindo no meu túnel do tempo, cheguei ao 
edifício Matteo Zaccara. Vi meu pai me levando 
ao segundo andar onde havia um ambulatório do 
Ipase, para fazer algum curativo ou tomar injeção 
com um enfermeiro, seu amigo, que atendia pelo 
apodo de Branca de Neve.

Mas a dor da injeção passava logo ao dar 
mais alguns passos e chegar à loja de discos 
Sancol e ouvir maravilhosas canções. De 
repente, eu me via em frente ao cinema Plaza 
anunciando no seu luminoso de acrílico o 
sucesso do momento para sua reinauguração, o 
filme Quando setembro vier, com Rock Hudson e 
a belíssima Gina Lolobrígida. Mas logo mudava 
o anúncio do filme para Bonequinha de luxo, 
com Audrey Hepburn. Vi, também, a moça que 
conheci dentro do cinema e que estava lendo 
um livro de Oscar Wilde. O livro era De Profundis 
ou a Tragédia de minha vida. Esse livro nos 
aproximou. Chamava-se Isa.

Atravessei a rua e fui me sentar um pouco 
no pavilhão dos engraxates, numa daquelas 
cadeiras de granito vermelho. Nas outras 
cadeiras próximas estavam os amigos Elias de 
Almeida Gomes, João Pereira, Jarbas Cavalcante, 
Severino José Lins (Biu) e Mauricio.

Passei pelo Cine Municipal e vi os cartazes 
da programação do Cinema de Arte das várias 
quintas-feiras. Era a década de 1960.  Num 
relance, cheguei a ver alguns dos assíduos 
frequentadores, Martinho Moreira Franco, 
Linduarte Noronha, Carlos Aranha, Anco Márcio, 
entre outros. Os filmes: Balada de um soldado, 
Duas mulheres, Doce vida, Roma - cidade aberta, 
Girassóis da Rússia, Oito e meio, Assim caminha 
a humanidade, Os pássaros, Um corpo que cai, 
Janela indiscreta, Psicose...

Percebi que a manhã já ia pela metade, 
quando, na volta, passei pela Casa Cruz, loja 
de moda masculina de fino bom gosto, na 
esquina do Paraíba Palace, que pertencia a 
Ronaldo Minervino e que residia num casarão 
lindo, com Branca de Neve e os Sete Anões 
no jardim, ao lado da escadaria que dava 
acesso a casa. No lugar da bela residência, 
atualmente, existe o banco Bradesco. A casa 
ocupava todo aquele espaço. E, logo vieram 
às cenas que vi na esquina da casa Cruz, a 
primeira jovem, de pernas bonitas usando 
minissaia. Foi um sucesso! Então, caminhei 
mais um pouco, cheguei ao posto de saúde 
Osório Abath, onde tomei injeções de vitamina 
por várias vezes.

Logo passei pela casa do Dr. João Santa 
Cruz, grande advogado, à época. Novamente, a 
Praça João Pessoa. O sol quente me fez retornar 
e, num estalar de dedos, tive que sair do túnel do 
tempo e encarar a feia realidade.

Aroaldo S.
  Maia

Túnel do tempo
Especial para A UniãoA química entre Elizabeth Moss e Wagner Moura

O drone de José Américo

Visitantes, adeus. O tempo 
só deu para ver as aparências. 
Com estas palavras José Amé-
rico de Almeida concluiu um 
texto sobre a cidade de João 
Pessoa. Publicada em 1969, 
quando este que vos escre-
ve tinha apenas três anos de 
idade e rodopiava em algum 
quintal de sítio entre Sapé e 
Itabaiana, a narrativa de José 
Américo ainda nos encanta 
pela percepção dos nossos lu-
gares e avenidas. Ele olhava as 
ruas, as igrejas e um punha-
do de gente de nossa cidade 
e logo em seguida afirmava 
que João Pessoa “tem outras 
grandezas dos seus homens, 
das suas coisas”. 

Em sua cartografia, uma 
palavra pouco usada à época, 
José Américo nos deixa uma 
memória e uma história fér-
teis da cidade que se desen-
volveu entre o rio e o mar. Ele 
próprio, uma de nossas “gran-
dezas” que repousa à sombra 
dos cajueiros da Fundação que 
recebe seu nome à beira-mar 
do Cabo Branco, nos deu uma 
herança literária das mais im-
portantes. Aprendemos desde 
a juventude a ler, em sua litera-
tura, as palavras desajeitadas e 
pouco usadas em nossa urba-
nidade contemporânea e hoje 
recorremos ao seu olhar sobre 
João Pessoa, como uma forma 
de apreender o que somos. 

Muita coisa mudou em João 
Pessoa desde os anos 1960 e 
continuam a se transformar 
em nossos dias. Tudo muda 
o tempo todo. A rua das Trin-

cheiras com sua balaustrada 
não é mais a mesma, nem a 
miragem que temos sobre a 
franja marítima da cidade das 
Acácias. O Hotel Globo abriga 
suas galerias de artes e man-
tém um pôr do sol iluminado 
pela sonoridade instrumental 
do ‘Trenzinho do Caipira’, de 
Villa-Lobos, executado sempre 
às 17h05, quando a locomotiva 
passa pelos antigos trilhos à 
beira do Porto do Capim. E su-
bindo à ladeira, uma juventu-
de diversificada em seus com-
portamentos e gostos estéticos, 
ruma em direção à Casa da 
Pólvora, lugar de shows e ex-
posições de arte. De seu terra-
ço de pedra e história não avis-
tamos mais o lixão do Roger, 
mas um horizonte novo para 
onde mira os nossos olhos, na 
esperança de um parque ecoló-
gico a ser implantado, se Deus 
quiser, e pelo trabalho de al-
gum cuidadoso prefeito. 

O Colégio das Neves abri-
ga uma reforma para instalar 
as novas tecnologias do pre-
sente e do futuro. À sua fren-
te, Nossa Senhora das Neves 
brilha em projeções mapea-
das e de lá ainda se escuta os 
gritos, sussurros, sofrimentos 
e renascimentos de um Cris-
to, em sua Paixão encenada 
por atrizes e atores encanta-
dos no átrio do Museu de São 
Francisco, muitas vezes toma-
do pelo som da Orquestra Sin-
fônica de João Pessoa. 

Vivemos uma cidade com-
plexa, em seu trânsito nervo-
so, seu comércio remoçado. À 
sua época contávamos apenas 
com quatro tentativas de sui-

cídio e um pouco mais de 100 
acidentes de carro. Hoje nossa 
frota ultrapassa 406 mil veícu-
los, que deslizam suaves e às 
vezes em alta velocidade pe-
las nossas avenidas. E as mor-
tes… estas são as mais varia-
das e apenas no ano de 2020 
contamos mais de 10 mil feri-
dos no trânsito, se perdendo 
49 almas para o reino de Deus. 
Portanto, alcançamos o está-
gio daquilo que nos acostu-
mamos chamar sociologica-
mente de sociedade complexa, 
com uma diversidade de pes-
soas, tipos sociais que se es-
praiam em comunidades de 
artistas pretos e pretas, LGB-
TQI+, indígenas – todos ávi-
dos e merecedores de uma po-
lítica pública garantidora de 
direitos humanos e inclusão 
social. Uma gente que desfila 
suas culturas em pequenos e 
resistentes ateliês nas ladeiras 
do Centro Histórico. 

O desenho urbano mu-
dou e o Centro, Jaguaribe ou 
a Rua da República não têm 
a mesma centralidade de vi-
vências de nossa gente e de 
vendas de coisas de consu-
mo. A vida residencial da 
Av. Epitácio Pessoa, antes de 
casarios enfeitados, se des-
locou rumo ao Bessa, ao Al-
tiplano com seus arranha-
céus, de onde avistamos o 
infinito verde-azul do mar. 
De deslocamento em deslo-
camento vamos chegando às 
Mangabeiras com seu pulso 
febril de varejo e sua gente 
trabalhadora, não sem antes 
passar pelos Bancários, com 
suas casas de comércio, sua 

Praça da Paz e as Três Ruas 
de onde quase chegamos à 
Universidade Federal da Pa-
raíba, cujas sementes planta-
das pelo poder de sua sabe-
doria, senhor José Américo 
de Almeida, frutificaram em 
valorosas pesquisas, em uma 
múltipla capacidade de aco-
lhimento social e ensino va-
loroso da nossa juventude. 

Em um voo solitário de um 
drone, inimaginável na cida-
de que o senhor viveu e aon-
de experimentou toda a sua 
força moral, mostra uma cida-
de ainda viva no Pavilhão do 
Chá, com suas rodas de litera-
tura, na Galeria Augusto dos 
Anjos, recentemente, pintada 
por uma criativa gente do gra-
fite – arte nova que dá vida a 
becos e viadutos, construindo 
uma nova paisagem urbana.  
Também na Praça Rio Branco 
tem o ‘Sabadinho Bom’, com 
choros e sambas às vistas de 
Jackson do Pandeiro – ali aon-
de antes, de acordo com Ar-
chimedes Cavalcanti – exis-
tiu, no Largo da Cadeia, um 
pelourinho, uma coluna de 
alvenaria, na qual se castiga-
vam escravos fugitivos. Agora 
o chorinho dá o tom à sombra 
das grandes árvores embalan-
do diversas gerações. 

Sabe, José Américo de Al-
meida, sua visão poética dos 
anos 1960 nos inspira e nos dá 
coragem para desenhar uma 
nova cartografia da cidade de 
João Pessoa, com a grande-
za dos seus homens e de suas 
mulheres. Por enquanto vou fi-
car com um voo superficial de 
um drone. 

Marcus Alves 

Em meados dos anos 1990, Kirby Ma-
zrachi, funcionária do Chicago Sun-Ti-
mes, sofre um ataque traumático, uma 
tentativa de assassinato que afeta por 
completo sua vida e existência. Sobrevi-
vente deste feminicídio onde não se sabe 
quem cometeu o crime, Kirby se depara 
com um crime em sua cidade cujo modus 
operandi é idêntico ao que sofreu, porém 
com desfecho mortal. Aquela parece ser 
a oportunidade perfeita para tentar en-
contrar o culpado. 

Se você gosta de histórias de crime 
que envolvam serial killers, Iluminadas, 
a nova série dramática da Apple TV+, é 
digna de uma maratona. Protagonizada 
por Elizabeth Moss (O Homem Invisível, 
O Conto da Aia) e Wagner Moura (Tropa 
de Elite, Narcos), a série trata-se de uma 
adaptação do livro homônimo da escri-
tora e jornalista sul-africana Lauren Beu-
kes. O seriado magnetiza desde seu pri-
meiro episódio. Não é pra pouco: por si 
só, Elizabeth Moss encena de forma im-
pactante seja nas telinhas ou nas telonas, 
e o mesmo acontece com o soteropolita-
no Wagner Moura. E quando duas po-
tências se juntam nos roteiros da vida, o 
resultado por ser ou muito bom ou de-
sastroso. Por nossa sorte, a química en-
tre Elizabeth Moss e Wagner Moura é o 
que queremos na ficção.

Wagner Moura interpreta Dan, um re-
pórter brasileiro que assume a matéria so-
bre o feminicídio de Julia Madrigal. Para 
quem viu o ator pela última vez na série 
Narcos, da Netflix, como foi o meu caso, 
vai sentir uma total diferença em Mou-
ra, tanto fisicamente, quanto em nuances 
de sua atuação como voz, postura e sem-
blante. E é claro que o currículo de Wag-
ner Moura mostra incontestavelmente 
sua multidimensionalidade cênica, po-
rém não deixa de impressionar vê-lo dar 
vida a um novo personagem, desta vez 
um jornalista dedicado e proporcional-
mente depressivo, com camadas que se 
evidenciam a cada episódio. 

Agora preciso confessar algo que me 
deixa com sentimentos mistos. Eu real-
mente queria ver Elizabeth Moss em 
um papel onde ela não sofresse tanto 
por ser mulher. Só quem assiste O Con-
to da Aia (2017-2022) sabe o quanto a po-
bre June sofreu ao longo da série. No pa-

pel de Cecilia Kass, na adaptação de O 
Homem Invisível (2020), ela sofre do co-
meço ao fim do filme. Até a Peggy Ol-
son em Mad Men (2007-2015) não teve lá 
uma vida fácil. E agora vem Iluminadas, 
na qual Kirby carrega uma dor indescri-
tível. Não me leve a mal: Elizabeth Moss 
foi incrível em todos os papéis que citei, 
sem tirar nem pôr. Mas eu gostaria de 
ver algo totalmente fora dessa nuance 
num futuro próximo. 

Os dois vivem personagens que, ape-
sar de diferentes, carregam segredos e so-
lidões inerentes e gradativamente edifi-
cam uma cumplicidade bastante sincera, 
pura. Ao passo em que trabalham juntos 
na pauta do serial killer, eles se enten-
dem e se ajudam, e forçam a barra quan-
do necessário. Moss e Moura, juntos em 
tela, passam essas dimensões que a tra-
ma pede enquanto dão cada vez mais pro-
fundidade aos seus papéis. 

Ficção científica, thriller, investigação, 
drama. Iluminadas é um pouco de cada 
gênero e, durante a maioria do tempo, 
a série consegue manter uma narrativa 
bastante homogênea. Mas foi justamente 
essa parte sci-fi, que não foi muito traba-
lhada na produção. A série traz em seu 
argumento um fenômeno atípico para 
uma narrativa do gênero, que lembra a 

incrível primeira temporada de True De-
tective, e que talvez isso tenha sido me-
lhor explorado no livro. Mas quando os 
episódios passam e surgem mais dúvi-
das do que esclarecimentos, a narrativa 
se torna exaustiva. Isso fez com que fi-
casse realmente uma dúvida se existe ou 
não uma perspectiva de renovação para 
a série porque, ao mesmo tempo em que 
ela fecha ciclos ao final da temporada, a 
sensação não é de final aberto, mas de fi-
nal incompleto. 

Estes pontos, entretanto, não estra-
garam a experiência para mim. A série 
é altamente “maratonável” e, como falei 
anteriormente, magnética. O mistério 
cresce e se desenrola com o tempo. Ah, 
e vale ainda mais procurar por referên-
cias ao Brasil no personagem de Wag-
ner Moura, como um pôster de Milton 
Nascimento em sua casa, uma camisa 
d’Os Mutantes, seus diálogos em portu-
guês com o filho… Totalmente fan servi-
ce para a gente.

Iluminadas é uma série cujo grande 
potencial que não foi completamente 
atingido, mas passou bem perto. Um só-
lido 8/10. Se vier uma nova temporada, 
que venha costuradinha com suas teo-
rias mirabolantes. Se não vier, foi bem 
bom enquanto durou. 

Foto: Apple TV+/Divulgação

Em ‘Iluminadas’, Moura (E) e Moss (D) carregam segredos e solidões inerentes

Excepcionalmente hoje, não teremos a coluna de 
Vitória Lima, que retorna na próxima semana 



Cidadezinha pequenina de nosso interior, 
daqui ou de lá nas latitudes de baixo. Não 
importa. A igreja da localidade sim, tem sua 

importância neste relato. Levava o nome de São 
Judas Tadeu, que para quem não sabe é o santo das 
causas perdidas. Pois ali o padre Tavares rezava 
sua missa, ouvia confissões, estipulava penitências, 
batizava e casava gente de seu rebanho, não 
necessariamente nesta mesma ordem. 

Missa do padre Tavares era coisa organizada 
e de respeito. Os homens tinham que vir calçados, 
de chinelo ou descalços,jamais. Bermuda nem 
pensar. Não entrava mulher de saia curta, vestido 
apertado, calça comprida e nunca com decote 
generoso mostrando os peitos. Era coisa de respeito 
mesmo. Para isso nosso pároco contava com suas 
beatas, que ficavam de sentinela na porta da frente 
e nas duas laterais, conferindo se os fiéis estavam 
cumprindo as normas daquela paróquia.

As beatas, não eram dessas beatas meia 
boca, eram beatas mesmo, beatas raízes que não 
perdiam uma missa, confessavam pelo menos duas 
vezes por semana e comungavam com a mesma 
frequência. Eram guardiãs daquela casa de Deus. 
Faziam a faxina e estava por conta delas lavar 
e passar batinas, túnicas e casulas. Os objetos 
litúrgicos, âmbula, galheta, cálice, patena e a teca 
viviam brilhando de fazer gosto. Asseio absoluto 
naquela casa de Deus.

Para comandar essa pequena tropa de maricotas 
estava a beata alfa, chefa daquele grupamento 
de umas dez almas encanecidas: Dona Maria da 
Natividade, ou simplesmente Dona Nonoca. Êita 
mulherzinha invocada e também cheia de querer 
cuidar da vida dos outros. Ficava na espreita e 
gostava de vasculhar a vida dos paroquianos. Noiva 
que fizesse safadeza antes de hora, não casava 
naquela igreja. Danada Dona Nonoca.

Pois, não é que um dia, Deus chamou padre 
Tavares para uma conversa e segurou o pobre por 
lá. A igreja não ficou abandonada nos três meses 
que antecederam a chegada do novo sacerdote. 
As beatas cuidaram de tudo. Certo dia, receberam 
recado do bispo através do prefeito: De uma hora 
para outra o homem ia chegar. E chegou. Apareceu 
de motocicleta, botas, calça jeans, casaco de couro 
(legítimo), tirou o capacete e já colocou um óculos 
rayban, todo pimpão e já foi logo perguntando:

– Quem é Nonoca?
– Eu, moço. E o senhor quem é?
– Meu nome é João, mas me chamam de Juca. 

Sou o padre Juca.
– Padre?! – se espantou Dona Nonoca e mais 

quatro velhotas da turma dela, presentes no 
momento. Estranharam aquele mocetão sarado com 
jeito de playboy.

– Pois sou eu e antes de tudo quero me reunir com 
as senhoras. E quero já. Vamos entrando. Nem cinco 
minutos depois começou a tertúlia e o padre Juca 
todo cheio das razões começou a falar.

– Tudo muito limpo, organizado, parabéns. Mas 
pelo que sei as missas são pouco frequentadas. 
Essa é casa do Senhor. Aqui é onde as almas se 
salvam. Fiquei sabendo de umas proibições sem 
sentido. Isso acabou. Vamos trazer às missas até 
quem nunca entrou numa igreja.

– Até as meninas do Caneca Amassada? Até 
as quengas daquele cabaré? – ironizou Vicentina, 
segunda naquela hierarquia.

– Sim, até elas, afinal também são filhas de Deus. 
Padre Juca, saiu pelas ruas, conversou com gente, 

falou, ouviu e pouco tempo depois viu seu rebanho 
crescer e até a moçadinha do local deu de aparecer 
para ouvir sua homilia.

Começou a bater raiva em Dona Nonoca e em 
suas vetustas. subalternas. Então, deram de vigiar o 
padre pelos cantos e um dia Dona Nonoca brechou 
a seguinte conversa do padre ao telefone.

– Confesso que não vivo sem ela. Principalmente 
à noite. Ela me faz muita falta – foi só escutar e Dona 
Nonoca reuniu sua tropa.

– Esse padre tá pensando em trazer uma 
rapariga pra dormir com ele. Falou até o nome da 
quenga: In... são sei o quê. Nome esquisito. Vamos 
descobrir quem é essa messalina. 

– Inês? Inácia? Inocência? – perguntavam as 
velhotas.

Padre Juca ficou sabendo da especulação. 
Achou graça nessa marota espionagem e resolveu 
esticar a corda. Sempre que podia dava um jeito 
das maricotas ouvirem uma conversa sua ao 
telefone. Até que um dia cochichou no aparelho 
para elas ouvirem:

– Hoje ela chega. Ainda bem. Não aguentava 
mais.

Então as velhinhas resolveram pegar aquele 
padre safado de jeito e perguntaram “Quem é que 
está pra chegar hoje? Aquela uma?”

– Ah, minhas amiguinhas. Não aguentava mais 
ficar sem ela. Finalmente vão instalar a internet nos 
meus aposentos. E só para que saibam... internet 
não é o nome “daquela uma”.

Crônica 
  Em destaque

Dona Nonoca e 
aquela uma

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) exibe hoje o pro-
grama da série ‘De Repente na Rede’, 
uma versão alternativa do projeto ‘De 
Repente no Espaço’. No formato em 
vídeo, a atração é exibida semanal-
mente, sempre às 19h, pela TV Funesc 
no YouTube (www.youtube.com/TV-
funesc ). A apresentação é de Iponax 
Vila Nova, que nesta edição faz uma 
homenagem ao repentista Vem-Vem 
do Nordeste (SE).

José Rodrigues Sobrinho, mais co-
nhecido como Vem-Vem do Nordeste, 
é filho de João Rodrigues Sobrinho e 
Edna América de Lima. Nasceu em 
11 de agosto de 1953, no município de 
Frei Paulo (SE) e começou na profis-
são de repentista em 1976. Ao longo 
de 40 anos, gravou mais de 15 discos 

e coordenou dezenas de festivais, nas 
cidades sergipanas de Aracaju, La-
ranjeiras, Simão Dias e Canindé de 
São Francisco, esta onde vive até os 
dias atuais. Sua arte atravessou fron-
teiras, tendo se apresentado em Por-
tugal, onde fez dupla com João Bezer-
ra, um de seus principais parceiros.

Projeto enfoca a trajetória e a obra do poeta e cantador José Rodrigues Sobrinho

Edição faz homenagem 
ao Vem-Vem do Nordeste

‘De Repente na ReDe’

Através do QR Code 
acima, acesse o canal 
da Funesc no YouTube

Da Redação
Foto: Valdenir Lima/Divulgação

Vem-Vem tem 40 anos de carreira

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

AmoR dE REdEnção (Redeeming 
Love. EUA. Dir: D.J. Caruso. Drama. 16 
anos). No século 19, na Califórnia, a jo-
vem Angel (Abigail Cowen) não sabe o 
que esperar dos homens além de trai-
ção e violência. Na infância, ela foi ven-
dida à prostituição e cresceu sem co-
nhecer os conceitos de amor, respeito 
e consentimento. Ao conhecer Michael 
(Tom Lewis), ela descobrirá o valor de 
um verdadeiro amor. Baseado no ro-
mance homônimo de Francine Rivers. 
CENTERPLEX MAG 2 (leg.): 21h.

ASSASSIno SEm RASTRo (Me-
mory. EUA. Dir: Martin Campbell. Ação 
e Thriller. 16 anos). Alex Lewis (Liam 
Neeson) é um assassino experiente na 
mira do FBI. Quando Alex se recusa a 
concluir um trabalho para uma organi-
zação criminosa, entra em uma missão 
eletrizante para caçar e matar as pes-
soas que o contrataram antes que eles 
ou o agente do FBI Vincent Serra (Guy 
Pearce) o encontrem primeiro. Em meio 
a tudo isso, a memória de Alex come-
ça a vacilar e ele é forçado a questio-
nar todas as suas ações, e, acima de 
tudo, em quem ela confia. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8: 16h15 (dub.) - 19h (dub.) - 
21h45 (leg.). 

ATé A moRTE - SobREvIvER é A 
mElhoR vIngAnçA (Till Death. EUA. 
Dir: S.K. Dale. Suspense. 16 anos). Uma 
mulher (Megan Fox) é deixada alge-
mada a seu marido morto como par-
te de uma trama de vingança. Incapaz 
de se libertar, ela tem que sobreviver 
quando dois assassinos chegam para 
acabar com ela. CENTERPLEX MAG 
1 (leg.): 18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 
1 (leg.): 18h; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(dub.): 13h45.

A hoRA do dESESpERo (The Des-
perate Hour. EUA. Dir: Phillip Noyce. 
Thriller e Suspense. 14 anos). Uma 
mãe recentemente viúva, Amy Carr 
(Naomi Watts), está fazendo o possível 
para restaurar a normalidade na vida 
de sua filha e de seu filho adolescen-
te em sua pequena cidade do interior. 
Enquanto ela está fazendo sua corri-
da matinal na floresta, ela encontra 
sua cidade no caos quando um tiroteio 
ocorre na escola de seu filho. A quilô-
metros de distância, a pé na floresta 
densa, Amy corre desesperadamente 
contra o tempo para salvar seu filho. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 16h (dub.) - 
20h15 (leg.) - 22h15 (leg.).

ConTInUAção

doUToR ESTRAnho no mUlTI-
vERSo dA loUCURA (Doctor Strange 
in the Multiverse of Madness. EUA. Dir: 
Sam Raimi. Aventura. 14 anos). Dou-
tor Estranho (Benedict Cumberbatch) 
vai para uma jornada rumo ao desco-
nhecido. Além de receber ajuda de no-
vos aliados místicos e outros já conhe-
cidos (como a Wanda, interpretada 
pela Elizabeth Olsen), o mago da Mar-
vel atravessa as realidades alternati-
vas perigosas dos diversos universos 
para enfrentar um misterioso adversá-
rio. CENTERPLEX MAG 1 (dub.): 17h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 22h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 20h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
13h45 (exceto seg.) - 19h (exceto seg.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h15 
- 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 
(dub.): 15h15 - 17h45 - 20h15.

JURASSIC WoRd: domínIo (EUA. 
Dir: Colin Trevorrow. Aventura. 12 anos). 
Quatro anos após a destruição da Ilha 
Nublar, os dinossauros agora vivem 
ao lado de humanos em todo o mun-
do. Contudo, nem todos répteis conse-
gue viver em harmonia com a espécie 
humana, trazendo problemas graves. 
Esse frágil equilíbrio remodelará o fu-
turo e determinará, de uma vez por to-
das, se os seres humanos continuarão 
sendo os principais predadores em um 
planeta que agora compartilham com 
as criaturas mais temíveis da histó-
ria em uma nova era. Os ex-funcioná-
rios do parque dos dinossauros, Claire 
(Bryce Dallas Howard) e Owen (Chris 
Pratt) se envolvem nessa problemá-
tica e buscam uma solução, contan-
do com a ajuda dos cientistas expe-
rientes em dinossauros. CENTERPLEX 
MAG 2 (dub.): 18h; CENTERPLEX MAG 

4: 15h45 (dub.) - 20h45 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2: 13h30 (dub.) - 16h45 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 
14h30 - 17h45 - 21h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 6 (dub., 3D): 14h - 17h15 - 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 15h 
- 18h15 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
9 - MacroXE (3D): 15h30 (dub.) - 18h45 
(dub.) - 22h (leg.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub., 3D): 15h30 - 18h45 
- 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.): 14h - 17h15 - 20h30; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 13h30 
- 16h45 - 20h; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 6: 14h35 (dub.) - 17h25 (leg., 3D) 
- 20h15 (dub.); CINE SERCLA PARTA-
GE 2 (dub.): 17h40 - 20h30 (3D); CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h20 - 
17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 
3 (leg.): 15h25. 

Top gUn: mAvERICk (EUA. Dir: 
Joseph Kosinski. Aventura. 12 anos). 
Depois de mais de 30 anos servindo 
a marinha como um dos maiores pilo-
tos de caça, Pete “Maverick” Mitchell 
(Tom Cruise) continua na ativa, se re-
cusando a subir de patente e deixar 
de fazer o que mais gosta, que é voar. 
Enquanto ele treina um grupo de pilo-
tos em formação para uma missão es-
pecial que nenhum “Top Gun” jamais 
participou. CENTERPLEX MAG 1 (dub.): 
20h; CENTERPLEX MAG 3: 15h (dub.) - 
17h45 (leg.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 14h15 - 17h - 19h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
15h45 - 18h30 - 21h15; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h45 - 17h30 - 
20h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 15h15 (exceto seg. e ter.) - 18h15 
(exceto seg. e ter.) - 21h15 (exceto seg. 
e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
15h15 - 18h - 20h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 1 (dub.): 15h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3 (dub.): 18h15 - 20h45. 

Foto: Divulgação

Ex-funcionário do parque, Chris Pratt foge dos dinossauros em ‘Jurassic Word: Domínio’



12    A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de junho de 2022 EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano HonoratoCultura

Cantor e compositor da Banda-fôrra e da Quadrilha apresenta o pontapé para o novo projeto: a canção ‘Amódio’

Guga Limeira lança disco solo em julho
Música

“Amódio” é um neologismo que 
une as palavras “amor” e “ódio” para 
brincar com o conceito da psicaná-
lise de Jacques Lacan, para quem 
“o verdadeiro amor desemboca no 
ódio”. Esse é também o nome do 
single que já está disponível nas pla-
taformas de streaming do primeiro 
álbum da carreira solo de Guga Li-
meira. A escolha de ‘Amódio’ é sim-
bólica para representar tudo que o 
músico procura explorar no conjunto 
das oito faixas que chegam ao públi-
co ainda na primeira metade do mês 
de julho. “Esse repertório é muito 
pessoal e, talvez por isso, essas mú-
sicas não tenham tido espaço em ou-
tros lançamentos de grupo. Ele fala 
muito de mim”, define o artista sobre 
o disco que leva o seu nome.

Além de cantor, Guga Limeira é 
um compositor muito fértil e sem-
pre procurou dar vazão à sua pro-
dução através de álbuns de várias 
bandas da qual faz parte, como A 
troça harmônica (2015), Banda-fôr-
ra (2015, 2018 e 2022) e Quadrilha 
(2019 e 2020); e também por meio de 
outros intérpretes paraibanos, sem-
pre muito interessados em sua for-
ma peculiar em tratar o sentido so-
noro e semântico das palavras. Para 
se ter uma ideia, apenas este ano, o 
cantor e compositor paraibano Elon 
gravou uma música de ambos em 
seu primeiro álbum, assim como 
é esperado que Pedro Índio Negro 
grave outras duas. O novo disco de 
Adeildo Vieira também deve con-
tar com uma composição de Guga. 
Ainda no mês passado, a Banda-fôr-

ra apresentou mais oito composições 
inéditas dele no álbum Baladas para 
adiar o fim do mundo.

“Não sei se sou um compositor 
profícuo, mas talvez um promís-
cuo”, brinca ele. “Eu me conside-
ro um compositor muito ativo. Sou 
meio viciado nisso. Gosto de fazer 
e de colecionar parceiros e parcei-
ras”. No álbum homônimo, metade 
das faixas são só suas, e as demais 
ele divide a assinatura com Lucas 
Dourado, Hugo Limeira e Amorim, 
que é também produtor, arranjador 
e diretor musical do disco. Escrever 
é um hábito diário para o músico 
pessoense, que também é poeta com 
dois livros lançados e professor for-
mado em Letras pela UFPB. A can-
ção é a forma com a qual Guga Li-
meira enxerga o mundo e como ele 
consegue expressar todas as suas 
influências, que passam ainda pela 
dança e pelo teatro. “Minha inten-
ção, em um futuro próximo, é fazer 
uma playlist para eu ver tudo que já 
tem gravado. Mas o que ainda não 
está gravado, meu Deus do céu, não 
saberia contar”.

O que ‘Amódio’ antecipa do ál-
bum preste a ser lançado é a apos-
ta que seu idealizador faz em uma 
linguagem pianística muito for-
te que, em conjunto com um nai-
pe de metais, garante uma estética 
que se apoia no jazz tal qual o estilo 
das músicas de cabaré da década de 
1920. A falta de apelo ou concessão 
ao que está vigente atualmente na 
música se aplica também ao léxico 
verbal que ele se utiliza. A canção 
lançada no último domingo é bem 
humorada e propõe um divertido 
jogo de palavras que poderia ter 
se inspirado nas relações firmadas 
nas redes sociais, nas quais os ha-
ters buscam desesperadamente de-
monstrar suas paixões pelas pes-
soas que seguem através de ofensas 
e críticas fervorosas. Como diz a 
letra: “Pra falar de você eu queria 
usar palavras que ferissem, pala-
vras que te mastigassem, palavras 
que te iludissem”. Mas ‘Amódio’ 
não tem o menor grau de preocupa-
ção em ser contemporânea ou mo-
derna, em estar conectada com os 
sucessos do momento. 

Curioso sobre os temas da psi-
canálise enquanto paciente e casa-
do com uma psicanalista, foi a es-
posa Isadora quem cravou o nome 
da canção. “As pessoas enxergam o 
ódio como sendo o oposto do amor, 

mas não é bem assim. Acho que 
o oposto do amor é, na verdade, a 
morte”, diz Guga citando mais uma 
observação do psicanalista francês 
Lacan. “O ódio é muito vizinho do 
amor. Ele engaja de forma parecida”, 
complementa. Além do suporte laca-
niano, Guga Limeira confessa que 
não há ineditismo em perceber que 
o ódio tempera o amor e vice-ver-
sa. Ele mesmo cita que esta relação 
está há muito tempo cristalizada na 
música brasileira desde em canções 
como ‘Atrás da porta’, de Chico Buar-
que (“te adorando pelo avesso”), até 
‘Baby me atende’, de Matheus Fer-
nandes (“Ai que vontade de tacar 
meu celular na parede”).

O conceito de “álbum-solo”, mes-
mo que leve o nome do cantor e com-

positor em questão, é uma abstração. 
São muitas pessoas que se associam 
ao projeto, companheiros que divi-
dem vários processos criativos do 
disco. Estão presentes em Guga Li-
meira os músicos Amorim (violão, 
guitarra e contrabaixo), Helinho Me-
deiros (piano), Gledson Meira (bate-
ria), Costinha (saxofone), Emanoel 
Barros (trompete) e Azeitona (trom-
bone). Com fotos promocionais de 
Kécia Andrade, o lançamento foi gra-
vado por Marcelo Macêdo e Hugo Li-
meira no Peixe Boi Estúdio e financia-
do com recursos da Lei Aldir Blanc. 
“Quando eu pensei em gravar um 
disco todo meu, a única coisa que eu 
sabia era que eu queria fazer algo di-
ferente de tudo que eu já tinha feito 
antes”, finaliza Limeira.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code 
acima, acesse o 

‘single’ através da 
plataforma Spotify

Mostra ‘Horizonte Art Déco’ é aberta em Campina Grande
FotograFia

Iniciativa reúne 15 registros de fachadas, platibandas e conjuntos do estilo

Fo
to

: V
al

dí
vi

a 
C

os
ta

/D
iv

ul
ga

çã
o

Im
ag

em
: D

iv
ul

ga
çã

o

Foto:  Kécia Andrade/Divulgação

Na visão da fotógrafa e jornalista 
Valdívia Costa, as principais fachadas 
e conjuntos arquitetônicos do estilo 
no Brasil e no mundo estão presentes 
em Horizonte Art Déco, exposição gra-
tuita que será aberta hoje, a partir das 
8h, na Galeria Irene Medeiros, anexa 
ao Teatro Municipal Severino Cabral, 
em Campina Grande.

São 15 telas expostas até o final do 
mês, com outras imagens sobressa-
lentes no site oficial do projeto (hori-
zonteartdeco.com.br). A exposição é 
um apelo para a revitalização de um 
patrimônio arquitetônico que vem 
se diluindo e é uma contrapartida da 
Lei Aldir Blanc.

Horizonte Art Déco tem o acon-
selhamento editorial do professor 
arquiteto da UFCG, Marcus Viní-
cius Dantas de Queiroz, que é au-
tor de uma das fontes de pesquisa 
das informações da iniciativa, o li-
vro digital Quem te vê não te conhe-
ce mais. Informações do jornalista 
Walter Tavares e artigo do profes-
sor de Design da UFPR, José Mar-

coni Bezerra de Souza, também fo-
ram utilizados.

A ideia da exposição é mostrar o 
art déco para ser lembrado, como pa-
trimônio material, histórico e cul-
tural, ameaçado pelas intervenções 
urbanas das mais diversas. Para a fo-
tógrafa e jornalista, a mostra é mais 
um apelo para a revitalização ou pro-
jeto de destaque para o acervo que é 
um dos maiores do Brasil e do mun-
do. “Essencial para manter o acervo 
arquitetônico é um projeto de revi-
talização e valorização desse que é 
um dos maiores de Campina Gran-
de, do Brasil e até do mundo. Ape-
nas um projeto de revitalização do art 
déco foi colocado em prática e somen-
te na Rua Maciel Pinheiro, em 1999”, 
comentou Valdívia Costa.

Glamour da arte
O art déco é conhecido pelas linhas 

geométricas inspiradas em diversifi-
cados referenciais artísticos da histó-
ria da humanidade. O estilo foi lan-
çado na Exposição Internacional de 
Artes Decorativas de Paris, em 1925. 
Em Campina Grande, essas carac-

terísticas estão sendo destruídas ou 
substituídas, principalmente dos edi-
fícios do centro da cidade. 

“Pouco a pouco, essa arquitetura 
que tanto exalou o glamour da arte 
está sendo abafada. Do Cassino El-
dorado, que também expõe, em ruí-
nas, a fachada e platibanda do estilo 
das décadas de 1940 e 1950, a prédios 
públicos como a antiga Estação Fer-
roviária, é necessário intervir. É ur-
gente que todos os apelos visuais se-
jam implementados e que um novo 
projeto salve o art déco de Campina 
Grande”, apontou Valdívia Costa.

Da Redação
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‘Amódio’ 
antecipa a 
aposta que seu 
idealizador faz 
numa linguagem 
pianística muito 
forte que, em 
conjunto com 
um naipe de 
metais, garante 
uma estética que 
se apoia no jazz 
tal qual o estilo 
das músicas 
de cabaré da 
década de 1920

Faixas
No disco, metade das 

composições são de Guga, 
e as demais ele divide 

com Lucas Dourado, Hugo 
Limeira e Amorim, que 
é produtor, arranjador e 

diretor musical do álbum

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do projeto
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João Azevêdo e demais governadores se encontram com Lula amanhã, em Natal, onde o ex-presidente irá abordar o tema “Fome no Brasil”

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) acolheu, de forma 
completa ou parcial, 32 pro-
postas feitas pelos integran-
tes da Comissão de Transpa-
rência Eleitoral (CTE) ainda 
para as eleições 2022. Esse 
número representa 72% do 
total de 44 propostas – o nú-
mero inicial era 47, mas al-
gumas repetições foram 
aglutinadas - e 25% delas 
(11 propostas) estão sendo 
avaliadas para as próximas 
eleições municipais. Apenas 
uma proposta foi rejeitada.

O levantamento mostra 
o esforço do TSE para apri-
morar o processo eleitoral 
e a responsividade em re-
lação às contribuições re-
cebidas dos integrantes da 
comissão. Com total trans-
parência, o tribunal tem 
analisado todas as contri-
buições.

De acordo com o presi-
dente do TSE, ministro Ed-
son Fachin, o processo elei-
toral transparente é aquele 
que se mostra aberto à fisca-
lização, sendo, na ótica, tan-

to do eleitorado quanto dos 
atores políticos.

A CTE foi instituída por 
meio da Portaria no 578, de 
8 de setembro de 2021, para 
ampliar a transparência e a 
segurança de todas as etapas 
de preparação e realização 
das eleições; aumentar a par-
ticipação de especialistas e 
entidades da sociedade civil 
e instituições públicas na fis-
calização do processo eleito-
ral; e, por último, contribuir 
para resguardar a integrida-
de do processo eleitoral.

Gestor confirma participação em evento que reúne o pré-candidato à Presidência com governadores do NE

João se encontra com Lula em Natal
agravamento da fome

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (PSB), vai se re-
unir amanhã com o ex-pre-
sidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), em 
Natal, no Rio Grande do Nor-
te. O petista marcou um almo-
ço com os nove governadores 
do Nordeste, onde abordará o 
tema  “Agravamento da fome 
no Brasil”. 

Atualmente, o Brasil pos-
sui mais de 33,1 milhões de 
brasileiros que não tem o que 
comer, segundo o  2o Inqué-
rito Nacional sobre Seguran-
ça Alimentar no Contexto da 

Pandemia da Covid-19 no Bra-
sil, feito pela Rede Brasileira 
de Pesquisa em Soberania e 
Segurança Alimentar e Nu-
tricional. 

Os estados do Norte e Nor-
deste possuem o pior quadro, 
onde 25,7% e 21% das famí-
lias, respectivamente, pas-
sam fome. Segundo afirmou 
o pré-candidato à Presidên-
cia da República nas suas re-
des sociais, a população do 
país tem tido que escolher en-
tre pagar contas básicas ou se 
alimentar. 

“Cerca de 33 milhões de 
brasileiros estão passando 
fome. As pessoas são obri-
gadas a escolher entre com-
prar comida ou pagar a conta 
de luz, que não para de subir. 
Cada cidade que visitarmos, 
vamos fazer reuniões para 
escutar diversos setores da 
sociedade e discutir melho-
rias para o Brasil. Não seria 
possível fazer o que fizemos 
quando estivemos no gover-
no se não fosse o aprendiza-
do que tivemos com o povo”, 
escreveu Lula nas suas redes 
sociais. 

Esse é o primeiro compro-
misso de Lula e do ex-gover-
nador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin (PSB), no Nordeste, 

Foto: Edson Matos Foto: Site do PT

após lançarem pré-candida-
tura à Presidência da Repú-
blica. Entre os assuntos que 
serão abordados com os go-
vernadores, está o programa 
Acolhe Nordeste, realizado 
através do Consórcio Nordes-
te, que prevê um valor de R$ 
500 para crianças e adolescen-
tes que ficaram órfãos devido 

a Covid-19. Além disso, devem 
discutir maneiras de ampliar 
o Bolsa Família. 

Em Natal, está ainda a par-
ticipação na 1ª Feira Nordes-
tina de Agricultura Familiar 
realizada pelo Governo do Es-
tado entre os dias 15 e 19 de 
junho, no Centro de Conven-
ções de Natal. Por último, Lula 

deve participar do ato público 
“Juntos pelo RN”, no estacio-
namento da Arena das Dunas. 

Após aos compromissos 
no Rio Grande do Norte, Lula 
deve seguir para Maceió, Ala-
goas, onde terá agenda no se-
tor cultural. Entre as pautas, 
Lula deve ressaltar a impor-
tância de retomar um progra-

ma habitacional aos moldes 
do Minha Casa, Minha Vida.

A última visita no Nordes-
te será em Aracaju, Sergipe, 
onde o ex-presidente deverá 
falar de emprego com estímu-
los à infraestrutura, pela reto-
mada de obras inacabadas e 
parcerias entre setores públi-
co e privado.

Secretários estaduais do 
Nordeste devem se reunir ain-
da esta semana para definir 
estratégias que impeçam a 
aprovação da Proposta de Lei 
Complementar (PLP) 18/22, 
que limita em 17% a arreca-
dação do ICMS nos estados 
sobre combustíveis, gás natu-
ral, energia elétrica, comuni-
cações e transporte coletivo. 
Segundo adiantou o secretá-
rio da Fazenda, Marialvo Lau-
reano, eles deverão recorrer à 
Justiça. 

“Nós, secretários, passa-
mos o último fim de semana, 
de manhã, tarde e noite, estu-
dando o que poderia reduzir 
essas perdas. Essa semana te-
remos uma reunião com os es-
tados do Nordeste para ava-
liar que medidas podemos 
tomar. O caminho será judi-
cial”, comentou Marialvo. 

O PLP foi aprovado, na úl-
tima segunda-feira (13), no Se-

nado Federal, por 65 votos a 
12. Das 77 emendas apresen-
tadas, quatro foram acolhidas 
de maneira integral e outras 
nove parcialmente pelo rela-
tor Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE). A matéria volta à 
Câmara.

Entre as mudanças, está a 
proposta de uma compensa-
ção aos estados com o abati-
mento de dívidas com a União, 
quando a perda de arrecada-
ção passar de 5%. Os governos 
não endividados terão priori-

Marialvo revela planos para barrar mudança

TSE acolhe propostas para próximo pleito

icms

eleições

dade para fazer empréstimos 
com o aval da União, e po-
dem ter recursos adicionais 
em 2023. Segundo Marialvo 
Laureano, as emendas não 
vão impedir que apenas a Pa-
raíba perca R$ 750 milhões até 
o fim de 2022, caso o PLP vire 
lei. “Isso é um absurdo, uma 
redução de quase 20% de toda 
a receita própria, no meio do 
ano. São alterações na legis-
lação, que dão impacto vio-
lento de redução das receitas, 
esse realmente é o propósito 

do Governo Federal, reduzir e 
desestabilizar financeiramen-
te os estados”, comentou. 

Ele ressaltou a falta de co-
municação. “Nós, dos 27 es-
tados, fizemos uma propos-
ta de redução,  que foi lida na 
Câmara Federal,  no início de 
2021. Mas não foi aceita pelo 
Governo Federal, e o presiden-
te da Câmara arquivou a pro-
posta. Aí vem, da noite para o 
dia, fazendo uma minirrefor-
ma tributária, sem nenhuma 
discussão”, afirmou.

Clareza
O levantamento 

mostra o 
esforço do TSE 

para aprimorar o 
processo 
eleitoral

O deputado federal Agui-
naldo Ribeiro (Progressistas) 
lançará, hoje, sua pré-candi-
datura ao Senado Federal e, 
em seguida, haverá uma en-
trevista coletiva. O evento 
acontecerá no Classe A Buf-
fet, na Avenida Santa Cata-
rina,no Bairro dos Estados, 
em João Pessoa. Na segun-
da-feira, o governador João 
Azevêdo (PSB) confirmou à 
reportagem de A União que 
o parlamentar fará parte de 
sua chapa majoritária.  

“Chegou a hora! Amanhã 
(hoje) às 11h40 temos um en-
contro marcado para acabar 
com o suspense e debater-
mos o futuro da Paraíba. Va-
mos juntos, pois temos #tra-
balhocomforça pela frente!”, 
postou ontem, em suas redes 
sociais, o deputado federal 
Aguinaldo Ribeiro, confir-
mando o evento para hoje.

O governador João Aze-
vêdo, o prefeito de João Pes-
soa Cícero Lucena (Progres-
sistas), deputados estaduais, 
vereadores e outras lideran-
ças irão participar do lança-
mento da pré-candidatura 
do deputado federal. 

Também na segunda-fei-
ra, o ministro-chefe da Casa 
Civil e presidente nacional 
do Progressistas, o senador 
Ciro Nogueira, afirmou que 
a pré-candidatura de Agui-
naldo Ribeiro ao Senado Fe-
deral é uma das prioridades 
da legenda para as eleições 
deste ano. 

“Sim, faremos o que for 
preciso. A candidatura de 
Aguinaldo será prioridade 
total do Progressistas. Não 
mediremos esforços para dar 
estrutura e viabilidade à pos-
tulação de Aguinaldo”, con-
firmou o ministro.

Aguinaldo lança, hoje, 
pré-candidatura em JP

senado

n 

Na segunda-feira, 
o governador 
João Azevêdo 
(PSB) confirmou  
à reportagem de 
A União que o 
parlamentar fará 
parte de sua chapa 
majoritária

Segundo Marialvo, governos estaduais deverão recorrer à Justiça

Foto: Arquivo A União

Deputado federal do Progressista dará uma entrevista coletiva

n 

Esse é o primeiro 
compromisso 
do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da 
Silva e do 
ex-governador 
de São Paulo, 
Geraldo Alckmin 
(PSB) com os 
governadores do 
Nordeste

“Passamos o  
fim de semana  
estudando o 
que poderia 
reduzir  perdas

Marialvo Laureano

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Foto: Reprodução/Rede social
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O Executivo estadual terá 
mais de R$ 15,3 bilhões de 
orçamento para o próximo 
ano. Foi o que ficou defini-
do, ontem, após a Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
ter aprovado o Projeto de Lei 
3.740/2022, que trata da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercício finan-
ceiro do Estado em 2023. A 
projeção financeira, exata, 
para o próximo ano é de R$ 
15.364.669.902 bilhões. Os de-
putados elogiaram a peça or-
çamentária e comemoraram 
o reajuste nas emendas im-
positivas, que passa de 0,5% 
para 0,7%. 

O presidente da Casa Epi-
tácio Pessoa, deputado Adria-
no Galdino (Republicanos), 
ressaltou o avanço no rea-
juste nas emendas impositi-
vas e como eles irão colabo-
rar na ajuda aos municípios 
paraibanos. 

“O diálogo com o Poder 
Executivo tem permitido cada 
vez mais que a Casa de Epi-
tácio Pessoa possa trabalhar 
em harmonia para buscar um 
estado mais digno para to-
dos os paraibanos. As pes-
soas moram nos municípios e 
vamos buscar, cada vez mais, 
ajudá-los, com este mecanis-
mo”, completou o presidente.    

Apreciada e aprovada na 
segunda-feira pela Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, os vereadores apro-
varam, ontem, a criação da 
Agência de Fomento de Inova-
ção Tecnológica de João Pessoa 
(Inovatec-JP). 

Agora, a Prefeitura está au-
torizada a instituir serviço so-
cial autônomo que vai estímu-
lar a promoção e o fomento 
sistêmico às inovações tecno-
lógicas, desenvolvidas em am-
bientes públicos e privados. 

Com a aprovação do Ino-
vatec-JP, a gestão municipal 
vai poder desenvolver estraté-
gias de atração de investimen-
tos privados, melhorar o am-
biente de negócios, consolidar 
a imagem da capital. 

A Agência também irá 
propiciar destino inovador 

de soluções rápidas e tecnoló-
gicas e a visão da agência de 
igualmente promover o am-
biente empresarial na cida-
de são algumas das ativida-
des a serem desempenhadas 
pela Agência, implementan-
do ações em prol do aumen-
to do emprego, da renda e do 
bem-estar social. 

O Plenário da Casa Napo-
leão Laureano também apro-
vou, ontem, outras matérias 
do Executivo Municipal. Entre 
elas destaque para um proje-
to que autoriza a Prefeitura a 
desativar e indicar para outro 
fim a área originalmente des-
tinada à Rua Bahia, no Bairro 
dos Estados, modificando sua 
destinação, mediante transfe-
rência de categoria de uso co-
mum, para uso especial, para 
a construção do Hospital Ve-
terinário Municipal.

Prefeito libera R$ 200 mil em 
emendas para a Vila Vicentina

Cidadania

Deputados elogiaram a documento e comemoraram reajuste nas emendas impositivas, de 0,5% para 0,7%

AL aprova orçamento de R$ 15,3 bi
para 2023

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Quem também endossou 
as palavras de Adriano Galdi-
no foi o presidente da Comis-
são de Orçamento da Assem-
bleia Legislativa, o deputado 
Branco Mendes (Republica-
nos).  Ele também elogiou o 
reajuste aprovado nas emen-
das impositivas.

“Isso vem mostrar que o 
Governo do Estado está avan-

çando em seu modo de ge-
rir os recursos públicos. Ele 
vem dar uma demonstração, 
em relação às atividades dos 
parlamentares, que respeita e 
da à devida importância atra-
vés das emendas impositivas 
neste processo de evolução 
e harmonia entre os pode-
res”, completou o presidente 
da Comissão de Orçamento.

Segundo o relator do texto, 
deputado Wilson Filho (Re-
publicanos), a Lei de Diretri-
zes Orçamentária contempla, 
entre outras coisas, a proje-
ção das metas de resultados 
fiscais para o período 2023-
2025. Segundo o parlamen-
tar, foram apresentadas 92 
emendas parlamentares. Cin-
co emendas de texto, 88 emen-

das de meta. Das emendas, 
três foram rejeitadas. 

“O papel de um relator 
é de consenso. Analisamos 
cada uma das emendas, de-
batemos em audiência, tive-
mos uma extensa quantidade 
e alterações ao texto apresen-
tado. No final, os deputados 
elogiaram e aplaudiram o rea-
juste nas emendas impositi-

Objetivo
Lei de Diretrizes 

Orçamentária 
contempla, entre 
outras coisas, a 

projeção das metas

Deputados destacaram a harmonia entre o Legislativo e o Executivo e os benefícios que essa relação traz para o povo paraibano

vas”, explicou Wilson Filho.
A LDO é o instrumento 

utilizado pelo Poder Executi-
vo para estabelecer nas prin-
cipais diretrizes da Adminis-
tração Pública as suas metas 
e prioridades no que se refe-
re aos programas que o Go-
verno pretende executar no 
exercício seguinte, principal-
mente para a elaboração do 
Orçamento. Ela antecede e 
orienta a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

A Comissão de Orçamen-
to realizou, ainda ontem, re-
união onde o relatório final 
da LDO foi aprovado. Par-
ticiparam da reunião o pre-
sidente Branco Mendes (Re-
publicanos), o relator Wilson 
Filho (Republicanos), e os de-
putados Júnior Araújo (PSB), 
Buba Germano (PSB), Ricar-
do Barbosa (PSB) e Camila 
Toscano (PSDB).

Foto: Ascom-ALPB

Foto: Ascom-CMJP

Foto: Secom-PMJP

João Pessoa terá Agência de Fomento de Inovação Tecnológica
Câmara muniCipal

Os vereadores autorizaram a Prefeitura a instituir o serviço social autônomo que vai proporcionar o incentivo à tecnologia

Durante solenidade, prefeito Cícero Lucena cumprimenta uma das moradoras da Vila Vicentina

O trabalho realizado pela 
Vila Vicentina Júlia Freire, 
localizada no bairro da Tor-
re, no cuidado a idosos, ga-
nhou um reforço ontem. Tra-
ta-se de recursos da ordem de 
R$ 200 mil, direcionados via 
emendas cidadãs liberadas 
pelo prefeito Cícero Lucena e 
pelo vice-prefeito Leo Bezer-
ra. As emendas foram orien-
tadas pelos vereadores Zezi-
nho Botafogo, Milanez Neto 
e Luís Flávio.

“É motivo de alegria 
apoiar esta casa que acolhe 
nossos idosos com um belo 
trabalho social, administra-
do com muito amor. Aqui te-

mos o apoio dos vereadores, 
que direcionaram parte de 
suas emendas para viabilizar 
a continuidade deste traba-
lho”, afirmou o prefeito.

As emendas cidadãs 
orientadas para a Vila Vicen-
tina são de R$ 100 mil, por 
parte de Zezinho Botafogo, 
R$ 50 mil por Milanez Neto, 
e outros R$ 50 mil direcio-
nados por Dr. Luís Flávio. O 
montante vai ser utilizado 
para custeio.

De acordo com o presiden-
te da Instituição de Longa 
Permanência para Idosos, Ari 
Diniz, os recursos possibili-
tam a sobrevivência da casa. 

“Os custos são muito eleva-
dos, principalmente mão de 
obra. Atendemos 60 idosos 
e isso requer muitos profis-
sionais. Além disso, os insu-
mos estão mais caros. Sem 
apoio, a gente não funciona”, 
observou.

Zezinho falou em nome 
dos vereadores e destacou 
o importante trabalho de-
senvolvido pela instituição. 
“Sempre procuramos ajudar 
a Vila Vicentina, pois sei a 
importância para as pessoas. 
Este é um lugar muito procu-
rado pela qualidade do traba-
lho. Cuida com um lado mui-
to humano”, destacou.
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A Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (Apib) 
incluiu ontem o desapare-
cimento do indigenista Bru-
no Pereira e do jornalista 
inglês Dom Phillips a uma 
denúncia enviada ao Tribu-
nal Penal Internacional de 
Haia, na Holanda, contra a 
atuação do presidente Jair 
Bolsonaro (PL).

O caso de Pereira e Phil-
lips foi adicionado a uma 
outra manifestação da enti-
dade, protocolada em agos-
to de 2021, que atribuía ao 
chefe do Executivo a res-
ponsabilidade de crime de 
genocídio contra os povos 
indígenas desde o início 
do seu mandato, com foco 
no período da pandemia 
da Covid-19. O novo docu-
mento afirma que o desa-
parecimento da dupla res-
salta uma “omissão estatal 
na realização das buscas” 
e ainda defende que uma 
possível ocorrência de um 
crime são consequências 
da “política anti-indígena 
de Jair Bolsonaro”.

Como mostrou o Esta-
dão, no quinto dia do de-
saparecimento, o Gover-
no Federal ainda não tinha 
deslocado de outros esta-
dos soldados da Força Na-
cional de Segurança para 
atuar nas buscas ou decre-
tou Garantia da Lei e da Or-
dem (GLO), ao contrário do 
que costuma ocorrer em ca-
sos que envolvem regiões 
com pouca estrutura de se-
gurança.

Não se tem notícias do 
paradeiro do jornalista e 
do indigenista desde o dia 

5 de junho. A dupla esta-
va em uma viagem, de saí-
da da comunidade São Ra-
fael para Atalaia do Norte. 
O mais recente rastreamen-
to que se tem de Pereira e 
Phillips veio de dados de 
localização fornecidos via 
Dispositivo de Comunica-
ção Satelital SPOT, confor-
me relato da União dos Po-
vos Indígenas do Vale do 
Javari (Univaja), que man-
tinha contato com a dupla.

Bolsonaro afirma que 
autoridades do país têm tra-
balhado “desde o primeiro 
momento” para localizar o 
jornalista britânico e o in-
digenista. “Desde o último 
domingo (5), quando tive-
mos informação que dois 
cidadãos desapareceram na 
região do Vale do Javari, 
desde o primeiro momen-
to, as nossas Forças Arma-
das e PF têm se destacado 
na busca incansável da lo-
calização dessas pessoas. 
Pedimos a Deus que sejam 
encontrados com vida”, dis-
se Bolsonaro durante a Cú-
pula das Américas.

Apib incluiu o desaparecimento dos dois a uma denúncia enviada ao Tribunal Penal Internacional, na Holanda

Sumiço de Dom e Bruno chega a Haia 
repercussão 

Agência Estado

Natália Santos e 
Manoela Bonaldo

A cúpula do Centrão pôs 
no papel uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que permite aos deputados e 
aos senadores anularem deci-
sões do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), prerrogativa que 
o Legislativo não tem hoje. O 
texto ao qual o jornal O Esta-
do de S. Paulo teve acesso dá 
ao Congresso o poder de re-
vogar julgamentos da mais 
Alta Corte do país sempre 
que a decisão judicial não for 
unânime e houver uma ale-
gada extrapolação dos “limi-
tes constitucionais”.

A intenção do grupo é re-
verter julgamentos que te-

nham derrubado leis apro-
vadas no Congresso ou 
contrariado bancadas.

Os parlamentares pode-
riam também revisar deci-
sões tomadas pelo Supremo 
em temas que não são con-
senso no Legislativo, como, 
por exemplo, a definição so-
bre o marco temporal para 
demarcação de terras indí-
genas e a criminalização da 
homofobia.

Ambos os casos são cita-
dos pelos políticos defenso-
res da PEC como parte do que 
consideram um “ativismo ju-
dicial” da Suprema Corte.

Como a condicionante 
para o que pode ser revisto 
é abrangente, tudo o que “ex-
trapolar limites constitucio-

nais”, o Congresso poderia 
anular até mesmo condena-
ções de políticos, bastando 
para isso que a sentença não 
tenha sido aprovada por una-
nimidade no STF.

Levantamento mostra que 
de janeiro de 2019 até hoje, fo-
ram 5.865 acórdãos (regis-
tro de decisões) por unani-
midade no plenário do STF. 
No mesmo período, 2.402 fo-
ram aprovados sem votação 
unânime

O caso do julgamento da 
criminalização da homofo-
bia, por exemplo, está na mira 
de deputados que patroci-
nam a PEC - grande parte do 
Centrão é da bancada evan-
gélica. O julgamento no Su-
premo não foi por unani-

midade - foram oito votos 
favoráveis.

A estratégia do Centrão 
que tem à frente o presiden-
te da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), e os de-
putados Wellington Rober-
to (PL-PB), Ricardo Barros 
(Progressistas-PR) e Marcos 
Pereira (Republicanos-SP) é 
fazer a proposta avançar de-
pois das eleições de outubro 
sob o argumento de que é 
preciso conter o que conside-
ram um “ativismo judicial” 
do Supremo.

O discurso casa com o do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, crítico da atual 
composição da Corte, para 
quem o Supremo tem extra-
polado suas atribuições.

PEC propõe a anulação de decisões do STF
elaborada pelo centrão

Daniel Weterman 
Agência Estado

O governo do presiden-
te da República, Jair Bolso-
naro, indeferiu o pedido de 
anistia feito pela ex-presi-
dente da República Dilma 
Rousseff (PT). A decisão foi 
publicada em portaria no 
Diário Oficial da União da 
segunda-feira (13). A petis-
ta havia solicitado uma in-
denização de R$ 10,7 mil, 
para efeitos de aposentado-
ria, por ter sido perseguida, 
torturada e presa durante o 
regime militar.

A portaria seguiu a deci-
são da Comissão de Anistia 
que negou, em abril, o pedi-
do da ex-presidente.

Na época, a notícia foi 
comemorada com ironia 
por Bolsonaro. “Dilma Rou-
sseff, perdeu! Quem sabe lá 
na frente, quando algum 
esquerdista voltar ao po-
der, espero que não aconte-
ça, você receba”, disse o pre-
sidente em transmissão ao 
vivo nas redes sociais.

A ex-ministra da Mu-
lher, Família e Direitos Hu-

manos, Damares Alves, 
também reagiu ao aconte-
cimento: “Parabéns por tra-
balharem pautados na lei”, 
afirmou.

Transferida do Minis-
tério da Justiça para o da 
Mulher, Família e Direitos 
Humanos, a comissão, que 
foi criada em 2002, mudou 
de perfil sob comando de 
Damares e endureceu os 
critérios.

No primeiro ano do go-
verno Bolsonaro, por exem-
plo, a comissão indeferiu 
85% dos 2.717 pedidos de 
indenização, reconhecen-
do apenas 388 deles.

Governo rejeita pedido de 
anistia de Dilma Rousseff
Natália Santos 
Agência Estado

A vice-procuradora-geral 
da República, Lindôra Maria 
Araujo, pediu na tarde ontem 
ao Supremo Tribunal Federal, 
que seja declarada a extinção 
da punibilidade do deputado 
bolsonarista Daniel Silveira 
(PTB-RJ), condenado a oito 
anos e nove meses de prisão 
por incitar agressões a minis-
tros e atentar contra a demo-
cracia ao defender, em vídeos, 
o fechamento da Corte.

A solicitação está ligada 
ao perdão concedido pelo 
presidente Jair Bolsonaro ao 
aliado, um dia depois do jul-
gamento no STF. “O decreto 
de indulto individual é exis-
tente, válido e eficaz, sendo 
que a sua repercussão jurídi-
ca na punibilidade está con-
dicionada à necessária de-
cisão judicial que declara 
extinta a pena do condena-
do”, escreveu a vice-PGR na 
manifestação encaminhada 
ao gabinete do ministro Ale-
xandre de Moraes, relator da 
ação penal na qual Silveira foi 
condenado.

Lindôra também pediu 
que sejam revogadas todas 
as medidas cautelares contra 
Daniel Silveira, o que inclui 
o monitoramento eletrôni-
co que foi imposto ao bolso-
narista a pedido da própria 
PGR. Além disso, a vice-pro-
curadora-geral da República, 
pede que tal revogação tenha 
‘eficácia retroativa’ à data da 
publicação do decreto que be-
neficiou aliado do presidente, 
o que o isentaria de multas 
impostas pela falta de uso da 
tornozeleira eletrônica.

“Em especial atenção à 
medida cautelar de pena de 
multa diária, no valor de 
R$15 mil, verifica-se que o 
seu montante global, conside-
rada sua incidência até a pre-
sente data, já se aproxima de 
R$1 milhão, o que ultrapassa 
consideravelmente a própria 
pena de multa do provimen-
to final no valor estimado de 
R$212 mil. A alta gravida-
de e intensidade dessa medi-
da cautelar viola o princípio 
da proporcionalidade, já que 
configura excesso à restrição 
de direitos fundamentais do 
condenado, não estando em 

equilíbrio com o interesse da 
efetividade do processo, o 
que demanda seja revogada”, 
registrou a vice-procuradora.

Outras medidas cautela-
res que ainda vigoram contra 
Silveira são: proibição de con-
tato com os demais investiga-
dos nos inquéritos das fake 
news e das milícias digitais, 
salvo os parlamentares fede-
rais; a proibição de frequen-
tar toda e qualquer rede so-
cial, ‘instrumento utilizado 
para a prática reiterada das 
infrações penais’; proibição 
de conceder qualquer espé-
cie de entrevista, salvo me-
diante expressa autorização 
judicial; proibição de sair do 
Rio de Janeiro, onde o depu-
tado mora, salvo para Brasí-
lia, ‘com a finalidade de as-
segurar o pleno exercício do 
mandato parlamentar’; proi-
bição de participar de qual-
quer evento público em todo 
o território nacional.

A PGR já havia dado um 
outro parecer favorável a Sil-
veira, no âmbito das ações 
que contestam a constitucio-
nalidade do perdão dado por 
Bolsonaro ao aliado. Qua-

tro partidos questionaram o 
decreto editado pelo presi-
dente um dia após o Supre-
mo condenar Silveira pelos 
crimes de coação no curso 
do processo e incitação da 
prática de tentar impedir ou 
restringir com emprego de 
violência ou grave ameaça o 
exercício dos poderes consti-
tucionais. As legendas viram 
‘nítido desvio de finalidade’ 
e ‘desrespeito ao princípio da 
separação dos poderes’ da 
graça concedida por Bolso-
naro a Silveira.

PGR pede a extinção de pena de Silveira
após indulto

Pepita Ortega 
Agência Estado

Crime
O caso de Bruno e 

Dom foi adicionado a 
outra manifestação da 
entidade, protocolada 

em agosto de 2021, que 
atribuía a Bolsonaro a 
responsabilidade por 
crime de genocídio 

contra povos indígenas

n 

A portaria 
seguiu a 
decisão da 
Comissão 
de Anistia 
que negou, 
em abril, o 
pedido da 
ex-presidente

Pena
O deputado Daniel 

Silveira foi condenado a 
oito anos e nove meses 

de prisão por incitar 
agressões a ministros 

e atentar contra a 
democracia

Foto: Divulgação/PF

As buscas continuam na região do Vale do Javari, na Amazônia, para localizar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips

perseguida na ditatura
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Segunda a sexta

O papa Francisco fez uma 
nova série de críticas à Rússia 
pelas ações do país na Ucrâ-
nia, dizendo que suas tropas 
foram brutais, cruéis e fero-
zes e que a invasão violou o 
direito de um país à autode-
terminação.

No texto de uma conversa 
que teve no mês passado com 
editores da mídia jesuíta e 
publicada ontem, ele elogiou 
os “corajosos” ucranianos por 
lutarem pela sobrevivência, 
mas também disse que a si-
tuação não era do tipo pre-
to ou branco e que a guerra 
era “talvez de alguma forma 
provocada”.

Embora tenha condenado 
“a ferocidade, a crueldade das 
tropas russas. Não devemos 
esquecer os problemas reais 
se queremos que eles sejam 
resolvidos”, disse Francisco, 
incluindo o setor de arma-
mentos entre os fatores que 
incentivam a guerra.

“Também é verdade que 
os russos pensaram que tudo 
terminaria em uma semana. 
Mas eles calcularam mal. En-
contraram um povo corajoso, 
um povo que luta para sobre-
viver e que tem um histórico 
de luta”, disse ele na trans-
crição da conversa, publica-
da pela revista jesuíta Civil-

Em texto publicado ontem pela revista Civilta Cattolica, ele elogiou os ucranianos por lutarem pela sobrevivência

Papa critica “crueldade” da Rússia
guerra na ucrânia

A Ucrânia disse ontem que 
suas forças ainda estão resis-
tindo dentro de Sievierodo-
netsk e tentando retirar civis, 
depois que a Rússia destruiu 
a última ponte para a cidade 
devastada no Leste, em um 
potencial ponto de virada em 
uma das batalhas mais san-
grentas da guerra.

“A situação é muito difícil, 
mas há comunicação com a ci-
dade”, apesar da destruição da 

última ponte sobre o rio Siver-
skyi Donets, afirmou o prefeito 
ucraniano de Sievierodonetsk, 
Oleksandr Stryuk. “As tropas 
russas estão tentando invadir 
a cidade, mas os militares es-
tão se mantendo firmes.”

A Ucrânia diz que mais de 
500 civis estão presos dentro 
de uma fábrica de produtos 
químicos em uma zona indus-
trial da cidade, onde suas for-
ças têm resistido a semanas de 
bombardeios e ataques russos.

As retiradas ainda estão 
sendo realizadas “a cada mi-

nuto quando há uma calmaria 
e há possibilidade de transpor-
te”, disse Stryuk. “Mas são re-
tiradas discretas, feitas uma a 
uma, e todas as chances possí-
veis são aproveitadas.”

Ambos os lados afirmam 
ter infligido enormes baixas ao 
inimigo nos combates pela ci-
dade, o principal alvo da Rús-
sia em sua batalha pelo Les-
te depois que não conseguiu 
capturar a capital da Ucrânia, 
Kiev, em março.

A Ucrânia ainda detém 
Lysychansk, a cidade gêmea 

de Sievierodonetsk em um 
terreno mais alto na margem 
oposta. Mas com todas as pon-
tes agora cortadas, suas forças 
reconhecem o risco de serem 
cercadas se permanecerem. 
Os representantes separatistas 
da Rússia disseram que quais-
quer tropas ucranianas deixa-
das para trás precisam se ren-
der ou serão mortas.

A batalha por Sievierodo-
netsk - uma cidade de pouco 
mais de 100 mil pessoas an-
tes da guerra - é agora o maior 
combate na Ucrânia.

Tropas resistem em Sievierodonetsk

Estados Unidos e China discutem 
tensões econômicas e diplomáticas

em luxemburgo

O assessor de Segurança 
Nacional dos Estados Uni-
dos (EUA), Jake Sullivan, en-
controu-se na última segun-
da-feira, em Luxemburgo, 
com o chefe da diplomacia 
da China, Yang Jiechi, e fez 
um apelo para que Washing-
ton e Pequim mantenham li-
nhas de comunicação abertas 
para administrar a competi-
ção, informou a Casa Branca.

A reunião ocorre quan-
do as relações entre China e 
Estados Unidos passam por 
momentos de tensão, com as 
duas maiores economias do 
planeta discordando sobre 
tudo, de Taiwan e o histórico 

de direitos humanos da Chi-
na às atividades militares no 
Mar do Sul da China.

“Essa reunião, que segue 
o telefonema entre eles no 
dia 18 de maio, incluiu dis-
cussões francas, substanciais 
e produtivas sobre uma sé-
rie de questões de segurança 
global e regional, assim como 
questões importantes nas re-
lações entre China e Estados 
Unidos”, diz nota divulgada 
pela Casa Branca .

No mês passado, o presi-
dente Joe Biden disse que os 
Estados Unidos poderiam se 
envolver militarmente caso 
a China ataque Taiwan, em-
bora o governo tenha escla-
recido que a política norte
-americana sobre o assunto 

não mudou. O governo chi-
nês afirma que Taiwan, que 
tem governo próprio, per-
tence à China, e já prome-
teu retomar o território à 
força, caso seja necessário. 
Washington tem, há tempos, 
uma política de ambiguida-
de estratégica sobre se de-
fenderia ou não Taiwan de 
forma militar.

No início do mês, a se-
cretária de Comércio dos 
EUA, Gina Raimondo, disse 
que Biden pediu à sua equi-
pe que examine a opção de 
suspender algumas das tari-
fas sobre produtos chineses 
estabelecidas pelo ex-presi-
dente Donald Trump como 
forma de combater a atual 
inflação alta.

Espanha enfrenta a pior onda 
de calor dos últimos 40 anos 

temperatura alta

Ventiladores, ar-condicio-
nado, piscinas, bebidas re-
frescantes e sorvetes - todos 
os remédios foram bem rece-
bidos ontem na Espanha, en-
quanto os espanhóis enfren-
tam a pior onda de calor dos 
últimos 40 anos.

Uma massa de ar quente, 
procedente do Norte da Áfri-
ca, fez as temperaturas dis-
pararem, segundo a agência 
estatal meteorológica Aemet, 
e a onda de calor sufocante 

pode durar em grande parte 
da Espanha até o dia 16 ou 17 
de junho, alguns dias antes 
do início oficial do verão, em 
21 de junho. Com as tempe-
raturas passando de 40ºC em 
partes do Sul e região central 
da Espanha, a atual onda de 
calor é a mais antecipada re-
gistrada desde 1981, de acor-
do com a Aemet.

As pessoas passaram 
suas bicicletas por fontes, ou 
ficaram na sombra enquan-
to as temperaturas subiam. 
Mas para alguns, foi um dia 
de trabalho normal.

No Toto e Peppino, um 
famoso restaurante italiano 
em Madri, o pizzaiolo Simo-
ne Roma, de 19 anos, estava 
trabalhando em um forno.

“Você trabalha e continua 
indo pela paixão, e porque é o 
que gostamos de fazer. Corre 
nas minhas veias, é a minha 
família”, disse ele à Reuters.

“Embora o calor extremo 
não seja incomum em junho, 
o fato é que as ondas de calor 
se tornaram cinco vezes mais 
frequentes no século 21”, dis-
se o porta-voz da Aemet, Ru-
ben del Campo.

Agência Brasil ta Cattolica. “Isso é o que nos 
move: ver tamanho heroís-
mo. Eu realmente gostaria de 
enfatizar este ponto, o heroís-
mo do povo ucraniano. O que 
está diante de nossos olhos é 
uma situação de guerra mun-
dial, interesses globais, venda 
de armas e apropriação geo-
política, que é martirizar um 
povo heróico”, afirmou.

Separadamente, em uma 
mensagem para o próximo Dia 
Mundial dos Pobres da Igreja 
Católica Romana, papa Fran-
cisco lamentou que a Ucrâ-
nia tenha sido adicionada a 
uma lista de guerras regionais. 
“Aqui, porém, a situação é ain-
da mais complexa devido à in-
tervenção direta de uma ‘su-
perpotência’ que visa impor 
sua própria vontade, violando 
o princípio da autodetermina-
ção dos povos”, disse. Agência Brasil

n 

Em uma 
mensagem 
para o Dia 
Mundial 
dos Pobres 
da Igreja 
Católica, 
Francisco 
lamentou que 
a Ucrânia 
tenha sido 
adicionada 
a uma lista 
de guerras 
regionais

Papa Francisco fez uma nova série de críticas à Rússia, dizendo que suas tropas foram brutais, cruéis e ferozes 

Foto: Vaticano Media

Agência Brasil

Agência Brasil

“Encontraram 
um povo 
corajoso, um 
povo que luta 
para sobreviver 
e que tem um 
histórico de luta

Papa Francisco
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O volume de serviços 
prestados na Paraíba teve 
aumento de 18,4%, em abril, 
na comparação com o mes-
mo mês de 2021, de acordo 
com a Pesquisa Mensal de 
Serviços do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). O índice é o quin-
to maior do país e representa 
quase o dobro da média na-
cional, que foi de 9,4%.

No acumulado dos qua-
tro primeiros meses do ano, 
o setor de serviços na Paraí-
ba apresentou acréscimo de 
9,8%, taxa também superior 
à média brasileira (9,5%). A 
pesquisa do IBGE aponta que 
o crescimento do volume de 
serviços prestados em abril 
foi puxado por duas das cin-
co grandes atividades do se-
tor, a de informação e comu-
nicação e a de serviços que 

são prestados às famílias.
O maitre de um restauran-

te no bairro de Cabo Branco, 
em João Pessoa, Luiz Serafim, 
comenta que, nos últimos me-
ses, a movimentação do esta-
belecimento tem crescido bas-
tante. “Depois de janeiro, com 
amenização das medidas res-
tritivas por conta da pande-
mia de Covid-19, percebemos 
que nossa atividade só melho-
rou. Na comparação com abril 
do ano passado, nem se fala. 
Recebemos bem mais clien-
tes”, conta. Devido à localiza-
ção do restaurante, há um im-
pulso do público turista.

No segmento de beleza e 
cuidados pessoais, a cabelei-
reira Vilma Veloso também 
opina positivamente sobre 
o momento econômico. “No 
ano passado, as pessoas ain-
da tinham receio de vir ao 
salão ou vinham com menos 
frequência. Agora, estou rea-
lizando mais serviços e, para 

manter a clientela fiel, a gente 
dá uma segurada nos preços”.

Conforme o gerente da 
Pesquisa Mensal do IBGE, 
Rodrigo Lobo, após dois anos 
e dois meses de pandemia, 
“o transporte de passageiros 
superou pela primeira vez o 
patamar pré-pandemia, rati-
ficando, assim, a maior mo-
bilidade da população, refle-
tida no aumento das receitas 
das empresas que operam os 
transportes de passageiros 
nos seus diversos modais: aé-
reo, rodoviário e metroferro-
viário”, destacou.

O crescimento do volume 
de serviços da ordem de 9,4% 
representou o 14o resultado 
positivo, segundo o IBGE. 
Contudo, o acumulado nos 
últimos 12 meses passou de 
13,6% em março para 12,8% 
em abril de 2022, interrom-
pendo trajetória ascenden-
te iniciada em fevereiro de 
2021 (-8,6%).

Índice é o quinto maior do país e representa quase o dobro da média nacional

Setor de serviços tem alta 
de 18,4% no estado em abril

crescimento
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Algumas datas comemorativas possuem grande 
apelo comercial, como a Black Friday e o Natal. Mas que 
tal aproveitar os festejos juninos e planejar estratégias de 
marketing eficientes para essa data? Continue a leitura 
e veja maneiras de usar as datas comemorativas a favor 
dos seus negócios!

Escolha as melhores datas comemorativas - Antes de 
mais nada, é preciso definir quais datas comemorativas 
são estratégicas para seu negócio. Afinal, cada empresa 
tem um perfil e um público-alvo. Forçar uma ligação entre 
a data comemorativa e o seu produto pode significar 
desperdício de tempo e dinheiro. Por isso, é fundamental 
escolher as “datas certas”, levando em consideração 
seu público e produto. O fundamental é ficar de olho 
nas datas que possam ser estratégicas para o seu nicho 
de mercado. Assim, sua empresa será capaz de criar 
campanhas eficazes e lucrativas.

Planeje-se com antecedência - Depois de identificar 
as melhores datas comemorativas para sua empresa, 
o ideal é planejar as ações com antecedência. Assim 
será possível executar tudo com tempo e planejamento 
financeiro. Campanhas feitas em cima da hora podem 
sair mais caras e ainda gerar uma demanda de trabalho 
para a qual sua equipe não estará preparada no 
momento. Sem contar que com tempo você será capaz 
de atrair mais clientes. Afinal, eles poderão se preparar 
para aproveitar suas ofertas. Sua equipe também poderá 
se organizar para atender o aumento da demanda 
nesses dias.

Estabeleça as condições comerciais - Sem oferecer 
um benefício especial (e real), será difícil atrair clientes 
e aumentar as vendas. O público, na verdade, já 
espera alguma vantagem nas compras em datas 
comemorativas. Esse benefício pode vir de diversas 
maneiras: descontos em determinados produtos, 
brindes, frete grátis. Sua empresa também pode realizar 
concursos e sorteios nessas datas especiais. Aqui vale 
usar a criatividade!

Identifique o que será mais atraente para seu público-
alvo e, ao mesmo tempo, conheça seus custos para não 
ficar no prejuízo. Muitos empresários saiam ofertando 
desconto, frete grátis, descobrem depois quando chegam 
as contas dos fornecedores, descobrem que aquele lucro 
na verdade se tornou um grande prejuízo.

Defina as melhores estratégias de marketing para as 
campanhas - Cada canal digital possui características 
diferentes e, muitas vezes, que se complementam. As 
opções são diversas, como as redes sociais, e-mail 
marketing e anúncios pagos no Google e Facebook. 
Sua empresa também pode investir em mais de uma 
estratégia ao mesmo tempo, aumentando as chances 
de obter sucesso. Em casos de lojas virtuais (ou de 
lojas físicas que também vendem on-line), é necessário 
preparar o site para receber os visitantes (e possíveis 
compradores). Confira se não há algum problema no 
seu site que dificulte ou impossibilite o fechamento da 
compra pelo consumidor.

Garanta ainda que os produtos expostos na página 
inicial estejam de acordo com a data comemorativa do 
momento. Também se certifique de que as descrições 
dos produtos são atrativas e convencem o cliente de 
que seu produto é a melhor opção de compra para 
ele. O importante é proporcionar ao usuário a melhor 
experiência, incentivando-o a decidir pela compra.

Estratégias off-line - Sua loja está ornamentada 
internamente e a vitrine, também, para poder ambientar 
e deixar o cliente no clima da data comemorativa? 
O material impresso está de acordo? Em datas 
comemorativas como o São João nada melhor 
que aproximar o seu público com a cultura local, o 
consumidor sente-se aconchegado e aproximado da 
marca. Ofereça, se possível, um mimo: café, canjica, 
pipoca, pamonha, faça de tudo para criar a atmosfera 
junina na sua empresa, loja ou estabelecimento.

Prepare o estoque para o aumento das vendas
Mais vendas estão relacionadas à logística do seu 

e-commerce. Para oferecer promoções é importante se 
preparar, tendo um estoque reforçado que atenda a esse 
volume potencializado de compra. Do contrário, o atraso 
no envio ou a falta de produtos vai gerar frustração e a 
perda da credibilidade do seu varejo digital.

Além do estoque, é preciso otimizar também os 
processos logísticos. Se preciso, contrate colaboradores 
temporários para essas épocas(atendimento, venda, 
pós-venda). Em períodos como este a demanda de 
pedidos aumenta muito e, consequentemente, o trabalho 
de envios segue esse padrão. Atrasos são sempre muito 
prejudiciais ao negócio.

Depois que a campanha estiver finalizada, não 
se esqueça de analisar os resultados obtidos com 
ela. Saber o que funcionou e o que não deu certo é 
fundamental para aprimorar futuras ações nessas datas 
comemorativas!

Você sabe usar as 
estratégias de marketing 
em datas comemorativas?

Mundo 
  E Marketing

Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora
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thadeu.rodriguez@gmail.com

A variação nos preços dos 
alimentos da cesta básica pode 
chegar a 92,41% em João Pes-
soa, segundo uma pesquisa 
realizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-JP) 
nos supermercados da capital. 
A maior diferença nos preços, 
R$ 4,40, ficou com o leite inte-
gral em pó 200g Itambé, com 
preços entre R$ 6,79 (Manaí-
ra) e R$ 11,19 (Aeroclube), va-
riação de 64,80%.

Outro destaque ficou 
com a massa para cuscuz 
Flocão 500g São Braz, que 
oscila entre R$ 1,45 (Manaí-
ra) e R$ 2,79 (Aeroclube), di-
ferença de R$ 1,34.

O levantamento do Pro-
con-JP, realizado no dia 13 
de junho, reúne os preços 
de 76 itens coletados em 17 
estabelecimentos, mostra 
valores de produtos como 
óleo, feijão (carioquinha e 
preto), arroz parboilizado, 
café, macarrão, massa para 
cuscuz, açúcar, sal, leite em 
pó e em caixa, margarina, 
manteiga e biscoitos doces 
e salgados.

O quilo do sal é responsá-
vel pelas duas outras maio-
res variações, como o refi-
nado Marlin, 84,03%, com 
preços entre R$ 1,19 (Man-
gabeira e Rangel) e R$ 2,19 
(Centro), diferença de R$ 1; 

e o refinado Lebre, 71,94%, 
com preços entre R$ 1,39 
(Torre) e R$ 2,39 (Bairro dos 
Estados), diferença de R$ 1. 
O macarrão tipo espaguete 
500g Imperador ficou com 
a quinta maior variação, 
61,72%, com preços entre R$ 
2,90 (Torre) e R$ 4,69 (Aero-
clube), diferença de R$ 1,79.

Supermercados
A pesquisa visitou os se-

guintes locais: São João e Su-
per Bompreço (Centro); San-
tiago e Latorre (Torre); Menor 
Preço (Bairro dos Estados); 
Carrefour (Aeroclube); Do-
Dia, Bemais e Manaíra (Ma-
naíra); Super Box Brasil e Ces-

tão (Ernesto Geisel); São José 
e Assis (Mangabeira); Mer-
cado Pague Menos e União 
(Valentina); Varejão do Pre-
ço (Rangel); e Varejão Super-
mercado (Varjão).

Preços de alimentos variam até 92,41% em JP
cesta básica

Confira a pesquisa no site 
Prefeitura de João Pessoa por 

meio do QR Code acima

Levantamento do Procon-JP foi realizado no dia 13 de junho e comparou os preços de 76 itens coletados em 17 estabelecimentos

Foto: Divulgação/Secom-JP

“Depois de janeiro, 
com amenização 
das medidas 
restritivas 
por conta da 
pandemia 
de Covid-19, 
percebemos 
que a atividade  
melhorou. Na 
comparação com 
abril passado, 
nem se fala

Luiz Serafim

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 0,38%

R$ 5,134
-0,52%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Maio                      0,47
Abril                      1,06
Março                    1,62
Fevereiro/2022      1,01
Janeiro/2022 0,54 

Euro  Comercial

0,39%

R$ 5,346

Libra  Esterlina

-0,97%

R$ 6,158

Ibovespa

102.063 pts

Selic

Fixado em 4 de 
maio de 2022

12,75%



O Governo do Estado e a 
Caixa Econômica Federal as-
sinaram, na manhã de ontem, 
convênio que tem por fina-
lidade a integração e a com-
plementação de atividades de 
assistência técnica com crédi-
to rural junto aos produtores, 
por meio da Empresa Paraiba-
na de Pesquisa, Extensão Ru-
ral e Regularização Fundiária 
(Empaer), vinculada à Secreta-
ria de Desenvolvimento Agro-
pecuário e da Pesca (Sedap). 

“Esta é uma ação de gran-
de alcance social e de retorno 
financeiro para a nossa Em-
presa”, afirmou o presiden-
te da Empaer, Nivaldo Maga-
lhães, lembrando que todas as 
15 regionais e escritórios da 
Empaer nos municípios esta-
rão empenhados na execução 
do convênio, que vai possibi-
litar aos produtores rurais pa-
raibanos acessar novas linhas 
de crédito para impulsionar 
suas atividades produtivas.

O gerente da CEF, Marce-
lo Castro, explicou a escolha 
da Empaer para firmar mais 
esta parceria, tendo em vis-
ta a sua presença em todos os 
municípios, além do bom re-
lacionamento e a confiança 
junto aos produtores rurais. 
“Como a maioria dos produ-
tores tem dificuldade de che-
gar aos bancos, a Empaer vai 
ajudar no acesso ao crédito, e 
fará essa interligação de forma 
consistente”, afirmou.

Ele lembrou que a Empaer 
é fundamental e importan-
te para atingir a todos os re-
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Parceria entre Estado e Caixa amplia o acesso às novas linhas de financiamento para incentivar atividades produtivas

Convênio facilita crédito rural na PB
apoio ao produtor

cantos da Paraíba e ajudar a 
chegar com maior agilidade 
e facilidade ao público-alvo, 
mesmo que a Caixa esteja em 
todo o Estado. “A Empaer tem 
um diálogo constante com os 
produtores rurais e isso facili-
ta bastante o relacionamento”, 
comentou dirigente da CEF.              

Para firmar o convênio, a 

Caixa levou em consideração 
que a assistência técnica e ex-
tensão rural praticadas pela 
Empaer contribuem para uma 
educação continuada no meio 
rural, que busca viabilizar jun-
to às famílias soluções ade-
quadas para os problemas de 
produção, gerência, beneficia-
mento, armazenamento, co-

mercialização, industrializa-
ção, eletrificação, consumo, 
bem-estar e preservação do 
meio ambiente, além de ter 
um quadro técnico capacitado.

Presenças
O convênio foi assinado 

pelo presidente da Empaer, Ni-
valdo Magalhães e o gerente 

geral de Rede da CEF, Marce-
lo Vieira Castro, gerente geral 
de Rede Unidade Agro Cam-
pina Grande, em solenidade 
que teve a participação dos di-
retores da empresa: Jefferson 
Morais (Assistência Técnica e 
Extensão Rural) e Jean Quei-
roga (Administrativo-Finan-
ceiro) e também da parte do 

Caixa, Martoni Pereira de So-
bral, superintendente executi-
vo de Governo de Rede Cam-
pina Grande, Flávio Marinho 
Leal, superintendente execu-
tivo de Governo de Rede João 
Pessoa, e Arlindo Moreira da 
Silva Junior, gerente de Agro-
negócios Unidade Agro Cam-
pina Grande.

“Como a 
maioria dos 
produtores tem 
dificuldade 
de chegar 
aos bancos, 
a Empaer 
vai ajudar 
no acesso 
ao crédito, 
e fará essa 
interligação 
de forma 
consistente

Marcelo Castro

Acordo levou em consideração a atuação da Empaer em assistência técnica, que contribui para a educação continuada no meio rural

Foto: Divulgação/Secom-PB

O Sebrae Paraíba está com 
inscrições abertas para dois 
programas gratuitos de acele-
ração de negócios que, juntos, 
oferecem 220 vagas: o HUB PB 
e o Startup Nordeste. As ins-
crições podem ser efetuadas 
até o dia 24 de junho, por meio 
de formulário eletrônico dis-
ponibilizado nos sites das ins-
tituições organizadoras.

Em sua segunda edição, 
o HUB PB, criado a partir de 
uma parceria com o Senai Pa-
raíba e o Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL), vai selecionar até 
20 projetos para o ano de 2022. 
O objetivo do programa de pré
-aceleração é estimular o em-
preendedorismo inovador e 
apoiar o amadurecimento de 
projetos que possuem alto po-
tencial de crescimento e im-
pacto na indústria paraibana.  

De acordo com o regula-
mento, podem participar do 
HUB PB empreendedores pa-
raibanos que possuem ideias 
inovadoras, em estágio inicial 
ou em desenvolvimento, star-
tups de base tecnológica com 
até dois anos de existência, 
microempreendedores indi-
viduais (MEI), microempre-
sas (ME) e empresas de peque-
no porte (EPP), que tenham o 
CNPJ ativo. 

Programa de aceleração
Em sua primeira edição, 

o Startup Nordeste, está com 
inscrições disponíveis para 200 
vagas na Paraíba. Criado pelo 
Sebrae Nacional, o programa 
de aceleração será executado 
em todos os estados do Nor-
deste em 2022, com a propos-
ta de fomentar o ecossistema 
da região, contribuindo para a 

inserção de pequenos negócios 
inovadores no mercado global 
de inovação e tecnologia.

Conforme o edital, os pro-
jetos podem ser submetidos 
por pessoas físicas ou por star-
tups já formalizadas, deten-
toras de ideias inovadoras li-
gadas às áreas de educação; 
saúde; meio ambiente; ener-
gia; agronegócio; turismo; 
economia criativa; finanças; 
mercados; logística; e que in-
corporem o uso de tecnologias 
como IoT (internet das coisas), 
dados, biotecnologia, nanotec-
nologia e robótica.  

O programa contará com 
três fases. A primeira vai sele-
cionar os 200 projetos, que po-
dem se inscrever por meio do 
site http://pb.startupne.com.
br/ até o dia 26. Já a segunda 
fase vai oferecer capacitações 
e mentorias para esses sele-
cionados. Ainda durante a se-
gunda fase, serão escolhidas 
as 100 melhores iniciativas, 
que avançarão para a tercei-
ra etapa, quando os selecio-
nados irão trabalhar no desen-
volvimento e na validação de 
suas ideias.

Ao término desse trabalho, 
os empreendedores partici-
parão de um demoday, ocasião 
em que serão selecionadas 
as 20 melhores startups, que 
avançarão para a fase final 
do programa de aceleração.  
Nesta etapa, as selecionadas 
serão contempladas com bol-
sas de estímulo à inovação, 
durante o período de seis me-
ses. Cada startup poderá re-
ceber até duas bolsas no valor 
de R$ 6.500 cada uma, desde 
que atendam aos critérios exi-
gidos no edital.

Programas de aceleração 
de startups abrem vagas

negócios

A Prefeitura de Campina 
Grande divulgou, no Sema-
nário Oficial de ontem, a pri-
meira lista de convocação dos 
aprovados do último concur-
so público realizado no muni-
cípio. O prefeito Bruno Cunha 
Lima garantiu que os candi-
datos devem assumir as fun-
ções de forma imediata, nas 
áreas da saúde, educação e ad-
ministração. 

O prefeito lembrou que 
o concurso foi realizado no 
fim do ano passado, reunindo 
dois editais, um geral, com va-
gas para administração, saú-
de e educação, e um específi-
co, destinado à Guarda Civil 
Municipal, foram quase mil 
vagas abertas.

Os classificados no con-
curso da Guarda Civil Mu-
nicipal já estão participando 
do curso de formação e o re-
sultado geral deste concur-
so foi homologado há pouco 
mais de dois meses. “No nos-
so planejamento de gestão, 
está programado pelo me-

nos um concurso por ano, nas 
mais diversas áreas da gestão 
municipal, valorizando o mé-
rito e a capacidade técnica”, 
destacou o prefeito.

Concursos federais
A aplicação das provas do 

concurso público com 699 va-
gas para os cargos de analis-
ta tributário e auditor fiscal 
da Receita Federal deverá ser 
realizada antes do primeiro 
turno das Eleições 2022. A es-
timativa é do delegado da Re-
ceita na Paraíba, Hamilton So-
bral Guedes. De acordo com o 
delegado, o edital do concur-
so para a RF deverá ser publi-
cado nos próximos dias, mas 
já há informações relevantes 
sobre a seleção pública. 

O salário inicial para 
analista tributário é de R$ 
11.684,39 e para auditor-fiscal 
é de R$ 21.029,09. Das 699 va-
gas ofertadas, 230 são para au-
ditor-fiscal e 469 para analista-
tributário. Ambas as funções 
exigem que o candidato tenha 

Campina convoca 316 aprovados em concurso
novos servidores

O Grupo Energisa bus-
ca novos talentos para mais 
de 100 vagas de estágio nos 
estados onde atua, sendo 35 
delas na Paraíba. As oportu-
nidades são para cargos de 
nível técnico e superior. As 
inscrições podem ser reali-
zadas no site (https://jobs.
kenoby.com/grupoenergisa) 
até o este domingo (19).

Para nível superior, as 
oportunidades são para es-
tudantes de Administração, 

Ciências Contábeis, Direito, 
Economia, Engenharia Elé-
trica e Estatística. Para as va-
gas de estágio de nível técni-
co, o candidato precisa estar 
cursando o ensino técnico 
em uma instituição de ensi-
no credenciada pelo Ministé-
rio da Educação (MEC).

O programa de estágio 
tem duração de 12 meses, 
sendo possível renovação 
por mais 12. A Energisa ofe-
rece remuneração compatí-

vel com o mercado, incluin-
do vale-transporte e seguro 
de vida. Os candidatos sele-
cionados poderão atuar em 
vários departamentos da 
empresa. O processo de se-
leção será totalmente on-line.

“O estágio permite ter o 
primeiro contato com o mer-
cado de trabalho. Na Ener-
gisa, esses jovens terão a 
oportunidade de construir 
a carreira em uma empresa 
sólida e em constante cresci-

mento, além da experiência 
de atuar em vários departa-
mentos da empresa. Quere-
mos ser a porta de entrada 
deles para o mercado de tra-
balho”, afirma a consultora 
de Recursos Humanos Bu-
siness Partner, Adelene Dias.

Além da Paraíba, há va-
gas paras os estados do Acre, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Paraí-
ba, Sergipe, Tocantins, Ron-
dônia e São Paulo.

Energisa busca talentos para estágio no estado
nível técnico e superior

Saiba mais
Além do concurso para preenchimento de vagas 

na Receita Federal, o Ministério da Economia tam-
bém autorizou a oferta de mil vagas para o cargo de 
técnico de seguro social para o Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS). A reportagem entrou em con-
tato com a assessoria de comunicação do INSS em 
João Pessoa, mas a informação foi de que não havia 
detalhes para serem divulgados.

curso superior. 
O concurso será composto 

de duas etapas, ambas classi-
ficatórias, e constam de apli-
cação de provas e também de 
realização de cursos para os 
aprovados na primeira fase. 
Hamilton Guedes contou que 
a expectativa é que os cursos 
sejam realizados no início do 
próximo ano e que a nomea-
ção dos classificados ocorra 
em meados de 2023. A dura-
ção do curso deverá ser de 60 
dias para auditor fiscal e 40 

dias para analista tributário.
O delegado contou que o 

pessoal nomeado deve atuar 
nos estados localizados em re-
giões de fronteira com os paí-
ses vizinhos, sobretudo nas 
regiões Norte e Sul do Brasil, 
que é onde há maior carência 
desses profissionais. “Pode 
ser que alguns sejam chama-
dos para atuar em portos e ae-
roportos de algumas cidades, 
por isso, a probabilidade de 
haver contratação para a Pa-
raíba é pequena”, avisou.
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A Casa de Acolhida LGBT-
QIAP+ da Paraíba - Cris Nagô já 
tem data marcada para começar 
a funcionar. O Governo do Esta-
do inaugura o serviço na próxi-
ma terça-feira (21), às 10h30, com 
a participação de representantes 
do Movimento LGBT da Paraí-

ba, entidades de Direitos Huma-
nos e órgãos governamentais.

Criada para atender à po-
pulação LGBTQIAP+ em si-
tuação de rua, abandono fami-
liar e em situação de violência, 
o serviço essencial e de alta 
complexidade é coordenado 
pela Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana. O serviço tem capaci-
dade de  acolher provisoria-
mente até 25 pessoas durante 
um período de até 120 dias. 
Os casos serão encaminhados 
após atendimento nos Centros 
de Referências dos Direitos de 
LGBTQIAP+ e Enfrentamen-
to à LGBTQIAP+fobia de João 
Pessoa e Campina Grande.

EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona
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Estado inaugura o serviço na próxima terça-feira, às 10h30, com representantes do Movimento LGBT da PB

JP terá Casa de Acolhida LGBTQIAP+
Cris Nagô

Foto: Roberto Guedes

Casa de acolhida, em Tambauzinho, tem capacidade para receber, provisoriamente, até 25 pessoas durante um período de até 120 dias

Faltam poucos dias para o 
fim das inscrições na 1ª Olim-
píada Mirim - OBMEP. Esta é a 
primeira olimpíada nacional de 
matemática voltada para alu-
nos  jovens e tem o objetivo de 
incentivar o ensino da discipli-
na nas séries iniciais. As inscri-
ções são gratuitas e devem ser 
feitas exclusivamente pelas es-
colas públicas municipais, es-
taduais e federais, ou pelas se-
cretarias da educação de todo o 
país. O prazo termina amanhã. 

Realizada pelo Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA), a competição é voltada 
para crianças do 2o ao 5o ano do 
Ensino Fundamental (EF). Des-
de 2005, o instituto organiza a 
OBMEP (Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Pú-
blicas) para alunos do 6o ano do 
EF ao 3o ano do Ensino Médio.

Esperamos gerar interes-
se pela matemática, já que um 
dos maiores gargalos no ensino 
da disciplina em nosso país é 
exatamente nas séries iniciais”, 
disse Claudio Landim, diretor
-adjunto do IMPA e coordena-
dor-geral da OBMEP.

Em 2018, o IMPA começou o 
processo de inclusão dos anos 

iniciais com a OBMEP - Nível 
A, voltada para estudantes dos 
4o e 5o anos do Ensino Funda-
mental. Agora, com a Olimpía-
da Mirim, o projeto foi amplia-
do para atender as crianças do 
2o e do 3o ano. 

Inscrições até 16 de junho
Para se inscrever na Olim-

píada Mirim - OBMEP é neces-
sário acessar o site da competi-
ção e utilizar o código MEC/
INEP para cadastrar uma se-
nha. O acesso à área restrita do 
portal será feito a partir do lo-
gin (código MEC/INEP) e se-
nha criada no ato de inscrição.

O responsável pela candi-
datura deve informar o núme-
ro total de alunos participan-
tes por nível: Mirim 1 (2o e 3o 
anos do Ensino Fundamental) 
e Mirim 2 (4o e 5o anos do Ensi-
no Fundamental). Não é neces-
sário fazer a inscrição nominal 
de cada estudante.

Fases
A Olimpíada Mirim será rea-
lizada em duas fases, ambas 
aplicadas pelas escolas. A pri-
meira fase ocorre em 30 de 
agosto, e consiste em uma pro-

Instituto de Matemática inscreve até 
amanhã para a 1a Olimpíada Mirim

para o eNsiNo fuNdameNtal

Para pessoas que ne-
cessitam de doação de ór-
gãos, o tempo é crucial. 
Dependendo do tecido a 
ser transplantado, uma 
janela de poucas horas 
pode definir o sucesso de 
um procedimento deli-
cado. Para isso, o Centro 
Nacional de Transplan-
tes conta com o apoio da 
Força Aérea Brasileira 
para transportar equipes 
médicas de coleta, que 
conseguem se mobilizar 
em menos de duas horas 
para buscar o órgão e le-
var ao receptor em qual-
quer lugar do Brasil.

O Comando de Ope-
rações Aeroespaciais, lo-
calizado em Brasília, é 
responsável pelo plane-
jamento das missões, ex-
plicou nesta semana em 
entrevista, o brigadei-
ro do ar Francisco Ben-
to Antunes Neto, che-
fe do Centro Conjunto 
de Operações Aeroespa-
ciais (CCOA).

Segundo o brigadei-
ro do ar, em 2021 foram 
transportados 278 ór-
gãos. 

Em 2022, já foram 140 
- com cerca de 1,2 mil ho-
ras de voo feitas por ano. 

Com essa média, o to-
tal de transportes de ór-
gãos no ano deve ficar 
em 300.  Fígados e cora-
ções são as cargas mais 
comuns do transporte 
de órgãos realizado pela 
Força Aérea.

Durante o progra-
ma, o brigadeiro do ar 
Francisco Bento Antu-
nes Neto se recordou 
de uma das centenas de 
histórias de sucesso pos-
síveis graças ao trabalho 
do centro. “Passados al-
guns meses da recupe-
ração de uma paciente, 
ela recebeu a visita da 
equipe que fez o trans-
porte do orgão”.

Centro de 
operações da 
FAB viabiliza 
o transporte

doação de orgãos

Agência Brasil

A Coordenadoria de Re-
lações Internacionais (CoRI) 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) abriu 
inscrições para estudantes 
de graduação e pós-gradua-
ção que desejem participar 
de programa de mobilida-
de virtual e internacional 
em instituições mexicanas 
de ensino superior. A coo-
peração ocorrerá no âmbi-
to do Programa de Inter-
câmbio Virtual BRAMEX, 
do Grupo de Cooperação 
Internacional de Universi-
dades Brasileiras (GCUB).

Os interessados em 
participar devem encami-
nhar a ficha de inscrição 
devidamente preenchida 
para o e-mail cori@gsuite.
uepb.edu.br, até 25 de ju-
nho. Cada estudante pode 
se candidatar em até três 
créditos. Neste link, é possí-
vel encontrar uma planilha 
com todas as ofertas de dis-
ciplinas disponíveis.

Estudantes que quei-
ram se candidatar, devem 
preencher a ficha de ins-
crição conforme os dados 
que constam na planilha 
de ofertas, em comum acor-

do com seu coordenador de 
curso, que também deverá 
assinar o documento como 
Responsável Acadêmico do 
Programa de Estudos.

Sobre o Bramex
O Programa de Inter-

câmbio Virtual BRAMEX 
do GCUB consiste em uma 
oportunidade na qual as 
Instituições de Ensino Su-
perior (brasileiras e mexi-
canas) participantes pode-
rão ofertar disciplinas para 
estudantes estrangeiros de 
maneira remota, median-
te encontros síncronos ou 
assíncronos. Do mesmo 
modo, é possível que dis-
centes de graduação e pós-
graduação de IES brasileiras 
cursem créditos completos 
ou cursos específicos minis-
trados por parceiros de ins-
tituições mexicanas de ma-
neira remota.

O Bramex preparou um 
breve guia do estudante, 
que pode ser acessado aqui. 
Outras informações po-
dem ser obtidas pelo e-mail 
cori@gsuite.uepb.edu.br ou 
através dos perfis da CoRI 
no Facebook e Instagram.

Coordenadoria da UEPB 
fará intercâmbio virtual

Brasil-méxiCo

va classificatória composta de 
15 questões objetivas (múlti-
pla escolha).

Alunos classificados nesta 
etapa poderão participar da se-
gunda fase, em 11 de outubro, 
também composta de 15 ques-
tões objetivas. 

O conteúdo das provas cor-
responde ao grau de escolari-
dade dos alunos, que são di-
vididos nos níveis Mirim 1 e 
Mirim 2.

O hidrogênio, gás que pode 
ser usado como fonte de ener-
gia para veículos, indústrias e 
até mesmo para usinas termelé-

tricas, tem despertado cada vez 
mais interesse do mercado ex-
terno – em especial na Europa, 
de forma a substituir o gás im-
portado da Rússia.

Diante dessa expectativa 
de maior demanda, aumen-
tou também o interesse de em-
presas brasileiras em investir 
nessa “nova commoditie ener-
gética”, conforme disse o presi-
dente da Associação Brasileira 
de Hidrogênio (ABH2), Paulo 
Emílio Valadão.

“Há um ano tínhamos ape-
nas sete empresas associadas. 
Hoje temos 43, e outras oito em 
processo de associação. Isso 
mostra o interesse nessa área, 
com possibilidades muito inte-
ressantes do ponto de vista am-
biental e de saúde da popula-

ção”, disse Valadão em uma das 
sessões do primeiro Simpósio 
Global sobre Soluções Susten-
táveis em Água e Energia, em 
Foz do Iguaçu (PR).

O encontro, que reúne auto-
ridades e representantes da so-
ciedade civil, do setor privado 
e especialistas em água, ener-
gia, ecossistemas terrestres e 
mudanças climáticas, come-
çou nessa segunda-feira (13) e 
segue até  hoje.

Para ser produzido na for-
ma combustível, o hidrogênio 
requer uma grande quantida-
de de energia. Caso o processo 
de produção deste gás não faça 
uso de fontes energéticas dano-
sas ao meio ambiente, dá-se a 
ele o nome de “hidrogênio ver-
de”, formato que tem desperta-

do, cada vez mais, o interesse 
estrangeiro.

Entre as possibilidades pla-
nejadas pelas autoridades bra-
sileiras para dar conta dessa de-
manda crescente por energias 
alternativas e sustentáveis, está 
a de usar a energia obtida a par-
tir de offshores (estruturas insta-
ladas no mar), para a produção 
desse hidrogênio combustível, 
que pode ser exportado via ter-
restre (por dutos ou caminhões) 
ou via marítima (embarcações).

Potencial
Segundo o presidente da 

ABH2, o país dispõe de outros 
potenciais de produção não da-
nosos – ou pouco danosos – ao 
meio ambiente, que vão além 
da energia gerada por hidrelé-

tricas e fontes eólica e solar.

Custos
Segundo Valadão, atualmen-

te o custo do hidrogênio produ-
zido a partir de combustíveis 
fósseis é de cerca de US$ 1,4 por 
quilo de hidrogênio produzido. 
Já o produzido a partir da eletró-
lise (processo que retira hidrogê-
nio da água) tem custo que va-
ria entre US$ 5 e US$ 7 por quilo.

“Existem também perspecti-
vas interessantes de uso de bio-
massas, que podem produzir a 
custo competitivo; e, também, 
de se começar a explorar o hi-
drogênio natural. Estima-se que 
este custo seja menor do que o 
produzido a partir de combus-
tíveis fósseis”, detalhou o presi-
dente da ABH2.

Hidrogênio verde chama a atenção das empresas
Commoditie eNergétiCa

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

n 

Gás produzido 
sem fontes 
energéticas 
danosas ao 
ambiente 
recebe o 
nome de 
“hidrogênio 
verde”

Inclusão
 O IMPA começou o 

processo de inclusão 
dos anos iniciais com 

a OBMEP - Nível A, 
voltada para estudantes 

dos 4º e 5º anos do 
Ensino Fundamental 

Endereço
n Local: Rua Evaldo Wanderley, 884 - Tambauzinho, 
João Pessoa, Paraíba.
n Dia: Terça-feira (21 de junho)
n Horário: 10h30

n 

O Dia 
Internacional 
do Orgulho 
LGBTQIAP+ 
vai ser 
comemorado 
em 28 de junho
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Primeira-dama do Estado participou da inauguração e destacou a importância do espaço para os profissionais da PB

Shopping ganha loja de artesanato
em campina grande

A primeira-dama do Es-
tado e presidente de Honra 
do Programa do Artesanato 
Paraibano (PAP), Ana Maria 
Lins, participou, no início da 
tarde de ontem, em Campina 
Grande, da inauguração da 
Loja do Museu do Artesana-
to Paraibano Janete Costa, no 
Partage Shopping. Na ocasião, 
ela destacou a importância de 
mais este espaço, em parceria 
com a iniciativa privada, para 
divulgação e comercialização 
do autêntico artesanato pro-
duzido na Paraíba.

 Além do Museu do Arte-
sanato Paraibano Janete Cos-
ta, criado pelo Governo do Es-
tado para divulgar e preservar 
a produção artesanal paraiba-
na, reformado em maio deste 
ano, as parcerias com a inicia-
tiva privada permitiram ou-
tros importantes espaços de 
divulgação do segmento: o 
Home Center Ferreira Costa, 
o Manaíra Shopping, ambos 
em João Pessoa, e agora o Par-
tage Shopping, em Campina 
Grande.

 Para a presidente de Hon-
ra do PAP, Ana Maria Lins, 
a adesão da iniciativa priva-
da demonstra a credibilida-
de das ações desenvolvidas 
pelo Governo do Estado em 
prol do artesanato paraibano. 
“Estou muito feliz por mais 

esta loja do Museu do Artesa-
nato Paraibano. Quero muito 
agradecer à direção do Parta-
ge Shopping, em nome do su-
perintendente Wagner Fer-
nando, por esta parceria. Um 
grande empreendimento que 
vem se somar, o que demons-
tra a credibilidade do Governo 
do Estado nas ações para for-
talecer o artesanato”, afirmou. 

 A gestora do PAP, Mariel-
za Rodriguez, ressaltou que “a 
mais nova vitrine” aberta on-
tem vai beneficiar artesãos de 
Campina Grande e região. “O 
artesão, a artesã de Campina 
e da região vão poder mostrar 
o seu trabalho em um espa-
ço extremamente privilegia-
do de Campina Grande, que 
é o Shopping Partage. São pe-
ças muito elaboradas e, por 
isso mesmo, autênticas, que 
representam a riqueza arte-
sanal do nosso Estado. É mais 
um dia que marca as ações do 
governador João Azevêdo e da 
primeira-dama e presidente 
de Honra do PAP, Ana Maria 
Lins, para fortalecer o artesa-
nato”, disse. 

 O superintendente do 
Partage Shopping, Wagner 
Fernando, evidenciou que a 
parceria com o Governo do Es-
tado demonstra a valorização 
do grupo pela cultura parai-
bana. “ É a nossa valorização 
pela cultura, pela arte das raí-
zes do povo paraibano. O arte-
sanato faz parte dessa história, 
e poder trazer uma loja-con-
ceito do Museu do Artesana-
to pra cá é muito gratificante”, 
comentou.

 A Loja do Museu do Arte-
sanato Paraibano Janete Cos-
ta terá o mesmo funciona-
mento do Partage Shopping: 
todos os dias da semana, das 
10h às 22h, no Piso Brasília. 
“Aqui a gente tem uma loja 
conceito galeria, onde valo-
rizamos o minimalismo da 
exposição, dando mais ênfa-
se à peça, para que o cliente 
possa saber quem é o arte-
são, como é feita a peça. As-
sim como no Museu, lá em 
João Pessoa, temos aqui as 
representações mais signifi-
cativas do estado: renascen-
ça, couro, madeira”, explicou 
o gerente do Museu do Arte-
sanato Paraibano Janete Costa, 
Fábio Morais.

n 

A Loja do 
Museu do 
Artesanato 
Paraibano 
Janete Costa 
terá o mesmo 
funcionamento 
do Partage 
Shopping: 
todos os dias 
da semana, das 
10h às 22h, no 
Piso Brasília
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A loja, aberta 
ontem, vai 
beneficiar 
artesãos de 
Campina 
Grande 
e região

n 

As parcerias 
com a 
iniciativa 
privada 
permitiram 
outros 
importantes 
espaços de 
divulgação 
do artesanato 
paraibano

A primeira-dama Ana Maria Lins (C) falou sobre a parceria do governo com a iniciativa privada

Fotos: André Lúcio/Secom-PB

A primeira-dama do Es-
tado e presidente de Hon-
ra do Programa do Artesa-
nato Paraibano (PAP), Ana 
Maria Lins, visitou, ontem, o 
34o Salão do Artesanato Pa-
raibano, que está sendo rea-
lizado até o dia 8 de julho no 
Museu de Arte Contempo-
rânea (MAC)/Unifacisa, em 
Campina Grande. 

 Na ocasião, Ana Maria 
Lins destacou o evento como 
mais um momento impor-
tante para divulgação e co-
mercialização do artesana-
to paraibano. “O 34o Salão 
do Artesanato vem em um 
grande momento para o seg-
mento, que tem recebido in-
vestimentos do Governo do 
Estado, tem recebido gran-
des parcerias, como a que fir-
mamos com o Shopping Par-
tage. O artesanato é cultura, 
que gera renda e ocupação”, 
afirmou.

 Em sua 34a edição, o 
evento homenageia o bor-
dado, com o tema “Borda-

dos que contam histórias”. A 
previsão é que passem pelo 
Salão, que prossegue até 8 
de julho, das 15h às 22h, um 
público estimado em 100 mil 
pessoas. Desde a abertura, 
na última quarta-feira (8), até 
o momento, foram comercia-
lizados mais de R$ 125 mil. 

 Além do bordado, a tipo-
logia homenageada, quem 
visitar o Salão do Artesana-
to de Campina Grande vai 
encontrar diversas outras ti-
pologias, como o patchwork, 
confeccionado pela artesã 
Maria das Graças da Silva, 
de João Pessoa. “Estamos 
gostando, a movimentação 
está dentro da nossa expec-
tativa, mas espero que me-
lhore ainda mais”, comentou. 

 A socióloga Eliane Di-
niz é de Campina Grande, 
mas atualmente mora em 
Salvador. Ela ficou encanta-
da com as peças expostas. 
“Eu acho esse evento ma-
ravilhoso, pois apresenta o 
que há de mais genuíno no 

Artesãos já comercializaram R$ 125 mil no 34o Salão

n 34o Salão do Artesanto 
Local: Museu de Arte Contemporânea (MAC)/Unifacisa 

n Campina Grande 
Período: 8/6 a 3/7
Horário:  15h às 22h 
Tema: “Bordados que contam histórias”

artesanato paraibano. O es-
paço está muito bem monta-
do, organizado, essas artesãs 
com uma peça de uma rique-
za que só na Paraíba mesmo”, 
disse, fazendo referência às 
artesãs e artesãos do borda-
do, que estão sendo home-
nageados.

 
Solidariedade 

A primeira-dama do Es-
tado, Ana Maria Lins, co-
nheceu ainda o ponto de ar-

recadação montado no hall 
de entrada do Salão do Arte-
sanato, cujos donativos serão 
doados a entidades de Cam-
pina Grande. 

 Uma das instituições par-
ceiras é o Hospital Padre Zé. 
A Fundação Padre Zé funcio-
na em nível estadual. “O nos-
so papel aqui é arrecadar es-
ses alimentos e repassá-los à 
Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Humano que, 
por sua vez, vai fazer a distri-

buição com entidades aqui 
de Campina Grande”, expli-
cou o presidente da Funda-
ção, padre Egídio Carvalho, 
conclamando a população 
a fazer a doação de um qui-
lo de alimento não perecível. 

 Além de abraçar a solida-
riedade, o 34o Salão do Arte-
sanato abre espaço também 
para a sustentabilidade. Du-
rante o evento, é proibido o 
uso de sacolas de plástico e 
canudos. 

 O Salão do Artesana-
to Paraibano é uma reali-
zação do Governo do Esta-
do, em parceria com: Sebrae, 

Unifacisa, Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), 
Empreender-PB, Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), Junta Comercial do 
Estado da Paraíba (Jucep), 
Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa), 
São Braz, Federação das In-
dústrias do Estado da Paraí-
ba (Fiep), manacá - plantas e 
projetos, O Resgate, Departa-
mento de Trânsito da Paraí-
ba (Detran-PB), Procon-PB, 
Rede Ita, Fundação Pedro 
Américo, Fundação Espaço 
Cultural (Funesc) e Hospital 
Padre Zé.

Primeira-dama também esteve no Salão do Artesanato, em CG

Serviço

“É mais um 
dia que marca 
as ações do 
governador 
João Azevêdo 
e da 
primeira-dama 
e presidente de 
Honra do PAP, 
Ana Maria 
Lins, para 
fortalecer o 
artesanato

Marielza Rodriguez

Foto: André Lúcio/Secom-PB
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Passado metade dos jogos desta 
primeira fase do Campeonato Bra-
sileiro da Série C, o Botafogo tem es-
tabelecido a meta da diretoria, antes 
da disputa da competição. O clube 
soma 17 pontos e ocupa a atual quar-
ta posição na tabela de classificação. 
Na última rodada, o Belo jogou com 
vários desfalques e foi derrotado 
para o Paysandu-PA, em Belém-PA. 
O alvinegro iniciou as atividades de 
olho na recuperação de jogadores 
entregues ao departamento médico.

Na derrota para o Paysandu-PA, 
em Belém-PA, Gerson Gusmão não 
pode contar com pelo menos nove 
jogadores: Lucas Gabriel (lateral-es-
querdo); Bruno Ré (lateral-esquer-
do); Esquerdinha (meia); Jonathan 
Costa (zagueiro); Ratinho (volan-
te); Tinga (volante); Nícolas (atacan-
te); Kesley (atacante) e Rafael Barros 
(atacante), todos entregues ao depar-
tamento médico.

“O caso mais complicado é o de 
Lucas Gabriel, e ele teve uma nova 
lesão de ligamento cruzado ante-

Nove jogadores se encontram no departamento médico e mais dois estão suspensos por cartão vermelho

Desfalques aumentam no Botafogo
brasileiro da série c

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

rior, no joelho. O tempo de recu-
peração é em média de oito meses 
após o período pós-operatório. Bru-
no Ré sofreu uma lesão na coxa, o 
caso dele é um tratamento que de-
manda tempo, a princípio, sem pre-
visão de retorno aos gramados. 
Sávio se recupera de cirurgia no 
ombro, está ganhando condicio-
namento físico para ser reintegra-
do aos treinos. Esquedinha faz um 
tratamento de entorse no tornoze-
lo esquerdo”, explicou Glauber No-
ves, médico do clube.

Os demais atletas seguem o tra-
balho de recuperação e continuam 
como dúvidas para o próximo com-
promisso do alvinegro. Certo mes-
mo serão as ausências do goleiro 
Luís Carlos e do meia Anderson 
Rosa, expulsos na última partida 
contra o Paysandu-PA. De acordo 
com o departamento médico do clu-
be, o alto número de lesões se justifi-
ca pela maratona de sete jogos, nos 
últimos trinta dias.

“Já estava em nosso script en-
frentar essa dificuldade com o alto 
número de jogadores lesionados, em 
função da grande maratona de jogos 
nos últimos trinta dias. Estamos tra-
balhando para entregar os jogadores 
em suas melhores condições físicas 
possíveis, para que eles possam aju-
dar o clube na sequência da tempo-
rada”, finalizou Glauber.

Os comandados de Gerson Gus-
mão seguem com os trabalhos pre-
parativos da semana, durante dois 
períodos, até o sábado (18). No pró-
ximo domingo (19), o alvinegro re-
cebe o Atlético-CE, a partir das 16h, 
no Estádio Almeidão, em João Pes-
soa, pela sequência da 11ª rodada do 
Brasileirão da Série C.Alessandro vem fazendo bons jogos pelo Botafogo e deve jogar contra o Atlético-CE no fim de semana, na capital

n 

No próximo 
domingo (19), 
o alvinegro 
recebe o 
Atlético-CE, a 
partir das 16h, 
no Estádio 
Almeidão, em 
João Pessoa

Bicampeão paraibano, em 2022, 
de forma invicta, o Campinense 
apresentou um bom futebol durante 
a disputa do certame. O clube vinha 
de uma temporada passada rechea-
da de bons retrospectos, já havia con-
quistado o Estadual e, no segundo se-
mestre, ficou com o vice -campeonato 
Brasileiro da Série D. Mas na atual 
temporada, a Raposa não consegue 
repetir o mesmo sucesso do Parai-
bano, quando disputa as principais 

competições regionais e nacionais. A 
má sequência de resultados fez a di-
retoria rubro-negra iniciar uma re-
formulação no elenco e cobrar mu-
dança de postura, para a sequência 
do Brasileirão da Série C.

Campeão da Copa do Nordeste 
em 2013 e vice em 2016, a Raposa dis-
putou a competição regional pelo gru-
po A, no primeiro semestre deste ano, 
no entanto, parou na primeira fase, 
ocupando apenas a sexta posição. 
Após o título do Campeonato Parai-
bano, o clube acumulou uma sequên-
cia de três derrotas seguidas na atual 

disputa do Campeonato Brasileiro da 
Série C e despencou para a 18ª coloca-
ção, com nove pontos, estando entre 
as quatro equipes que seriam rebaixa-
das para a Série D, em 2023.

“É preciso que haja mudança 
na atitude, no comportamento. O 
Campinense pós-titulo do Paraiba-
no está totalmente desconfigurado 
com o futebol que vinha apresentan-
do antes. Jogadores e comissão téc-
nica precisam dar uma resposta, e 
essa resposta tem de acontecer já na 
próxima partida, independente do 
adversário e das circunstâncias. Te-

Diretoria reformula elenco e volta a cobrar mais resultados
campinense

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com “É preciso que haja 

mudança na atitude, 
no comportamento. 
O Campinense pós-
título do Paraibano 
está totalmente 
desconfigurado com 
o futebol que vinha 
apresentando antes. 
Jogadores e comissão 
técnica precisam 
dar uma resposta, 
e essa resposta tem 
de acontecer já na 
próxima partida, 
independente do 
adversário e das 
circunstâncias. 
Temos monitorado 
os números e o 
comportamento dos 
atletas nos últimos 
jogos. Isso nos leva a 
tomar as decisões que 
temos tomado

Danylo Maia

mos monitorado os números e o com-
portamento dos atletas nos últimos 
jogos. Isso nos leva a tomar as deci-
sões que temos tomado”, comentou o 
presidente, Danylo Maia.

No início da semana, o clube 
anunciou a dispensa de dois atletas, 
o zagueiro Christian e com o meia 
Douglas Lima. Antes, a diretoria já 
havia anunciado as saídas dos za-
gueiros Vinícius Santana e Márcio, 
dos volantes Gabriel Pereira e Ma-
rinho, além dos atacantes Iago Silva 
e Cláudio. Nos bastidores, o clube já 
trabalha na recomposição do elenco, 
para a sequência da disputa do Bra-
sileirão da Série C. 

No comando do Campinense há 
duas temporadas, Ranniele Ribeiro, 
tem feito um bom trabalho. O treina-
dor conquistou os dois últimos Esta-
duais e, em 2022, o vice-campeona-
to da Série D. Após a má sequência 
na disputa da Série C e derrota, em 
casa, para o Manaus-AM, por 2 a 1, na 
última rodada, o comandante teve a 
seu cargo questionando, mas  Danylo 
Maia garantiu a permanência do bi-
campeão paraibano no clube.

“A diretoria respeita todo um tra-
balho feito por Ranielle, nos últimos 
dois anos. É um profissional que 
se dedica a buscar o melhor para o 
Campinense. É preciso entender que 
esse processo de dificuldade, tem 
de ser superado junto daqueles, que 
acreditamos contribuir para o proje-
to do clube”, pontuou. 

Na sequência da disputa do Bra-
sileirão da Série C, o Campinense 
vai encarar um adversário direto 
da zona de rebaixamento. A Rapo-
sa visita o Confiança-SE, 17o coloca-
do, com 10 pontos, no próximo sába-
do (18), às 17h, no Estádio Batistão.

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Jogadores do Campinense disputam treino coletivo dentro dos preparativos para mais um jogo pela Série C

Foto: Talita Gouveia/Botafogo
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Samuel Igo termina em terceiro lugar no circuito nacional e Nalanda, em quinto lugar no Pontal da Barra

Paraibanos se destacam em Maceió
surf

Asituação do Campinense se complica 
a cada rodada. Sem vencer desde o 
dia 17 de abril, quando fez 2 a 0 no 

Brasil de Pelotas, no Amigão - sexta-feira 
completa dois meses -. o campeão paraibano 
segue descendo a ladeira e, guardando 
as proporções em relação a 2009, quando 
disputou a Série B, a campanha se torna pior 
porque naquela oportunidade ainda faltavam 
28 jogos e agora restam apenas nove para 
fugir da zona do rebaixamento. Nos 10 jogos 
de 2009 a Raposa tinha somado apenas seis 
pontos e ao final do turno chegou a 14 pontos. 
Em 38 jogos foram 11 vitórias, quatro empates 
e 23 derrotas, terminando na 19a posição. Foi 
um desastre. Agora restam nove jogos, quatro 
em casa e cinco fora. O técnico Ranielle Ribeiro 
já fez várias modificações no time, mexeu com 
o emocional dos jogadores, mas não consegue 
vencer e chega-se à conclusão que o clube 
não se preparou para essa disputa. Enquanto 
o Botafogo seguiu se reforçando, mudando 
a cara do time do Estadual, o Campinense 
entendeu que os jogadores campeões se 
dariam bem na Série C e não se movimentou 
no mercado. Até fez bons jogos e merecia 
estar numa posição melhor, mas a bola pune 
quando você deixa passar oportunidades 
claras de gol, sem contar alguns erros de 
arbitragem. No contexto geral não dá para 
botar na conta desses erros a má campanha. 
É difícil escapar da zona da degola? Sim, 
mas não impossível. E o torcedor não pode 
dar as costas ao time. Retornar à Série D seria 
um novo martírio, afinal se passou quase 10 
anos tentando o acesso. A quarta divisão 
é um dos campeonatos mais complicados. 
Mesmo com o novo formato que proporcionou 
mais jogos aos clubes na primeira fase, a 
segunda é teste para cardíaco, afinal entra 
na fase de mata-mata e tudo pode acontecer. 
Vejam o caso do Treze que estava na C e caiu 
para D e pelo fracasso no Estadual só vai 
buscar a vaga para a edição de 2024. Então, 
se o Campinense não fizer o dever de casa 
e pontuar fora, o caminho de volta estará 
garantido. Só depende dos jogadores e do 
pressionado Ranielle Ribeiro que quase caiu 
após a derrota para o Manaus. Será que ele 
resistirá a mais um tropeço no próximo final de 
semana? Tomara que a Raposa inicie, diante 
do Confiança, a sua reabilitação. A grandeza 
do clube não combina com a quarta divisão do 
futebol nacional. 

Flamengo
Outro rubro-negro vive temporada seme-

lhante ao clube de Campina Grande. Me 
refiro ao Flamengo em que seus dirigentes e 
alguns jogadores ainda vivem da temporada 
de 2019. O clube não se preparou para uma 
renovação do elenco e hoje passou de favo-
rito ao título nacional, juntamente com Pal-
meiras e Atlético Mineiro, a flertar a zona de 
rebaixamento, numa campanha desastrosa 
em que insistem em pôr a culpa só nos técni-
cos. Depois de Jorge Jesus, apenas Rogério 
Ceni teve sucesso ao ganhar o Campeonato 
Brasileiro de 2020. O ex-goleiro caiu e trou-
xeram Doménec, outro erro e em seguida 
Renato Gaúcho que também não deu certo. 
Depois, só derrotas vergonhosas e a perda 
da Libertadores. Veio Paulo Sousa e mais 
vergonha. O Flamengo virou uma bagunça. 
Te cuida Dorival!

Vândalos
É triste, mais uma vez, usar este espaço 

para falar de marginais travestidos de torce-
dores. Me refiro ao comportamento da torcida 
do América de Natal, sábado passado, no Al-
meidão, ao queimar bandeiras da torcida or-
ganizada do Botafogo - não sabia que ficam 
guardadas no estádio - numa cena lamentá-
vel e que vai entrar apenas para a estatística. 
Até quando vamos conviver com esse terror. 
Esses marginais precisam ser afastados dos 
estádios. Chega de medidas paliativas!

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

A Raposa ainda
vai escapar?

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

O Brasil terá força má-
xima na fase eliminatória 
do Campeonato Mundial 
de vôlei de praia. As oito 
duplas brasileiras na com-
petição disputada no Foro 
Italico, em Roma (ITA), 
passaram da fase de gru-
pos e voltam a jogar hoje 
para brigar por uma vaga 
nas oitavas de final.

“Terminamos a primei-
ra fase conseguindo avan-
çar com as oito equipes do 
Brasil. As equipes chega-
ram nesse ponto do ano 
muito bem-preparadas, 
com uma sequência dos 
campeonatos do Circuito 
Brasileiro, uma sequência 
de campeonatos interna-

cionais. E a gente tem tra-
dição de pódio. O Brasil já 
ganhou vários campeona-
tos mundiais e a expecta-
tiva não é diferente para 
este”, afirmou Guilherme 
Marques, gerente de vôlei 
de praia da Confederação 
Brasileira de voleibol.

Duda/Ana pat r ic ia, 
Talita/Rebecca e André/
George terminaram a pri-
meira fase com três vitó-
rias em três jogos e na li-
derança de seus grupos. 
Bárbara Seixas/Carol Sol-
berg, Alison/Guto, Bruno 
Schmidt/Saymon e Taia-
na/Hegê avançaram na 
segunda posição de suas 
chaves, e vitor Felipe e Re-

nato passaram como um 
dos melhores terceiros co-
locados.

“Ganhamos nosso ter-
ceiro jogo da chave. Foi 
um jogo muito consisten-
te, jogamos muito bem, 
conseguimos impor nosso 
jogo e saímos em primei-
ro da nossa chave. Mas o 
campeonato começa ago-
ra”, afirmou George após 
a vitória por 2 sets a 0 so-
bre Samoilovs/Smedins 
(LET) por 2 sets a 0 (21/15 
e 21/16). Eles vão jogar 
hoje com os australianos 
McHugh e Burnett.

“Nosso últ imo jogo 
da chave foi bem difícil, 
estava bem quente, mas 

conseguimos manter o 
foco. Agora é descansar 
um pouco, e voltarmos à 
quadra nesta quarta-fei-
ra”, disse Talita depois de 
vencerem Day/Stockman 
(EUA) por 2 sets a 1 (21/13, 
18/21 e 15/7).

Além de ter dado apoio 
total às duplas para o 
Campeonato Mundial, a 
CBv conta com uma equi-
pe com cinco profissionais 
em Roma, com gerente de 
vôlei de praia Guilherme 
Marques, o gerente de se-
leções pedro paladino, o 
supervisor técnico Lean-
dro Brachola e os fisiotera-
peutas Eduardo Ruhling e 
vinicius Marques.

“Ganhamos 
nosso terceiro 
jogo da 
chave. Foi um 
jogo muito 
consistente, 
jogamos 
muito bem, 
conseguimos 
impor nosso 
jogo e saímos 
em primeiro 
da nossa 
chave. Mas o 
campeonato 
começa agora

George

Foto:  Volleyball World)/Divulgação

George (E) em ação no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, que está acontecendo na Itália 

Os paraibanos Samuel Igo 
e Nalanda Carvalho deram 
importante passo no circui-
to principal da Confederação 
Brasileira de Surf (CBSurf), o 
CBSurf pro Tour 2022, que 
teve etapa no último domin-
go, 12, no pontal da Barra em 
Maceió, Alagoas.

Ao todo seis paraibanos 
participaram da disputa, com 
os destaques ficando para 
Nalanda, que ficou em quin-
to ao ser barrada nas quar-
tas de final pela catarinense e  
campeã Tainá Hinkel e Sa-
muel Igo, ficando em tercei-
ro ao ser superado nas semi-

finais pelo jovem potiguar, 
vencedor da etapa, Mateus 
Sena. A próxima disputa 
acontece mês que vem em Sa-
quarema, no Rio de Janeiro.

Com as colocações os 
paraibanos ganharam prê-
mio de R$ 11 mil e R$ 7 mil 
reais. 

"É a nova era do surf na-
cional, estrutura gigante 
com alto nível. Excelentes 
resultados para esses dois 
paraibanos tendo em vista  o 
tamanho e o nível do even-
to. Tenho certeza que se tra-
ta de uma nova história para 
o surf brasileiro que passa a 
tomar uma nova perspecti-
va", comemorou Carlos Gil-
berto, presidente da Federa-

ção paraibana de Surf.
Sobre os paraibanos 

no esporte, o entrevistado 
acredita que esse é um mo-
mento  de fortalecimento e, 
que a perspectiva é de cres-
cimento do surf no estado, 
já conhecido por grandes 
nomes, a exemplo de Fábio 
Gouveia, uma das maiores 
referências do esporte não 
só no país, mas no mundo. 
"Expectativa é que cada vez 
mais os atletas paraibanos 
se deem bem e ocupem es-
paços de destaque, inclusi-
ve mas próximas etapas". 

Nas redes sociais Samuel 
Igo, que é natural de Baía da 
Traição, Litoral Norte da pa-
raíba, mas mora no Rio de 

Janeiro, falou sobre a alegria 
da conquista. Com um cocar, 
o surfista que tem raízes po-
tiguaras, comemorou o feito. 
"Estou muito feliz em iniciar 
o circuito entre os três me-
lhores surfistas do país. Sei 
que ainda tem muitas coisas 
para acontecer e sei que são 
muitas coisas boas. Segui-
mos firmes e fortes na  ca-
minhada e acreditando e tra-
balhando para conquistar os 
objetivos". 

Nalanda, que é nascida 
em João pessoa, também 
usou as redes sociais para 
comemorar. Sucinta, a sur-
fista agradeceu. " Obriga-
da a todos que ficaram na 
torcida".

vôlei de praia

Duplas brasileiras avançam na Itália

Foto:Eros Senna/CBSurf

Samuel (E) ficou entre os três melhores surfistas do país e comemorou nas redes sociais: “Seguimos firmes na caminhada”
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Pressão
Flamengo 

precisa vencer 
para não entrar 

na zona de 
rebaixamento

A 12a rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série A pro-
grama para hoje mais seis 
partidas e o Corinthians pode 
reassumir, temporariamente, a 
liderança, caso vença o Athle-
tico-PR, na Arena da Baixada, 
a partir das 21h30, isto porque 
o Palmeiras só joga amanhã. 
O Timão tem 21 pontos contra 
22 do Verdão. O zagueiro Gil, 
do Corinthians, falou sobre o 
próximo desafio no Brasilei-
rão. “Já começamos a semana 
pensando nesta partida. Sabe-
mos que vai ser um jogo muito 
difícil, é sempre muito compli-
cado jogar lá na Arena da Bai-
xada”, comentou o camisa 4. Já 
o Athletico terá dois retornos: 
o zagueiro Pedro Henrique e 
o atacante Pablo, que estão de 
volta após cumprir suspensão 
contra o Fortaleza. Com isso, 
eles devem reassumir as vagas 
no time titular, nos lugares do 
zagueiro Matheus Felipe e do 
atacante Rômulo.

Em jogo mais cedo, às 
20h30, o Flamengo tenta se li-
vrar da zona de rebaixamento 
- está uma posição na frente - 
ao enfrentar o Cuiabá, no Ma-
racanã. Será a estreia de Dori-
val Júnior no Rio de Janeiro, 
depois do tropeço diante do 
Internacional, sábado passa-
do, no Beira Rio. A rodada, no 
entanto, começa a partir das 
19h com o jogo entre Bragan-
tino e Coritiba. O Braga vem 
de um empate contra o Cuia-
bá, enquanto o Coxa perdeu 
em casa para o Palmeiras por 2 
a 0. Quem também busca rea-
bilitação é o Fluminense que 
perdeu na rodada anterior, em 
casa, por 2 a 0 para o Atlético-
GO e enfrenta o América-MG 
às 21h30, no Independência. Já 
Ceará e Atlético-MG jogam, no 
Castelão, às 19h.

basquete
Warriors pode conquistar NBA amanhã

Alvinegro joga contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e Flamengo enfrenta o Cuiabá, no Maracanã

Corinthians pode retomar a ponta
brasileirão

A NBA pode conhecer 
seu novo campeão ama-
nhã, na TD Garden, em 
Massachusetts, no sexto 
jogo entre Boston Celtics 
e Golden State Warriors. 
Quatro anos após conquis-
tar seu sexto título, a equipe 
de Stephen Curry pode se 
isolar como terceira maior 
campeã da liga - passaria o 
Chicago Bulls, ficando atrás 
apenas de Los Angeles La-
kers e do próprio Boston, 
ambos com 17 conquistas. 
A vaga na final veio com vi-
tória por 104 a 94 na Chase 
Center, em São Francisco, na 
última segunda-feira.

Herói na vitória do jogo 
quatro com 43 pontos, des-
ta vez Stephen Curry teve 
atuação discreta, com so-
mente 16 pontos e sem ne-
nhuma cesta de três em oito 
tentativas. Pela primeira vez 
em sua carreira, Curry ter-
minou um jogo dos playoffs 
sem nenhum arremesso de Golden Warriors está na frente dos playoffs por 3 a 2 e pode ser o campeão nesta quinta-feira
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Curtas
Lateral Rafael Ramos é 
indiciado por injúria racial

O lateral-direito Rafael Ramos, do Corin-
thians, foi indiciado por injúria racial pelo 
delegado Roberto Sahagoff, da 2ª Delegacia 
de Polícia Civil de Porto Alegre, nessa segun-
da-feira. Em resposta, a defesa do jogador fará 
uma representação contra Sahagoff e pedirá 
o cancelamento do indiciamento, considerado 
“temerário e arbitrário” pelo advogado Daniel 
Bialski, responsável pelo caso. A informação 
foi confirmada pela reportagem do Estadão em 
contato com a assessoria de Bialski.

O prosseguimento do inquérito ainda de-
pende do Ministério Público, que irá avaliar a 
decisão da Polícia Civil. O indiciamento vem 
cinco dias após o Instituto-Geral de Perícias 
de Porto Alegre (IGP) considerar inconclusivo o 
laudo pericial sobre a leitura labial do jogador 
corintiano no lance em que Edenílson, volante 
do Internacional, o acusou de racismo.

Redmayne é o primeiro
herói da Copa do Mundo

Com jeitão de um tiozão grunge, com 1,94 metro 
de altura, uma longa barba ruiva e cabelo bem 
curto, Andrew Redmayne, o goleiro da seleção da 
Austrália, é o primeiro herói do futebol da Copa 
do Mundo do Catar. Com sua estratégia peculiar 
para defender cobranças de pênaltis - dançando 
de um lado para o outro da linha do gol, como 
se fosse um equilibrista sobre um fio, ainda por 
cima agitando os braços de um lado para o outro 
- Redmayne, conseguiu desestabilizar dois cobra-
dores do Peru, Advincula e Valera, que erraram as 
suas cobranças. Até então os australianos tinham 
desperdiçado um de seus chutes decisivos e pre-
cisavam reagir. "Eu não me considero um herói, 
apenas fiz meu papel como todos meus 27 compa-
nheiros fizeram aqui em Doha", disse Redmayne, 
cercado pelos microfones na zona mista do estádio 
Ahmed bin Ali. "Futebol é um jogo de equipe e eu 
só coloquei em prática fundamentos”.

Vasco e Palmeiras vão
decidir a Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol divul-
gou no início desta semana as datas das finais 
da Copa do Brasil Sub-17 2022. Palmeiras e 
Vasco decidirão o campeonato nos dias 21 e 
27 de junho, respectivamente. O primeiro jogo 
será no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 
21h30 do dia 21 de junho (terça-feira). A partida 
de volta será no estádio de São Januário, no Rio 
de Janeiro (RJ), às 11h do dia 26 (domingo). Os 
dois jogos terão transmissão ao vivo do Sportv. 
Para chegar à final, o Vasco eliminou o Bahia. 
Depois de vencer o jogo de ida das semifinais 
por 2 a 0, o cruz-maltino reencontrou o Bahia, 
no último dia 8, em São Januário, e voltou a der-
rotar o tricolor, dessa vez por 3 a 0. Já o Palmei-
ras está na final mesmo perdendo no último dia 
10 para o Sport Recife, na Arena Barueri, em 
Barueri (SP), por 3 a 2. No jogo de ida, o Verdão 
tinha ganho por 5 a 2.

Band renova com a F-1 e
fará transmissão até 2025

A Band anunciou, ontem, a renovação do 
acordo com a Fórmula 1. Parceira da principal 
categoria do automobilismo mundial desde 
2021, a emissora paulista permanecerá com os 
direitos exclusivos da F1 em TV aberta até o 
final de 2025. Os valores envolvidos não foram 
divulgados. Com a renovação, a Band ratifica 
o sucesso da aposta iniciada no ano passado 
de voltar a ter a Fórmula 1 após 41 anos da 
categoria nas mãos da Globo. Com narração 
de Sergio Mauricio, comentários de Reginaldo 
Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson, e repor-
tagens de Mariana Becker e Felipe Kieling, 
a Band vem conquistando bons números de 
audiência desde o início da parceria. No ano 
passado, com a briga pelo título até a última 
volta da última prova entre Max Verstappen e 
Lewis Hamilton, a emissora paulista chegou a 
liderar o Ibope em algumas ocasiões.

ParticiPantes  PG J V e D GP Gc sG
1o  Palmeiras-SP  22 11 6 4 1 19 5 14
2o  Corinthians-SP  21 11 6 3 2 15 9 6
3o  São Paulo-SP  18 11 4 6 1 17 12 5
4o  Internacional-RS 18 11 4 6 1 14 10 4
5o  Athletico-PR  17 11 5 2 4 11 12 -1
6o  Atlético-MG  17 11 4 5 2 17 14 3
7o  Coritiba-PR  15 11 4 3 4 14 14 0
8o  Fluminense-RJ  14 11 4 2 5 13 14 -1
9o  América-MG  14 11 4 2 5 11 13 -2
10o  Avaí-SC  14 11 4 2 5 12 15 -3
11o  Santos-SP  14 11 3 5 3 14 10 4
12o  Bragantino-SP  14 11 3 5 3 12 11 1
13o  Ceará-CE  14 11 3 5 3 13 13 0
14o  Goiás-GO  14 11 3 5 3 12 14 -2
15o  Atlético-GO  13 11 3 4 4 10 13 -3
16o  Flamengo-RJ  12 11 3 3 5 11 13 -2
17o  Botafogo-RJ  12 11 3 3 5 12 16 -4
18o  Cuiabá-MT  12 11 3 3 5 9 13 -4
19o  Juventude-RS  10 11 2 4 5 10 19 -9
20o  Fortaleza-CE  7 11 1 4 6 7 13 -6

Classificação - Série A

O zagueiro Gil está consciente de que o Corinthians encontrará muitas dificuldades no Paraná
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três convertido - eram 133 jo-
gos seguidos com pelo me-
nos uma bola do períme-
tro. Com o astro apagado, 

Wiggins (26 pontos e 13 re-
botes) acabou sendo o desta-
que do jogo. Com ótima con-
tribuição de Klay Thompson 

(21 pontos) para a virada na 
série para 3 a 2. O cestinha 
dos Warriors foi eleito o me-
lhor da quinta partida.
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A família Zenóbio Tos-
cano realizou ontem, em 
Guarabira, as homenagens 
póstumas ao ex-prefeito e ex-
deputado. As atividades tive-
ram início às 16h no Santuá-
rio do Memorial Frei Damião, 
onde foi celebrada uma mis-
sa. As cinzas do ex-prefeito 
foram levadas para o muni-
cípio e ficarão no Museu do 
Santuário.

Zenóbio morreu em 2020 
após não resistir a um aciden-
te vascular cerebral (AVC) 
hemorrágico, agravado pela 
Covid-19. Em decorrência da 
pandemia, não houve um 
ato de despedida, o corpo foi 
cremado e as cinzas guarda-
das para serem levadas para 
Guarabira.

“Fizemos nossa homena-
gem a esse homem que, em 
vida, amou e lutou pala cidade 
de Guarabira e por toda Paraí-
ba. Meu pai deixou um legado 
importante na política do nos-
so estado e também no forta-
lecimento da nossa cultura. 
Então, passado a fase mais 
crítica da pandemia, fizemos 
essa homenagem a ele e to-
dos juntos pudemos realizar 
a despedida que ele tanto me-
rece”, disse a deputada esta-

dual Camila Toscano (PSDB).
Zenóbio Toscano nasceu 

em 4 de setembro de 1945, no 
município de Ingá, na Paraí-
ba. Era formado em Engenha-
ria e casado com a ex-deputa-
da estadual Léa Toscano, com 
quem teve quatro filhos.

Na política, Zenóbio co-
meçou a vida pública sendo 
prefeito da cidade de Guara-
bira. Em 15 de novembro de 
1982 foi eleito com 50,44% dos 
votos válidos, na disputa com 
Jáder Pimentel – PDS (49,09%) 
e Ademir Leal – PT (0,47%). 
Em 1990 concorre pela pri-
meira vez a deputado esta-
dual na Paraíba pelo PMDB, 
conseguindo 14.936 votos, 
sendo o oitavo mais votado 
do pleito. Em 3 de outubro de 
1994 é eleito mais uma vez de-
putado estadual com a vota-
ção de 34.837, sendo o depu-
tado mais votado do estado.

Em 4 de outubro de 1998, 
Zenóbio conquista mais uma 
vez uma vaga na Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB). 
Em 2001, deixa o PMDB e fi-
lia-se ao PSDB. Em outubro 
de 2002 é eleito para o quarto 
mandato como deputado es-
tadual na Paraíba. Em 2006 é 
novamente o mais votado do 
estado, para deputado, com 
38.265 votos. Foi a última vez 

Ex-prefeito e ex-deputado Zenóbio Toscano morreu em 2020 após um AVC hemorrágico agravado pela Covid-19

Cinzas de deputado são trasladadas
CELEBRAÇÃO EM GUARABIRA

Obituário
Damião Batista dos Santos
12/6/2022 – Aos 32 anos, na PB-
366, em um trecho da zona rural 
de Cajazeirinhas (PB), em acidente 
de motocicleta. Agricultor teria 
atropelado um animal (boi) na 
rodovia.

Foto: Notícia Paraíba

Tiago Meandro da Silva
13/6/2022 – Aos 36 anos, em Santa 
Rita (PB), vítima de homicídio. 
Guarda metropolitano da cidade 
de Cabedelo (PB) teria sido morto 
a tiros dentro da casa da mãe dele, 
no bairro Eitel Santiago, com a 
própria arma. Seu irmão, de 26 anos, é apontado 
como autor dos disparos.

Foto: TV Cabo Branco

Alguns artistas precisam somente de uma 
obra para se consagrarem definitivamente, 
deixando um legado que pode se eternizar 

numa única criação. Isso ocorreu com o francês 
Joseph Maurice Ravel, pois, apesar de sua 
produção musical ser tão extensa quanto bela, ficou 
mundialmente conhecido, especificamente, em 
função do seu ‘Bolero de Ravel’. Um caso semelhante 
aconteceu com o músico Porfírio Alves da Costa. Esse 
compositor nasceu em Campina Grande no dia 16 de 
fevereiro de 1913. Em 1926, ele aprendeu música na 
Filarmônica Epitácio Pessoa com o maestro Severino 
Lima. Aos 18 anos de idade, fez seu primeiro choro – 
‘Diplomacia’. Esse seria seu gênero predileto.

Na primeira metade da década de 1930 se 
transferiu para Recife, integrando em 1934, como 
trompetista, a orquestra do frevista Nelson Ferreira. 
Concomitantemente atuou como intérprete na Rádio 
Clube de Pernambuco. Na capital paraibana se 
tornou, em 1938, componente da Orquestra Tabajara. 
Esse retorno à Paraíba foi importante porque, com 
esse elenco, gravou os seus choros ‘Açude Velho’ 
e ‘Passou’, além do samba ‘Primeirão’. Em 1941 
participou também da orquestra de Otaviano Romero 
Monteiro (maestro Fon-Fon), no estado de Alagoas.

Porfírio Costa é autor ainda do frevo-de-rua 
‘Fuxicando’ (Odeon 13073) e dos choros ‘Maria 
Madalena’ (disco Odeon 13.182-B/Matriz 9063), 
‘Urubu Baleado’ (gravado em compacto 33 RPM 
– EP-502, pela Tiger), ‘A Felicidade é Boqueirão’, 
‘O Chameguinho Dela’, ‘Cheguei, Desmilinguido’, 
‘Emplaquei os 60’, ‘Bizoquinha’ e ‘Limoeiro do Norte’. 
Mas foi com o choro ‘Peguei a Reta’ que o músico 
campinense se tornou conhecido em todo Brasil. 
Gravado inicialmente pela Orquestra de Severino 
Araújo em 20 de agosto de 1947 (Continental 15934-
A/Matriz 1707), a referida composição ganhou 
notoriedade entre os chorões e amantes da MPB 
instrumental.

Vários estudos interpretativos foram feitos 
ao longo do tempo, principalmente nos meios 
acadêmicos e conservatórios musicais, tendo 
como base a linha melódica chorística de ‘Peguei a 
Reta’. Dentre os diversos intérpretes que gravaram 
a emblemática obra-prima, pode-se citar Cosme 
Teixeira (assobio, 1956), Altamiro Carrilho (flauta, 
1971), Hélcio Brenha (sax soprano, 1979), Paulo 
Moura (saxofone, 1997), Joatan Nascimento (trompete, 
2004), Aquiles Moraes, Nailor Proveta, Alessandro 
Pennezzi e Edson Alves (piston e sax alto, 2019); e 
Paulo Sérgio Santos, Caio Márcio Santos e Diego 
Zangado (clarinete e violão, 2021).

Porfírio Costa deixou a Orquestra Tabajara em 
1945 e chegou a ser integrante da Orquestra Carioca 
em 1949, sob a batuta de Ivan Paulo da Silva. Em 1952 
viajou para o estado de São Paulo, onde fez parte da 
orquestra de Osmar Milani. Em 1958 Zito Borborema 
gravou/cantou o baião ‘Prego Batido, Ponta Virada’, 
composto por Porfírio em parceria com Luiz Vieira.

Seu fim é uma incógnita até hoje. Há somente 
notícias dos familiares que o mesmo foi visto pela 
última vez em direção a Nova Friburgo-RJ, numa 
viagem feita em 5 de maio de 1978. Nunca mais 
o paraibano foi avistado. Curiosamente, deve ter 
pegado a reta em alguma curva do destino. Deixou-
nos o ponto-origem e sua trajetória. Procuremos o 
ponto-extremidade!

Roniere 
   Leite Soares

Colaboração

O primeiro chorão 
de Campina Grande

Roniere Leite Soares é graduado em Música pelo 
Centro de Educação Claretiano e sócio colaborador do 

Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

Da Redação

Aforismo
“A pálida morte bate 

com pé igual nos 
casebres dos pobres/ e 
nos palácios dos ricos.”

Horácio
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Foto: Divulgação

Carlos Alberto Alves de Souza 
(Xapéu)
14/6/2022 – Aos 71 anos, em Campina 
Grande (PB), em decorrência da 
Covid-19. Pela TV Borborema, ele 
foi o primeiro cinegrafista de tevê 
da cidade de Campina Grande e 
do interior da região Nordeste. Na década de 1980, 
ficou bastante conhecido na cidade por conta de 

Foto: Redes Sociais

Genésio Salviano da Silva
14/6/2022 – Aos 79 anos, em João 
Pessoa (PB). Cabo reformado 
foi encontrado morto dentro de 
um carro na Vila Militar do 1o 
Grupamento de Engenharia 
General Lyra Tavares. O 
Grupamento informou que o fato será apurado por 
meio de Inquérito Policial Militar (IPM).

A pandemia impediu ato de despedida a Zenóbio, em 2020

que Zenóbio disputou o cargo 
de deputado estadual.

Em de outubro de 2012 foi 
eleito prefeito de Guarabira 
para o mandato de 2013-2016, 
eleito com 16 mil votos. Em 

2016 foi reeleito para o man-
dato de 2017-2020, com 15.609 
votos, tendo que se afastar das 
funções após sofrer um Aci-
dente Vascular Cerebral Is-
quêmico (AVCI).

Foto: Reprodução

Cícero Araújo (Sumé)
14/6/2022 – Em Cabedelo, na Região 
Metropolitana de João Pessoa. 
Empresário, mestre em gastronomia 
e era proprietário de um restaurante 
tradicional na cidade de Cabedelo.

Foto: Divulgação

uma campanha publicitária na tevê em que aparecia 
divulgando uma loja de produtos eletrônicos com o 
famoso bordão “Eu quero é som”.

Billy Kamitz
11/6/2022 – Aos 35 anos, de câncer 
no cólon. Dublador na indústria 
de animação e videogames. 
Na Nintendo, sua voz ficou 
conhecida como Ferdinand em 
‘Emblema do Fogo: Três Casas’, 
Josuke Higashikata em ‘A Aventura Bizarra de 
JoJo: o diamante é inquebrável’, e Galo Thymos 
em ‘Promessa’. Ele entrou na indústria do 
entretenimento através de seu trabalho como 
membro do elenco em uma linha de cruzeiros da 
Disney. Então, em 2016, ele começou sua carreira 
de dublador, com papéis como Agente Coulson em 
Marvel Avengers Academy.

Foto: Divulgação/Nitendo

Ivanildo José da Silva
(Ivanildo Sax de Ouro)
11/6/2022 – Aos 89 anos, em Natal 
(RN), de causas não informadas. 
Músico pernambucano de 
nascimento, que foi registrado no 
Ceará e viveu ao longo de décadas 
no Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim.
Na carreira, foram mais de dois milhões de cópias 
vendidas, um disco de platina e quatro de ouro.

Foto: Reprodução

Gil Carneiro de Mendonça
11/6/2022 - Aos 97 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ). Ex-presidente do 
Fluminense (RJ) na década de 1990, 
de janeiro a novembro de 1996. Seu 
pai, Fábio Carneiro de Mendonça, 
presidiu o Fluminense entre 1949 e 
1953 e foi sob o seu comando que o clube ganhou a 
Copa Rio-52 e a Taça Olímpica.

Foto: Divulgação

No QR Code, assista a uma interpretação do choro ‘Peguei 
a Reta’, do músico campinense Porfírio Costa (na foto)

Foto: Reprodução



A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
LICENÇA PRÉVIA – através do Proc. 2022-002091/TEC/LP-3692, para o Condomínio Residencial 
Cidade Madura com 40 unidades habitacionais, no município de MAMANGUAPE - PB.

GLOBAL VISION OPTICAL INDUSTRIA E COMERCIO OPTICO LTDA, CNPJ: 13.027.688/0001-45, 
torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Ca-
bedelo a Licença de Operação para comércio atacadista de equipamentos ópticos e oftalmológicos, 
situado na Av. Vinte e Quatro de Junho, 297, Loteamento Nossa Senhora da Conceição, Quadra 
26, Lote 06, Cabedelo-PB – Cabedelo/PB.

COMUNICADO DE ADIAMENTO
UASG 925302

Comunicamos a quem interessar que os procedimentos licitatórios abaixo listados, ficam 
ADIADOS conforme informações dispostas na tabela, em razão da Portaria nº 00265/2022/SEAD, 
publicada no Diário Oficial do Estado - DOE em 14 de junho de 2022, a qual dispõe sobre a facul-
tatividade do expediente nos dias 16, 23 e 24 de junho, sendo estes respectivamente a celebração 
de Corpus Christi, a véspera e o dia de São João, nas repartições estaduais da Administração Direta 
e Indireta do Poder Executivo. Para mais informações, acompanhar os certames através dos sites 
www.centraldecompras.pb.gov.br e www.gov.br/compras (COMPRASNET). Nos respectivos editais 
já publicados, constam os e-mails para esclarecimentos. Telefone para contato: 83 3208-9839. 

PREGÃO
PROCESSO
CADASTRO CGE

OBJETO
ÓRGÃO

AGENDAMENTO 
ANTERIOR

ADIADO
PARA 

030/2022
22.000.175241.2019 
22-01096-6

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – 
SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA - SEECT

27/06/2022
9h

01/07/2022
9h

043/2022
19.000.016722.2021 
22-00452-7
2ª CHAMADA
Nº NO COMPRAS.
GOV.BR: 900432022

REGISTRO DE PREÇO PARA A 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL – 
FUNESC
PARAÍBA PREVIDÊNCIA – PBPREV 
FUNDAÇÃO DE APOIO 
A PESQUISA – FAPESQ
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 
RODAGEM - DER

27/06/2022
9h

01/07/2022
14h

125/2022
19.000.012486.2022 
22-01136-8

REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR 
DIÁRIA COM E SEM MOTORISTA
SECRETARIA DE ESTADO 
DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD/
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
- EGE

27/06/2022
9h

01/07/2022
9h

128/2022
25.901.000018.2021 
22-01131-7

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LABORATÓRIO CENTRO DE
DIAGNÓSTICO DO CÂNCER - 
CEDC

28/06/2022
9h

05/07/2022
9h

130/2022
15.000.000007.2022 
22-01160-6

AQUISIÇÃO DE CONES DE 
TRÂNSITO POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB

29/06/2022
9h

01/07/2022
9h

João Pessoa, 14 de junho de 2022.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU A 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1342/2022 em João Pessoa, 07 de junho de 2022 – Prazo: 360 dias. 
Para a atividade de: Conjunto Habitacional Popular com 60 unidades habitacionais, com sistema de 
esgotamento sanitário composto por fossa séptica coletiva, filtro biológico e leito secante, Município: 
Ingá – UF: PB. Processo: 2021-007845/TEC/LI-8107.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2022
PROCESSO Nº 19.000.013198.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS, destinada aos seguintes hospitais da segunda macrorregião: HGT, HCCG, HMSF, HRP, 
HETCG e HRQ, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 04/07/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01144-1
João Pessoa, 14 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A – EMEPA-PB
CNPJ nº 09.295.684/0001-70 – Inscrição Estadual nº 16.078.084-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da 

Paraíba S/A – EMEPA-PB, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma 
presencial no dia 22 de junho de 2022, às 9:00 horas, na Rua Rodovia Estadual Ministro Abelardo 
Jurema (PB 008), Jacarapé III, João Pessoa-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I - Eleição do Conselho de Administração da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da 
Paraíba para o período compreendido entre 22 de junho de 2022 a 21 de junho de 2025.

João Pessoa-PB, 13 de junho de 2022.
NIVALDO MORENO DE MAGALHÃES

Diretor Presidente
Publicado no DOE e jornal A União de 14/06/2022

Republicado por incorreção

Comarca de 1ª Vara Cível de Campina Grande – PB. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. 
Processo nº 0805045-23.2021.8.15.0001. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito do(a) 1ª Vara Cível de Campina Grande, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos 
quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízo 
tramita a ação acima mencionada, promovida por AUTOR: SEBASTIAO BORGE DE SOUZA 
em face de IMPERIAL PRODUCOES FOTOGRAFICAS EIRELI - ME - CNPJ: 01.565.529/0001-
15 e MARCIO BATISTA DOS SANTOS, que através do presente Edital manda o MM. Juiz de 
Direito da Vara supra citar o(a) promovido(a) acima referido(a), atualmente em local incerto 
e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, sob pena de 
serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a). E para que ninguém 
possa alegar ignorância, o presente Edital será afixado no local de costume e publicado no 
Diário da Justiça. 1ª Vara Cível de Campina Grande-PB, 12 de abril de 2022. Eu, Iuri Lima 
Ramos Reinaldo, Técnico Judiciário desta vara, o digitei. RITAURA RODRIGUES SANTANA, 
Juiz(a) de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 1ª CONVO-
CAÇÃO - Indústria Alimentícia Três de Maio S.A - CNPJ: 09.212.234/0002-58 – Edital de 
Convocação – Assembleia Geral Extraordinária. A Presidente Aline Barbosa de Lima, em 
conformidade com a Legislação e o Estatuto Social da Indústria Alimentícia Três de Maio S.A, 
CNPJ nº 09.212.234/0002-58, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca 
os senhores acionistas para se reunirem, em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 
em sua sede social na Rua Feliciano Pedrosa, 2698, Centro, Belém/PB, CEP 58255-000, no 
dia 20 de junho de 2022, em primeira convocação às 10h00min, com a presença de 2/3, no 
mínimo, dos acionistas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Abertura 
de filial no estado de Pernambuco; e b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Belém/
PB, 10 de junho de 2022. Aline Barbosa de Lima - Presidente.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2022-002032/TEC/LI-3690 para a construção de um 
Conjunto Habitacional, composto por 30 unidades habitacionais, no município de POCINHOS- PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2022-002033/TEC/LI-3691 para a construção de 
um Conjunto Habitacional, composto por 50 unidades habitacionais, no município de CAPIM- PB.

Fornecimento deve cair cerca de 40% este ano, depois de medidas por conta da guerra contra a Ucrânia

Rússia reduz oferta de gás à Europa
por sanções canadenses

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de junho de 2022      25Geral EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Andrey Câmara

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia, divulgou 
ontem, o edital do Festival 
de Arte e Cultura na Escola - 
Arte em Cena 2022, que terá 
como tema ‘Augusto Presen-
te: Avatares do Eu no Meta-
verso Criativo’. O edital foi di-
vulgado no Diário Oficial do 
Estado (DOE), e está disponí-
vel também em  https://shre.
ink/o60. As escolas poderão 
realizar as inscrições do dia 
3 a 10 de julho pelo formu-
lário disponível no endereço 
eletrônico www.paraiba.pb.
gov.br/paraibaeduca. 

O Festival vai contar com 
atividades híbridas e remo-
tas, em plataformas digitais, 
com bolsa para professores 
tutores. Nesta edição, o Fes-
tival vai homenagear a vida e 
obra do poeta paraibano Au-
gusto dos Anjos, com o tema 
norteador: ‘Augusto Presen-
te: Avatares Do Eu no Meta-
verso Criativo’. O programa 
incluiu mais uma modalida-
de e assim o tema será desen-
volvido em sete linguagens 
artísticas: Artes Visuais, Dan-
ça, Literatura, Música, Produ-
ção Audiovisual, Teatro e Fo-
tografia. 

A ação desenvolvida pela 

SEECT, em parceria com a 
Fundação de Apoio à Pesqui-
sa (Fapesq), tem o objetivo de 
incentivar o acesso às diver-
sas manifestações no campo 
da arte, além de sua prática no 
cotidiano escolar das unida-
des pertencentes à Rede Esta-
dual de Ensino, fortalecendo 
os vínculos culturais e afeti-
vos com a produção artística 
local e nacional.

Poderão participar do 
Festival todas as escolas da 
Rede Estadual de Ensino da 
Paraíba que ofertam 8º e 9º 
anos dos Anos Finais do En-
sino Fundamental e Ensino 
Médio, Ciclos IV, V e VI da 

Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA). Este ano, as Escolas 
de Socioeducação e institui-
ções que ofertam Educação 
em Prisões também poderão 
participar.

As atividades híbridas se-
rão realizadas nas escolas que 
ofertam os Anos Finais do 
Ensino Fundamental e En-
sino Médio, já para a moda-
lidade EJA e Escolas de So-
cioeducação, as atividades do 
festival serão de forma remo-
ta, em plataformas digitais.

Com o intuito de aperfei-
çoar as ações desenvolvidas 
no âmbito do festival, durante 
a execução das Etapas Regio-

nal e Estadual, irão ser conce-
didas bolsas-auxílio no valor 
de R$ 600,00 para os Professo-
res Tutores das sete propostas 
selecionadas nas 14 Gerências 
Regionais de Educação, pelo 
período de cinco meses.

 
Etapas

O festival se configura 
em um conjunto de vivên-
cias educativas e culturais e 
mostras competitivas, envol-
vendo estudantes e professo-
res da Rede Estadual de En-
sino. Será realizado em três 
etapas: Escolar, Regional e 
Estadual. 

A primeira será realizada 

em cada unidade escolar ins-
crita, a segunda desenvolvida 
a partir das Gerências Regio-
nais de Educação às quais as 
escolas estão vinculadas, cul-
minando na terceira etapa, de 
caráter estadual. 

As atividades desenvolvi-
das pelos estudantes em cada 
uma das linguagens artísti-
cas nas unidades de ensino, 
deverão ser acompanhadas 
por um Professor Tutor, não 
podendo um professor acom-
panhar mais de uma ativida-
de. Tal restrição se aplica tam-
bém ao estudante, que não 
poderá participar de mais de 
uma linguagem artística.

As entregas de gás natu-
ral da Rússia para a Europa 
devem cair cerca de 40% este 
ano, disse a estatal russa de 
energia Gazprom ontem, de-
pois que as sanções canaden-
ses sobre a guerra na Ucrânia 
impediram a parceira alemã 
Siemens Energy de entregar 
equipamentos revisados.

A Siemens Energy disse 
que uma turbina a gás que ali-
menta uma estação de com-
pressão no gasoduto está em 
serviço há mais de 10 anos e 
foi levada para Montreal para 
uma revisão programada. 
Mas, por causa das sanções 
impostas pelo Canadá, a em-
presa não conseguiu devol-
ver o equipamento ao cliente, 
a Gazprom.

“Atualmente, o forneci-
mento de gás para o gasoduto 
Nord Stream pode ser forneci-
do no valor de até 100 milhões 
de metros cúbicos por dia (em 
comparação com) o volume 
planejado de 167 milhões de 
metros cúbicos por dia”, dis-
se a Gazprom em comunica-
do. A empresa não apresentou 
um cronograma para a que-
da prevista dos fluxos de gás.

“Nesse cenário, informa-
mos o governo canadense e 
alemão e nós estamos traba-

lhando em uma solução sus-
tentável”, disse a Siemens 
Energy em comunicado.

A agência de rede de ser-
viços da Alemanha disse, no 
entanto, que não vê o forneci-
mento de gás como ameaçado 
e que os fluxos reduzidos atra-
vés do gasoduto Nord Stream 
1 sob o Mar Báltico estão ali-
nhados com o comportamen-
to comercial e o corte de gás 
anunciado anteriormente pela 
Rússia para a Dinamarca e a 
Holanda, informou a agência 
de notícias alemã DPA.

Ainda assim, também on-
tem, o governo alemão disse 
que está fazendo um emprés-
timo de emergência a uma 
ex-subsidiária da Gazprom 
para evitar a falência e salva-
guardar o fornecimento de 
gás do país. O governo disse 
que o empréstimo “evitaria a 
falência e um efeito cascata no 
mercado”. “O dinheiro servi-

rá para reforçar a liquidez e ad-
quirir gás de reposição”, afir-
mou em comunicado.

O governo acrescentou que 

a Gazprom Alemanha também 
seria renomeada para Securing 
Energy for Europe GmbH, ou 
SEFE, como um sinal claro ao 

mercado de que o objetivo das 
medidas tomadas é garantir 
o fornecimento de energia na 
Alemanha e na Europa”.

Emergência
Governo alemão 

disse que está 
fazendo um 

empréstimo de 
emergência

O fornecimento de gás pode ser feito no valor de até 100 milhões de metros cúbicos por dia

Disponibilizado edital que homenageará Augusto dos Anjos 
Festival arte em cena 2022

Foto: Agência Brasil

Agência Estado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022
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 IN00007/2022, que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico, através de em-
presa especializada com exclusividade e registro no INPI para apresentação de show musical 
do cantor Ton Oliveira, com duração de 100min, no dia 28 de junho de 2022, em praça pública 
na tradicional festa “São João no Meio do Caminho” do Município de Alcantil – PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL 
EIRELI - R$ 35.000,00.

Alcantil - PB, 13 de Junho de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico, através de empresa especializada 
com exclusividade e registro no INPI para apresentação de show musical do cantor Ton Oliveira, 
com duração de 100min, no dia 28 de junho de 2022, em praça pública na tradicional festa “São 
João no Meio do Caminho” do Município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004 
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 13.392.1007.2014 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO 13.392.1007.2015 PROMOVER EVENTOS 
TURÍSTICOS E CULTURAIS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE 
TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 09/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alcantil e: CT Nº 00118/2022 - 13.06.22 - TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL 
EIRELI - R$ 35.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB, vem através deste AVISO, tornar público 
para os interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 00011/2022, cujo objeto: Aquisição 
de um veiculo ônibus rural escolar ORE-2, destinado a Secretaria de Educação do Município 
de Aguiar-PB, atendendo ao convênio nº 0153/2021, não tendo comparecido nenhuma empresa 
interessada, a Pregoeira e equipe de apoio considerou o certame como licitação DESERTA. 
Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua Irineu La-
cerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone 
(0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 14 de Junho de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação para locação de veículos 
com a finalidade de realizar visitas domiciliares da equipe de abrangência dos PSFs e da Coorde-
nação da Atenção Básica do Município de Arara 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 060/05; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Arara - PB, 14 de Junho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS (GENÉRICO E SIMILAR) EM ATENDIMENTO AS NECES-
SIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARA/PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 
2022. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 30 de Junho de 2022. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 30 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 14 de Junho de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU 
PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 
PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.  E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 14 de Junho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00021/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00021/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTE-
CENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MULT DIESEL AUTO PECAS E 
SERVICOS LTDA - R$ 32.260,00.

Belém - PB, 14 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00003/2022, que objetiva: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE BELÉM/PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - R$ 306.882,30.

Belém - PB, 14 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0020/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0066/2022 – PMBV
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 0020/2022–PMBV, embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer 
da Procuradoria Jurídica do Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, 
AUTORIZA E ADJUDICA o procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: SUPER 
TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 27.616.844/0001-18, no valor total de R$ 14.850,00 
( Quatorze Mil Oitocentos e Cinquenta Reais ) cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TNT PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 
TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, em consequência, 
fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 90, 
caput, do citado diploma legal.

Boa Ventura - PB, 13 de Junho de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0067/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TNT 

PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO 
MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0020/2022 – 
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0066/2022 – PMBV

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE  12 Meses 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRATA-

DO: SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 27.616.844/0001-18
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 14.850,00 (Quatorze Mil Oitocentos e Cinquenta Reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO N° 0009/2022
CONTRATO N° 0068/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOA VENTURA-PB.

Vencedor: - COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME – ME CNPJ N°. 
41.883.167/0001-25.

VALOR GLOBAL: R$ 17.928,00 (Dezessete Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses 
DATA DA ASSINATURA: 13 Junho 2022

PREFEITURA DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO N° 0009/2022
CONTRATO N° 0063/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOA VENTURA-PB.

Vencedor: - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA– ME CNPJ N°. 41.883.167/0001-25.
VALOR GLOBAL: R$ 261.894,45 (Duzentos e Sessenta e Um Mil e Oitocentos e Noventa e 

Quatro Reais e Quarenta e cinco Centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses 
DATA DA ASSINATURA: 03 Junho 2022

PREFEITURA DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N° 009/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MA-

TERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOA VENTURA-PB

Vencedores: - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA– ME CNPJ N°. 41.883.167/0001-25 com o valor 
de R$ 261.894,45 (Duzentos e Sessenta e Um Mil e Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Qua-
renta e Cinco Centavos); COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME – CNPJ N°. 
32.624.131/0001-36 com o valor de R$ 17.928,00 (Dezessete Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais)

VALOR GLOBAL com o R$ 279.822,45(Duzentos e setenta e Nove Mil Oitocentos e Vinte dois 
Reais e Quarenta e Cinco Centavos);

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO: “A Pregoeira de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Ven-
tura, usando das atribuições que lhes são conferidas, após a análise das propostas e condições 
apresentadas pelos licitantes no certame do Pregão Eletronico n° 0009/2022, resolve ADJUDICAR 
o objeto do processo licitatório das empresas acima mencionadas, por apresentar o Menor Preços, 
conforme classificação constante da Ata de Abertura e Julgamento”.

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 31/05/2022
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N.º. 0-0009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA 
VENTURA-PB. 

Vencedores: 
-PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA– ME CNPJ N°. 41.883.167/0001-25 com o valor de R$ 

261.894,45 (Duzentos e Sessenta e Um Mil e Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta 
e cinco Centavos).

-COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME – CNPJ N°. 32.624.131/0001-36 
com o valor de R$ 17.928,00 (Dezessete Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais)

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 71 IV, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Boa Ventura-PB, 31 de maio  de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022-FMS
O Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo/PB torna público através da Comissão Permanente 

de Licitação, que a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo menor preço global, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ANEXO DO 
HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA-HMMPAB, foi DESERTA pelo não 
comparecimento de empresas ao objeto deste certame. 

Cabedelo - PB, 14 de junho de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA UNIDADE DE ZOONOSES DE CABEDELO VISANDO “MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES 
DE SAÚDE E BEM–ESTAR ANIMAL, COM ENFOQUE NO CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES 
E GATOS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 01 de Julho de 2022. Início da fase de 
lances: 09:15 horas do dia 01 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-
-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 14 de Junho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00062/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de TABELA DE BASQUE-
TE para atender a prática da modalidade no Ginásio Poliesportivo Municipal de responsabilidade 
da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 05 
de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 05 de Julho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções 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, 14 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço em reunião 
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, no dia 28 de Junho de 2022 as 
10h00min, tendo como objetivo: contratação  de  empresa  especializada  para  implantação  de  
sistema  de  Minigeração  de  Energia Solar Fotovoltaica conectada à rede (on-grid), para demanda 
de geração média prevista de 200 Kwp, formado por painéis   fotovoltaicos   de   geração   mínima   
de   460 Wp,   a   ser   instalada    Municipio   de  Caldas Brandão, compreendendo  a  elaboração  
do  Projeto  Executivo,  a  aprovação  deste  junto  à  concessionária  de  energia,  o fornecimento, 
montagem, comissionamento e  ativação  de  todos os equipamentos e materiais, a efetivação  do 
acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de 
Santana, 371, Centro, Cep. 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através 
do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 14 de Junho de 2022
JOÃO ACASSIO NASCIMENTO OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.054/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05,considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.054/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM 
MALHA EM ATENDIMENTO AO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EM PARCERIA 
COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  E SEUS ÓRGÃOS AFINS,em 
razão da empresa MAXGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA, com CNPJ: 05.364.404/0001-88, 
embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no valor total de R$16.000,00(dezesseis 
milreais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.243.1019.2142(Ações programas aprovados pelo conselho).Elemento da Despesa: 3390.39. 
Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 14 de junhode 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário de Assistência social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.055/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05,considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa 
nº 2.05.055/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contrata-
ção com a pessoa jurídica:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL 
GRÁFICO EM ATENDIMENTO AO FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EM PARCERIA 
COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  E SEUS ÓRGÃOS AFINS,em 
razão da empresa MAXGRAF GRÁFICA EDITORA LTDA, com CNPJ: 05.364.404/0001-88, 
embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no valor total de R$2.130,00(dois mil, cento e 
trintareais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.243.1019.2142(Ações programas aprovados pelo conselho).Elemento da Despesa: 3390.39. 
Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 14 de junhode2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário de Assistência social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.087/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.087/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG. 
PARTES: FMCA/SEMAS/PMCG E MAXGRAF – GRÁFICA E EDITORA LTDA. OBJETO CONTRA-
TUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM ATEN-
DIMENTO AO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EM PARCERIA COM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E SEUS ÓRGÃOS AFINS. PRAZO: 45 DIAS A PARTIR DA 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.055/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁ-
TICA: 08.243.1019.2142 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 15001000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E JALTEIR ARAÚJO E NÓBREGA. VALOR GLOBAL: R$ 
2.130,00 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 14/06/2022.

VALKER NEVES SALES 
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.086/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.086/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG. PAR-
TES: FMCA/SEMAS/PMCG E MAXGRAF – GRAFICA E EDITORA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA EM ATENDI-
MENTO AO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EM PARCERIA COM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E SEUS ÓRGÃOS AFINS. PRAZO: 45 DIAS A PARTIR DA 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.054/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁ-
TICA: 08.243.1019.2142 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 15001000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E JALTEIR ARAÚJO E NÓBREGA. VALOR GLOBAL: R$ 
16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 14/06/2022.

VALKER NEVES SALES 
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
DISPENSA Nº. 000012/2022

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 Extrato de contrato 
da licitação em epígrafe, publicado no Diário Oficial do Estado dia 21/05/2022, página 45 e no Jornal 
da União na página 265 contendo a seguinte alteração:

Onde se lê:
04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB 
04.122.0005.2009 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 

3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
• Leia-se:
• 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB
• 04.122.0005.2009 – MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
• 500 . Recursos não Vinculados de Impostos
• 3.3.90.36.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 

Sonildo Hostio da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 
05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0043.2025 – MANTER O TRANSPORTE PARA 
ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.01 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 540 – Transferências do Fundeb 
– Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 553 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA 571 – Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Con-
gêneres vinculados à Educação 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 61401/2022 - 10.06.22 - JOSE JEFFERSON HONORIO 
DE SOUZA 10604688407 - R$ 44.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrô-
nico nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 04.00 – SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E AB 04.122.0005.1007 – ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA 
A SECRETARIA DE AGRICULTURA 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 4.4.90.52.01 – 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 10901/2022 - 08.06.22 
- COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - R$ 108.090,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, CARPINTEIRO, 
CALCETEIRO E PINTOR. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 06.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
E 15.122.0044.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV. URBANOS 
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
06/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 61201/2022 
- 06.06.22 - ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 606.125,00.

PREFEITURA DE CARAÚBAS
EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATO: 60801/2021/CPL / OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO ORIGINAL PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLI-
CA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO 
DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO DA EQUIPE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS / CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS / CONTRATADO: ELMAR PROCESSAMENTO DE 
DADOS LTDA - EPP – CNPJ: 09.164.369/0001-04 / PERÍODO: 11/06/2022 A 11/06/2023 / VALOR 
DO ADITIVO: R$ 45.840,00 (QUARENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS). / 
RECURSO: TESOURO MUNICIPAL - RUBRICA: 3.3.90.39.01/ DATA DA ASSINATURA: 10/06/2022 
/ AMPARO LEGAL: LEI Nº 8.666 DE 21.06.93. ART. 57, INCISO IV. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 60801/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. CONTRATADO: PUBLIC SOF-

TWARE INFORMATICA LTDA. FUNDAMENTAÇÃO: Cláusula Sétima, parágrafo único do contrato 
inicial, c/c o Art. 57, inciso II e no artigo 65, alínea “b” do inciso I, combinada com o § 1º, ambos da 
Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação do prazo de 
execução dos serviços de LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA, 
COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE 
DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO DA EQUIPE, por 12 
(doze) meses a partir de 11 de junho de 2022. VALOR GLOBAL: R$ 29.760,00 (VINTE E NOVE 
MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS). Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.01. DATA DA 
ASSINATURA: 10 de junho de 2022.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Execução de serviço de confecção 
de materais gráficos, folders, panfletos e banners. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 
05 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 05 de Julho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 
horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: 
www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 13 de Junho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Serviço de confecção de materiais 
gráficos diversos: montagem, impressão, encadernação, banner e boletos de IPTU/TCR. Abertura 
da sessão pública: 13:00 horas do dia 04 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 13:01 horas 
do dia 04 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 13 de Junho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, 
organização e execução de concurso público para provimento de cargos efetivos; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ADVISE CONSULTORIA & 
PLANEJAMENTO LTDA - VALOR: R$ 43.200,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 14 de junho de 2022
José Ronaldo Dutra

Presidente da Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape

CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados 
em consultoria, organização e execução de concurso público para provimento de cargos efetivos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Cuité de Mamanguape: 01.010 – Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape; 01 
031 1110 2001 – Manut. das Ativ. do Poder Legislativo; 3390.39 99 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 31.12.2022. PARTES CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL 
DE CUITÉ DE MAMANGUAPE e: CT Nº 0005/2022 – 14.06.2022 - ADVISE CONSULTORIA & 
PLANEJAMENTO LTDA - VALOR: R$ 43.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Especial de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA ESCOLA FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO, MUNICÍPIO ESPERANÇA PB; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto à empresa L&L CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 18.833.963/0001-31, com proposta com valor global de R$ 498.109,75.

Esperança - PB, 14 de junho de 2022.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Especial de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRA-
DAS VICINAIS NO MUNICÍPIO ESPERANÇA PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto à empresa ANTONIO GOMES EIRELI – 27.743.003/0001-71, 
com proposta com valor global de R$ 245.287,43.

Esperança - PB, 14 de junho de 2022.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00012/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “ELBA RAMALHO” PARA 
ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 
NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ACAUA PRODUTORA LIMITADA - R$ 160.000,00.

Esperança - PB, 14 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00012/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO 

ARTISTICA “ELBA RAMALHO” PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES 
JUNINAS, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Educação e Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE REFEIÇÕES PRONTAS, 
EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPAR-
TAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DJALMA FELIPE DE ARAÚJO 
- R$ 36.000,00; WALDEMAR BARBOSA RODRIGUES 07230876443 - R$ 36.000,00.

Gado Bravo - PB, 13 de Junho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00018/2022
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 DV00018/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FLAVIO BARBOSA BE-
ZERRA SILVA - R$ 38.000,00.

Gado Bravo - PB, 14 de Junho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO-
LAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSÉ WILSON SANTOS – ME - R$ 658.137,60.

Gado Bravo - PB, 10 de Junho de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO 
– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00018/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Gado Bravo: 02.010 – SECRETÁRIA DE INFRA–ESTRUTURA – 
02010.15.122.1003.2022 – MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA–ESTRUTURA – 3.3.90.36.00.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 14/04/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 05501/2022 - 14.06.22 - FLAVIO 
BARBOSA BEZERRA SILVA - R$ 38.000,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00009/2022
Aos 10 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitu-

ra Municipal de Gado Bravo, Estado da Paraíba, localizada na José Mariano Barbosa - Centro - Gado 
Bravo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro 
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00009/2022 que 
objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS 
DESTE MUNICÍPIO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GADO BRAVO - CNPJ nº 01.612.651/0001-03.

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

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Gado Bravo firmar contra-

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

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

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00009/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Gado Bravo, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00009/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- JOSÉ WILSON SANTOS – ME.
05.445.711/0001-93 
Valor: R$ 658.137,60
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Umbuzeiro.
Gado Bravo - PB, 10 de Junho de 2022

MARCELO PAULINO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de Gado Bravo: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 
02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2012 MANTER AS ATIVIDADES DO TRANS-
PORTE ESCOLAR – 3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – 3390.36 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – 3390.39 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 13/06/2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 04901/2022 - 13.06.22 - JOSÉ WILSON 
SANTOS - ME - R$ 658.137,60. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO E 
DIÁRIO DE REFEIÇÕES PRONTAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS 
DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.002 GABINETE 
DO PREFEITO – 04 122 2001 2002 Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito – 3390.39 
99 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica – 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 
122 2001 2003 Coordenar e Manter as Atividades Administrativas – 3390.39 99 Outros Serv. 
de Terc. Pessoa Jurídica – 02.004 SECRETARIA DE FINANÇAS – 04 123 2001 2005 Manter as 
Atividades Financeiras – 3390.39 99 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica – 02.006 SEC. DE 
EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2010 Manter as Atividades do Ensino Fundamental – MDE – 13 392 
1006 2016 Promover Eventos Turísticos e Culturais – 3390.39 99 Outros Serv. de Terc. Pessoa 
Jurídica – 02.007 SECRETARIA DA AGRICULTURA – 20 122 1007 2017 Manter as Atividades do 
Setor Agrícola – 3390.39 99 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica – 02.009 SECRETARIA DE 
ESPORTES – 27 812 1006 2019 Manter as Atividades Esportivas – 3390.39 99 Outros Serv. de 
Terc. Pessoa Jurídica – 02.010 SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 1003 2020 Manter 
as Atividades de Infraestrutura – 3390.39 99 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica – 05.005 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 1004 2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal 
de Saúde – 10 302 1004 2030 Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU – 3390.39 99 Outros 
Serv. de Terc. Pessoa Jurídica – 08.008 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 244 1008 
2033 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social–RP – 08 244 1008 2036 
Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF – 08 244 1008 2037 Manutenção 
dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) – 3390.39 99 Outros Serv. de 
Terc. Pessoa Jurídica.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 05001/2022 - 14.06.22 - DJALMA 
FELIPE DE ARAÚJO - R$ 36.000,00; CT Nº 05002/2022 - 14.06.22 - WALDEMAR BARBOSA 
RODRIGUES 07230876443 - R$ 36.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa para Construção de Unidade Escolar com 04 salas de aula 

no Município de Ibiara– PB, conforme Termo de Convênio nº 204/2021, através da Secretaria de 
Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba. LICITANTES INABILITADAS, 
JMS PAJEU CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 45.791.193/0001-84, 
J DE FONTE RANGEL EIRELI, CNPJ nº 26.757.272/0001-24, SÃO FRANCISCO LOCAÇÃO, 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 43.169.096/0001-29, AMETISTA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 29.828.673/0001-16, MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, CNPJ 
nº 12.102.978/0001-43, PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ 
nº 20.949.329/0001-00, CONSTRUTORA APODI EIRELI, CNPJ nº 17.620.703/0001-15, LIBRA 
EMPREENDIMENTOS E PROJETOS, CNPJ nº 06.006.035/0001-40, ISA CONSTRUÇÕES, SER-
VIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 36.581.782/0001-47, CJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA ME, CNPJ nº 40.331.846/0001-29, E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOES EIRELI 
– EPP, CNPJ Nº 17.560.794/0001-40, D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ Nº 
32.666.677/0001-50, MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 26.781.189/0001-90, 
PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ nº 21.784.773/0001-86, ÂNGULO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ nº 23.011.565/0001-05, CHS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.638.122/0001-57, CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
EIRELI, CNPJ nº 29.505.771/0001-12, F A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP, CNPJ nº 
10.872.880/0001-81, EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA –ME, CNPJ nº 02.750.635/0001-
31, RTS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ nº 04.672.369/0001-00, ABIK 
ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ nº 34.756.608/0001-81, GR CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 
27.450.426/0001-01, L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 18.833.963/0001-31, 
DEL ENGENHAR, IA EIRELI, CNPJ nº 17.415.942/0001-33, BRAÇO FORTE, SERVIÇOS E LO-
CAÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ nº 22.370.871/0001-30, FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
– ME, CNPJ nº 20.284.072/0001-15, MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 
31.381.604/0001-59, OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA – ME, 
CNPJ nº 26.764.981/0001-37, CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 09.913.177/0001-53, 
LICITANTES HABILITADAS  F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 20.284.072/0001-
15, COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 11.170.603/0001-58, SERRA 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 14.031.903/0001-44 e CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE, 
CNPJ nº 15.233.791/0001-77. 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 27/06/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antonio Ramalho 
Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. 

Ibiara - PB, 14 de Junho de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

 Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
UM VEICULO 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA–PB, TERMO DE CONVÊNIO Nº 0194/2021, 
QUE ENTRE–SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA 
ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA/PB, sendo adquirido de 
Concessionária ou Fabricante; ADJUDICO o seu objeto a: COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE 
AUTOMOTORES LTDA - R$ 126.490,00.

Ibiara - PB, 14 de Junho de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
UM VEICULO 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA–PB, TERMO DE CONVÊNIO Nº 0194/2021, 
QUE ENTRE–SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA 
ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA/PB, sendo adquirido de 
Concessionária ou Fabricante; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - R$ 126.490,00.

Ibiara - PB, 14 de Junho de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
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: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO EM TRANSITO COM 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 240 KM DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, DESTINADOS AOS VEÍCULOS 
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, AOS LOCADOS, A DISPOSIÇÃO E AOS QUE PRESTAM 
SERVIÇOS, DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 
DO ANO DE 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DJ 
COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 650.300,00.

Ibiara - PB, 14 de Junho de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Julho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ESTUDO GEOTÉCNICOS E SONDAGENS (SPT), 
DO AÇUDE PÚBLICO, QUE DEVERÁ SER CONSTRUÍDO NA COMUNIDADE LOGRADOURO, 
NO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. 
Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ibiara - PB, 13 de Junho de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

 Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00013/2022, para: 

Aquisição de equipamentos e material permanente - ar condicionado, eletrodomésticos, eletrônicos e 
equipamentos diversos; onde se lê: “Pregão Eletrônico nº 00013/2022”; leia-se: “Pregão Eletrônico nº 
00015/2022”. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Praça Vila do Imperador, 160 
- Centro - Ingá - PB. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Ingá - PB, 14 de Junho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de pneus, câmaras de ar e outros similares, para melhor atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde do Município, exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA - R$ 77.240,00; CARNEIRO DO 
NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 14.348,00; NORCOL 
NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 18.804,00.

Itapororoca - PB, 10 de Junho de 2022
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2022, que objetiva: Aquisições 
parceladas de pneus, câmaras de ar e outros similares, para melhor atender as necessidades 
da Prefeitura de Itapororoca, exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA - R$ 206.240,00; CAR-
NEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 
- R$ 143.118,00; M A L DE M MARINHO - R$ 18.000,00; NORCOL NORDESTE COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - R$ 227.936,00. 

Itapororoca - PB, 10 de Junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e outros similares, para melhor 
atender as necessidades da Prefeitura de Itapororoca, exercício 2022. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00030/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
/ OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNDA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE 
DESPESA 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 
00240/2022 - 13.06.22 - ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA - R$ 206.240,00; 
CT Nº 00241/2022 - 13.06.22 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA 
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 143.118,00; CT Nº 00242/2022 - 13.06.22 - M A L DE 
M MARINHO - R$ 18.000,00; CT Nº 00243/2022 - 13.06.22 - NORCOL NORDESTE COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 227.936,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de pneus, câmaras de ar e outros similares, para melhor 
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município, exercício 2022. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00235/2022 
- 13.06.22 - ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA - R$ 77.240,00; CT Nº 00236/2022 - 
13.06.22 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM 
- R$ 14.348,00; CT Nº 00237/2022 - 13.06.22 - NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 18.804,00.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda FORRÓ DO BIXÃO, para se apresentar em praça 
pública no dia 22/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE 
DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00238/2022 - 13.06.22 - LENILSON SILVA DE SOUSA 
11329701488 - R$ 8.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Ju-
lho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de moveis 
escolares, conjunto escolar composto com mesa e cadeira e cadeiras tipo universitária para 
atender as necessidades da rede municipal de ensino. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 
004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://
itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 14 de Junho de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:29 horas do dia 30 de Junho de 2022, licitação moda-
lidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para execução dos 
serviços de construção de quadra poliesportiva descoberta no sitio malhadinha, conforme planilha 
e anexo do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores 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, 14 de Junho de 2022
GENEBALDO DE OLIVEIRA FORMIGA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO 
DE 01 UM APARELHO DE RAIO X SHIMADZU CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NERIVALDO DA COSTA 
PESSOA - R$ 43.000,00.

Juazeirinho - PB, 01 de Junho de 2022
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E PREPARA-
ÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE 01 UM APARELHO DE RAIO X SHIMADZU CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10004/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – 02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 29/09/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho e: CT Nº 02701/2022 - 01.06.22 - 
NERIVALDO DA COSTA PESSOA - R$ 43.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, VISANDO ATEN-
DER CONTRATO COM O GOVERNO FEDERAL. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00003/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 00035/2020 - R.F 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - 5º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. 
ASSINATURA: 25.03.22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 
OBJETO Aquisição de produtos de panificação, derivados do leite e carnes para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB.  O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00007/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: JOÃO 
PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA - CNPJ nº 09.186.142/0001-60 – VALOR: R$ 184.920,00; 
RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 89353773415 – CNPJ nº 31.367.409/0001-74 – VALOR: 
R$ 81.975,00. 

Manaíra/PB, 07 de junho de 2022. 
José Alberto Tavares Junior

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 

O Prefeito do Município de Manaíra /PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, que 
objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB.  O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a: JOÃO PEDRO TAVARES FERREIRA 
LTDA - CNPJ nº 09.186.142/0001-60 – VALOR: R$ 184.920,00; RIVALDO RODRIGUES FERREIRA 
89353773415 – CNPJ nº 31.367.409/0001-74 – VALOR: R$ 81.975,00.

Manaíra/PB, 08 de junho de 2022. 
Manoel Virgulino Simão
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00003/2022. OBJETO: Contratação de uma empresa 

especializada em construção civil, para Construção de uma Creche Padrão, localizado no Centro 
de Marcação. 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: Gps Gerenciamento 
de Projetos e Servicos Ltda - CNPJ 12.350.951/0001-70. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3625-1111.

Marcação - PB, 14 de Junho de 2022
ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:30 horas do dia 04 
de Julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de clínica 
especializado para a prestação dos serviços de exames especializados destinados a secretaria de 
saúde de Marizópolis. 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 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 13 de junho de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:30 horas do dia 04 de julho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PES-
SOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES 
E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INCLUINDO: ESCANEAMENTO, RECONHECIMENTO 
ÓTICO DE CARACTERES, TRATAMENTO DAS IMAGENS, ARMAZANAMENTO ELETRÔNICO, 
REVISÃO E REORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 13 de junho de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 11:00 horas do dia 04 de 
julho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionados e 
acessórios automotivos, assim como a reposição de peças dos veículos de grande e pequeno porte 
que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Marizópolis. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - PB, 13 de junho de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022

RESULTADO FASE PROPOSTA
A Prefeitura Municipal de Matinhas - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de 

propostas de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a PAVI-
MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 1066013-23. Após análise e julgamento de pro-
postas, sagrou-se vencedora do certame a empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA (18.127.470/0001-86), no valor global de R$: 465.005,49 (quatrocentos 
e sessenta e cinco mil cinco reais e quarenta e nove centavos). Dos atos decorrentes do pro-
cedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas Setor de Licitações da Prefeitura 
de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB no horário de expediente 
das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Outras 
informações pelo Telefone (83) 36371001. 

Matinhas – PB, 14 de junho de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, CONFORME 

TERMO DE REFERÊNCIA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI - Valor: R$ 849.005,67. Dos atos decor-
rentes 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 Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@
passagem.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 10 de Junho de 2022
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2022
TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR ATRAVÉS DA PREGOEIRA OFICIAL E EQUIPE 

DE APOIO, SEDIADA NA PRAÇA CÂNDIDO DE ASSIS QUEIROGA, 30 - CENTRO - PAU-
LISTA - PB, àS 09:30 HORAS DO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, LICITAÇÃO MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, PARA: AQUISIÇÃO PARCELADA E 
DIÁRIA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL EMERENTINA 
DANTAS NO MUNICIPIO DE PAULISTA – PB. RECURSOS: CONVENIO Nº 030/2022 – 
GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, PREVIS-
TOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02 
E SUBSIDIARIAMENTE A LEI FEDERAL Nº 8.666/93; LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06; 
DECRETO MUNICIPAL Nº 009/09; E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONSIDERADAS AS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES DAS REFERIDAS NORMAS. INFORMAÇÕES: NO HO-
RÁRIO DAS 08:00 AS 12:00 HORAS DOS DIAS ÚTEIS, NO ENDEREÇO SUPRACITADO. 
E-MAIL: PAULISTALICITACAO@GMAIL.COM. EDITAL: WWW.PAULISTA.PB.GOV.BR; 
WWW.TCE.PB.GOV.BR. 

PAULISTA - PB, 13 DE JUNHO DE 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2022 
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. para: aquisição 
de itens remanescentes do pregão eletrônico n 027/2022 para o equipamento, veículo e material 
permanente para unidade básica de saúde no município de paulista. Abertura da sessão pública: 
10:30 horas do dia 30 de junho de 2022. Início da fase de lances: 10:31 horas do dia 30 de junho 
de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: DA PROPOSTA: 11247.833000/1210-04, 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Paulista - PB, 13 de junho de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 13:30 horas do dia 30 de Junho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais 
esportivos no Municipio de Paulista – PB. Recursos: Convenio nº 018/2022 – Governo do Estado da 
Paraiba secretaria de estado do desenvolvimento e da articulação municipal, 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 009/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 13 de Junho de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0005/2022, por menor 

preços por item, com objeto, Aquisição de uma Ambulância tipo “A” para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca-PB. Abertura dia 28/06/2022 às 09:00 
horas, no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília. O 
Edital Completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações, no horário de 08:00 
às 12:00 horas ou pelos endereços eletrônico: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e 
demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 14 de junho de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: 005/2022.
A pregoeira no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 

PEDRO RÉGIS e para quem interessar que não houve negociação com preço base da licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE UM 
VEÍCULO TIPO MINIVAN, 0KM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DE PEDRO RÉGIS ocorrida em 10 de Junho de 2022 as 09:01 hs, portanto a 
mesma foi declarada REVOGADA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas..

Pedro Régis, 14 de Junho de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI  -  CNPJ Nº 

07.626.776/0001-60
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos destinados a 

secretaria de Saúde, através do Convênio 0148/2021 firmado entre a Prefeitura Municipal de Piancó 
e o Governo do Estado da Paraíba.

Valor global: R$ 6.780,00 (seis mil e setecentos e oitenta reais)
Piancó-PB, 08 de Junho de 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Sétimo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00153/2019, em 02.08.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA 

EM ENGENHARIA EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Conclusão da construção do CAPS AD III 24 horas, atendendo ao 

Recurso Federal nº 04827.4930001/13-003.  
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 14 de junho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Décimo Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.004/2020, em 27.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de pavimentação e drenagem na zona urbana do Município 

de Piancó-PB , CONTRATO DE REPASSE N° 1059.554-09/2018/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 14 de junho de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00013/2022, para o 

dia 04 de Julho de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Cônego 
João Coutinho – S/N - Centro - Pocinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 338412474. E-mail: licitacaopo-
cinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 13 de Junho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de junho de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF, DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 12 de Julho 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: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 14 de Junho de 2022
OLIVANIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00014/2022, para o dia 

04 de Julho de 2022 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Cônego João 
Coutinho – S/N - Centro - Pocinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 338412474. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 13 de Junho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00014/2022, para o dia 20 

de Junho de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Vicente Neri, 78 - 
Centro - Prata - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 14 de Junho de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUATRO (04) QUADRA COBERTAS DAS ESCOLAS E.M.E.F. 

MANOEL JOCA, C.R.E.I.C.A CELSO CARNEIRO LEAL, C.R.E.I.C.C.I RAFAEL CLEMENTINO 
DE LIMA e E.M.EF. ANTÔNIO CARNEIRO FILHO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. LICITANTES 
HABILITADOS: GR CONSTRUTORA EIRELI; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME; 
SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – EPP. LICITANTE INABILITADO: CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. 
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 
27/06/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 
96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. 

Remígio - PB, 14 de Junho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Julho de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: RECUPERAÇÃO DO 
ASFALTO DO BINÁRIO DAS RUAS: JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, CÔNEGO RUY VIEI-
RA, JOÃO PESSOA, FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, LUIZ 
BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@
GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 14 de Junho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de Condicionadores de Ar de 30.000 BTUS. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 04 
de Julho de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 04 de Julho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachao do Bacamarte - PB, 14 de Junho de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE SANTA INÊS
AVISO DE CANCELAMENTO

DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês – PB, torna público o Cancelamento do Pregão Eletrônico 

00009/2022, para: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de pneus, câmaras e 
protetores, para atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Santa Inês - PB, 
conforme descrição e quantidades constantes no edital e Termo de Referência, que estava prevista 
a disputa para o dia 30 de junho de 2022 às 09:30 hs/min. Motivo: Razões de Interesse Público. 
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, 14 de junho de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial 

AVISO DE CANCELAMENTO DO TOMADA
DE PREÇOS Nº 00003/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Inês – PB, torna público o Cancelamento da Tomada de Pre-
ços 00003/2022, para: Contratação de empresa especializada para construção de creche com 
capacidade para 50 crianças, com base no Programa Paraíba Primeira Infância, conforme plano 
de trabalho e projeto básico, que estava prevista a disputa para o dia 01 de julho de 2022 às 11:30 
hs/min. Motivo: Razões de Interesse Público. 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, 14 de junho de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Presidente de comissão

PREFEITURA DE SANTA INÊS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 
00002/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para Conclusão da Construção de 
01 (uma) quadra escolar coberta com vestuário, no município de Santa Inês/PB, conforme Termo de 
Compromisso PAC207819/2014; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
a: - GR CONSTRUÇÕES CNPJ Nº 27.450.426/0001-01 - Valor: R$ 507.039,17 (quinhentos e sete 
mil e trinta e nove reais e dezessete centavos).

Santa Inês - PB, 13 de Junho de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve HOMOLOGAR a licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00002/2022, que 
objetiva: Contratação de empresa especializada para Conclusão da Construção de 01 (uma) quadra 
escolar coberta com vestuário, no município de Santa Inês/PB, conforme Termo de Compromisso 
PAC207819/2014; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor: - GR CONSTRUÇÕES CNPJ Nº 27.450.426/0001-01 - Valor: 
R$ 507.039,17 (quinhentos e sete mil e trinta e nove reais e dezessete centavos).

Santa Inês - PB, 13 de Junho de 2022. 
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

CONTRATO Nº 50201/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Conclusão da Construção de 01 (uma) 

quadra escolar coberta com vestuário, no município de Santa Inês/PB, conforme Termo de Com-
promisso PAC207819/2014.

DOTAÇÃO: Termo de Compromisso PAC207819/2014 - FUNDO NACIONAL DE DESEN-
VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 02.060 Secretaria de Educação- 12 361 1001 1018 Construção, 
Ampliação e/ou Reforma de Quadra Poliesportiva Escolar. Elementos de Despesa: 000215 4490.51 
99 Obras e Instalações

VIGÊNCIA: (12) meses da vigência do contrato, contados da sua assinatura.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e GR CONSTRUTORA EIRELI - ME
VALOR:  R$ 507.039,17 (quinhentos e sete mil e trinta e nove reais e dezessete centavos).

Santa Inês-PB, 14 de junho de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 00131/2022

CONCORRÊNCIA N° 00001/2022
OBJETO: contratação de empresa especializada para dar continuidade a construção de escola 

na Zona Urbana - Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do 
Termo de Compromisso PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, CNPJ n° 09.090.689/0001-67 e a empresa 
EJAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 09.603.358/0001-83.

Dotação Orçamentária: Termo de Compromisso PAR N° 202002870-1 - Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE.

02.040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.1043.1015 - Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais - Elementos de Despesa: 

4490.51 - 1.500.1001 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1.569.0000 - Obras e Instalações. 4490.52 
- 1.500.1001 - Equipamentos e Material Permanente. 4490.52 - 1.569.0000 - Equipamentos e 
Material Permanente.

VALOR DO CONTRATO: R$ 4.628.576,34 (quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, qui-
nhentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 (catorze) meses, (14/06/2022 a 13/08/2023).

Santa Luzia-PB, 14 de junho de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00128/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI, CNPJ 

Nº 14.909.605/0001-04.
OBJETO: Cessão de espaço público para exploração de área destinada a instalação de Área 

Vip e Montagem de Camarotes no São João 2022 de Santa Luzia/PB, a ser realizado durante os 
dias de 23, 24, 25 e 26 de junho de 2022.

VALOR GLOBAL: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Vencendo no seguinte item: 1, conforme 
proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/06/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 09 de junho de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CALÇADÃO EM VÁRZEA NOVA NO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público o ADIAMENTO para Abertura de Propostas, junto as empresas habilitadas:  ALX CONSTRU-
TORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA EPP – CNPJ: 17.490.708/0001-70; LRM CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME – CNPJ: 17.440.286/0001-29; PLANENG ENGENHARIA LTDA 
– CNPJ: 27.700.986/0001-69. A sessão ocorrerá às 10:30, do dia 22 de junho de 2022.

Santa Rita - PB, 14 junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA/PB. 

 A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E 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 observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente 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 M:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 047/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- A&J SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 40.525.199/0001-96
Valor R$: 7.100,00
- GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.427.407/0001-16
Valor R$: 212.520,00
- MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 45.579.602/0001-83
Valor R$: 28.905,00
- MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 34.800,00
- NOVA CONQUISTA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 14.209.485/0001-32
Valor R$: 11.129,30
- OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 11.094.173/0001-32
Valor R$: 36.200,00
- SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRELI
CNPJ: 10.614.788/0001-80
Valor R$: 2.839,90
- UNIMIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.393.076/0001-50
Valor R$: 81.025,00
- WW COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 19.835.542/0001-02
Valor R$: 9.086,00

Santa Rita - PB, 14 de junho de 2022.
EDILENE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
MANOEL FERREIRA DA SILVA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 
N°223/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00008/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 09101/2021 - Reno-
var Construções e Serviços LTDA - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 55.894,01. ASSINATURA: 14.06.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

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 propostas de preços do referido processo realizado pela 
comissão de licitação e o Setor de Engenharia do município. Considerações da Comissão: Empresas 
Classificadas: 1. AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 29.828.673/0001-16, 
VALOR: R$ 547.967,90; 2. NSEG CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 16.715.147/0001-06, VALOR: R$ 
549.912,68; 3. SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.287.720/0001-82, 
VALOR: R$ 713.668,81; Informa ainda aos licitantes que as propostas 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. 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, 14 de Junho de 2022.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
A Presidente da Comissão de Licitação torna público que fará realizar através da Comissão Perma-

nente de Licitação, sediada na Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de Espinharas - PB, 
às 09:30 horas do dia 01 de Julho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço, para: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de Ruas no Município de São 
José de Espinharas/PB, através do Contrato de Repasse nº 923387/2021/MDR/CAIXA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José de Espinharas - PB, 14 de Junho de 2022.
ROGÉRIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Segunda Chamada

A Pregoeira do Município de São José de Espinharas, torna público que fará realizar através da 
Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Bossuet Wanderlei, 61 - Centro - São José 
de Espinharas - PB, às 10:30 horas do dia 01 de Julho de 2022, a Segunda Chamada da licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Contratação de prestação de serviços de 
refeições prontas (tipo Quentinha), destinadas a diversas secretarias e Fundos Municipais de Saúde e 
Assistência Social do município de São José de Espinharas-PB. Motivo: Licitação deserta. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 14 de Junho de 2022
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Ambulância 
tipo furgão. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 01 de Julho de 2022. Início da fase de 
lances: 11:02 horas do dia 01 de Julho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 06 de Abril de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada, para prestação de serviços de Locação de Estruturas para eventos que 
serão realizados pelo Município de Serra da Raiz/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI–EPP - R$ 33.280,00; E W 
DE S FERREIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS - R$ 49.960,00; ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS, 
PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - R$ 222.300,00.

Serra da Raiz - PB, 13 de Junho de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Materiais Médicos 
Hospitalares. 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 04/11; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 14 de Junho de 2022.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo da 

Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 15:00 horas do dia 30 de Junho de 2022, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Medicamentos de A a Z da 
linha Farma. 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 04/11; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 14 de Junho de 2022.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATOS

Objeto: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de Locação de 
Estruturas para eventos que serão realizados pelo Município de Serra da Raiz/PB. Fundamento 
Legal: Pregão Presencial nº 00003/2022. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: 
(Recursos Próprios: FPM/ICMS/TRIBUTOS) Dotação Orçamentária: 02090 – 13.392.0018.2045 – 
3.3.90.39.99.00. Vigência: até o final do exercício financeiro de 2022. Partes Contratantes: Prefeitura 
Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00031/2022 - 14.06.22 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA 
EIRELI-EPP - R$ 33.280,00; CT Nº 00032/2022 - 14.06.22 - E W DE S FERREIRA LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS - R$ 49.960,00; CT Nº 00033/2022 - 14.06.22 - ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS, 
PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - R$ 222.300,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2022, que objetiva: Aquisição de peças automotivas 
diversas, baterias, filtros e outros destinados a Manutenção Preventiva e Corretiva dos veículos de médio 
porte (ambulância, van e micro–ônibus), pertencentes a Prefeitura de Solânea/PB; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER. DE PEÇAS 
PARA VEÍCULOS AUTOM. - R$ 163.500,00; FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA ME - R$ 337.500,00.

Solânea - PB, 07 de Junho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 

pavimentação e drenagem no Conjunto Padre Leonardo, no Município de Solânea/PB. Recursos: 
CR: 912694/2021/MDR/CAIXA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME - Valor: R$ 379.032,30. 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 Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 14 de Junho de 2022
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de peças automotivas diversas, baterias, filtros e outros destinados a Ma-
nutenção Preventiva e Corretiva dos veículos de médio porte (ambulância, van e micro–ônibus), 
pertencentes a Prefeitura de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 02:00 – 04.122.1002.2004(1500100) – 
03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009(1500100) – 04:00 – SECETARIA DE 
DESNVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2012 (1500100) – 05 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019(15690000)/12.361.2005.2020 (150101)/12.
361.2005.2023(15401030) – 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) – 10.30
1.2008.2041(16000000)/10.302.2009.2044(15001002/16000000)/10.302.2009.2045(16000000)/10
. 302.2010.2047(15001002)/10.303.2011.2049(15001002/16000000)/10.301.2008.2053(16000000
)– 07:00 – FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL (SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA – 08.243
.2015.2059(915001000)/08.244.2015.2062(166000000)/08.244.2015.2064(1500100)/08.244.2015
. 2062(16600000)/08.244.2015.2064(15001000)/08.244.2015.2066(16600000)//08.243.2013.2067
(166000 0) – 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , TRANSPORTES E ESTRADAS – 
15.452.1002.2071(15001000) – 09:00 – SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 
– 122.122.1002.2076(1500100) – 10:00 – SERETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE 
E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078(1500100) – 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 00198/2022 - 08.06.22 - CARNEIRO 
DO NASCIMENTO COMER. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM. - R$ 163.500,00; CT Nº 
00199/2022 - 08.06.22 - FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA ME - R$ 337.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que por motivos de alteração 

no valor da proposta, assim será remarcado a sessão pública, na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa para locação de software de gestão de 
atendimentos à população (a cidadão) com a finalidade de implantação nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do munícipio de Sousa – PB, para realização do cadastro de pacientes para triagem, 
chamada em painel para o atendimento e marcação de exames e consultas pela população através 
do software, estando o paciente em qualquer lugar com acesso a internet. Abertura das propos-
tas passara a ser dia 30 de Junho de 2022 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através 
dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa 
Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 14 de Junho de 2022.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
RESULTADO FASE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil, para execução dos serviços de construção 

da Galeria Municipal Cônego Edwards Caldas Lins, no Município de Umbuzeiro - PB.  LICITANTES 
CLASSIFICADOS: 1º: FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI-ME – CNPJ: 27.512.389/0001-00 – R$ R$ 
575.124,60; 2º LUGAR: JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 24.217.540/0001-90 – R$ 
576.129,25. LICITANTES DESCLASSIFICADOS: CONSTRUTORA PARAIBANA EIREL - CNPJ: 
42.179.361/0001-97; D2R3 SERVIÇOS D CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ: 32.666.677/0001-50; 
ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 05.881.170/0001-
46; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.031.903/0001-44; RF SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ: 29.878.872/0001-39. Dos atos decorrentes do proce-
dimento 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, Av: 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone(83) 33951478. E-mail umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 13 de Junho de 2022.
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

EDITAL DE INTIMAÇÃO 15/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas 

por meio da Portaria nº 456 de 30 de maio de 2022, publicada no D.O.E de 31 de maio de 2022, 
RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) Maria da Penha Campos de Sousa Pereira -  mat. nº. 183.456-8, para 
comparecer perante esta Comissão no dia 04 de julho de 2022, às 09h, com a finalidade de participar 
de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede do Processo Administrativo 
Disciplinar n° SEE-PRC-2021/14068, o qual objetiva apurar omissões nas prestações de contas dos 
programas PDDE PB 2015 e PDDE EDUCAÇÃO BÁSICO 2019, da EEEF CAPITULINA SATYRO, 
localizada em João Pessoa/PB.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar n° 58/2003.

Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, em aten-
ção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mail para vistas. Caso a parte não possua endereço 
eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira no horário 
das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 14 de junho de 2022
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/01410
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

DATA DE ABERTURA: 30/06/2022 - àS 08h30minh.
INÍCIO DA DISPUTA: 30/06/2022 – àS 09h30minh.
REGISTRO CGE Nº 22-01084-0
LICITAÇÃO BB Nº 945072
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA IMUNOHEMATOLOGIA DO-

ADOR/RECEPTOR (ANTISSOROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO 
COORDENADOR DA PARAÍBA E TODA HEMORREDE.

O Hemocentro Coordenador da Paraíba, através da sua Pregoeira Oficial, Sra. Anny Kariny 
Carvalho de Almeida, Mat. 170.897-0, nomeada pela Portaria nº 287/2021/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por LOTE. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos 
portais www.licitacoes-e.com.br, https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.
centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 600 – Transf. F A F-Manutenção Ações e Serviços. Consultas com a Pregoeira e a sua 
Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 
ou pelo e-mail: cpl.hemocentro@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 14 de junho de 2022.
Anny Kariny C. de Almeida
Pregoeira/Hemocentro-PB

Mat. 170.897-0

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 03.06.21.522

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021
DATA DE ABERTURA: 30/06/2022 - àS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 30/06/2022 – àS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-00847-8
LICITAÇÃO BB Nº 939945
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação a cima, na modalidade Pregão do tipo Eletrô-
nico, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 
Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.
licitacoes-e.com.br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecom-
pras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, 
Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 602 
– TRANSF F A F - REDE E SERVIÇOS - COVID-19. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe 
de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou 
pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 14 de junho de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 10.06.21.592

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
DATA DE ABERTURA: 01/07/2022 - àS 09h.
INÍCIO DA DISPUTA: 01/07/2022 – àS 10h.
REGISTRO CGE Nº 22-01066-8
LICITAÇÃO BB Nº 943250
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO 

DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, 
sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro 
II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.licitacoes-e.com.
br, https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto Estadual 
nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 500 – REC NÃO VIN-
CULADOS DE IMPOSTOS. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 
08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 14 de junho de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Autorização Ambiental para Reforma e Manutenção da Escola 
Hildebrando da Silva, situada no bairro do Salinas Ribamar, Cabedelo-PB. (Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ n° 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria
Municipal de Educação, torna púbico que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Autorização Ambiental para Reforma da Escola Municipal 
Major Adolfo Maia, situada no bairro de Camalaú, Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 
006 de 24/01/1986)
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