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Inundação é um dos perigos por que passam as comunidades ribeirinhas, sobretudo as que ficam às margens do Rio Jaguaribe (foto). Página 5

Riscos e transtornos de morar à beira do rio

Aguinaldo vai 
tentar reeleição 
e confirma apoio 
do PP ao PSB

Juros voltam a 
subir e alcançam 
maior patamar 
desde 2017

Partido deverá indicar 
o nome do vice-governa-
dor na chapa encabeçada 
por João Azevêdo. 
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Em decisão unânime, o  
Comitê de Política Mone-
tária elevou a taxa Selic, de 
12,75% para 13,25% ao ano. 
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Teto do ICMS 
está na pauta 
do encontro de 
governadores

PB tem a melhor 
cobertura 
vacinal contra 
sarampo do NE

Paratleta da 
PB busca novo 
recorde, hoje, 
na Noruega

Governador João Aze-
vêdo comenta a agenda da 
reunião que acontece hoje, 
em Natal (RN). 
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Quanto à imunização da 
influenza, estado está com a se-
gunda melhor cobertura, fican-
do abaixo somente do Piauí. 
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Petrúcio Ferreira parti-
cipa do Diamond League, 
a mais importante competi-
ção do mundo de atletismo. 
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PF confirma que jornalista e 
indigenista foram assassinados

caso bruno e dom

Segundo suspeito foi preso ontem, e polícia não descarta outros envolvidos no crime. Páginas 4 e 15
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Na capital, a missa 
conduzida pelo arcebispo 

Dom Delson será às 8h, na 
Paróquia Nossa Senhora 

de Lourdes. Em Campina, 
haverá celebração pela 

manhã e à tarde.
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Corpus Christi tem programação 
religiosa em todo o estado

n “Uma alternativa para melhorar a 
infraestrutura física e a convivência 
social nas cidades seria os moradores 
apaixonarem-se pelos lugares onde 
vivem. Cuidar das urbes como 
cuidam da própria casa”.

Editorial
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

608.313

31.609.766

535.751.017

10.226

668.744

6.310.448
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.886.645

443.371.490

11.951.628.320

‘Não é Não, Também no São João’ foi lançada 
ontem, com foco na prevenção ao crime.
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Campanha combate
importunação sexual

n “Os russos são admiráveis 
no reconhecido empenho à 
arte e à cultura. Tornaram-se 
produtores notáveis de literatura, 
música, dança, filosofia, ciência, 
dramaturgia, pintura”.

Germano Romero
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Caso estivesse vivo, 
Ariano faria 95 anos, hoje

Se a gaita tocasse e o 
escritor retornasse, dan-

çando qual Chicó em O 
Auto da Compadecida? Com 

exclusividade, Manuel Dan-
tas Suassuna, filho do autor, 
faz esse exercício imaginário. 
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Uma alternativa para melhorar a infraestrutura física e a convivência social 
nas cidades seria os moradores apaixonarem-se pelos lugares onde vivem. Cui-
dar das urbes como cuidam da própria casa. Dedicar às praças, ruas e avenidas 
a mesma atenção que dispensam aos cômodos de suas residências. Zelar, enfim, 
pela limpeza e preservação do patrimônio e ambiente públicos.

Ora, se essa utopia se tornasse realidade, as pessoas iriam ao Centro Histórico 
como quem visita o sítio de um amigo ou folheia um álbum de família por oca-
sião de uma ida à casa de parentes. Ninguém, de juízo sadio, danificaria os ban-
cos e as lixeiras de uma praça, por exemplo, nem quebraria garrafas no passeio 
público apenas para extravasar injustificadas revoltas.

O carinho pelas cidades implicaria, também, na solidariedade aos excluídos 
de toda sorte. Os mais pobres não receberiam apenas apoio moral, que não en-
che a barriga de ninguém, mas teriam repartido entre si o excedente dos que têm 
maior poder aquisitivo, e o fim dessa desigualdade seria reivindicado na forma 
de questão prioritária dos programas de governo. 

Não se pode falar em desenvolvimento se, no fim das contas, não houver justi-
ça social. O enriquecimento material não faz de nenhum país uma grande nação. 
É preciso que aos investimentos em saúde, educação, cultura, segurança, habita-
ção e geração de emprego e renda sejam acopladas políticas públicas destinadas 
a diminuir a pobreza ao mínimo possível. 

Em resumo, não vale a pena uma boa parte da população continuar olhando 
para o próprio umbigo, ou seja, fazer de conta que não está vendo os terríveis pe-
sadelos sociais que desenrolam-se, dia e noite, em particular, nas áreas mais po-
bres das cidades. Na capital paraibana, por exemplo, cresce a olhos vistos o con-
tingente de pessoas denominado “moradores de rua”.

As causas da violência que tanto incomoda a população, a maioria das pessoas 
sabe quais são: os desníveis absurdos no poder aquisitivo, gerados pelos baixos 
salários e os altos índices de desemprego. Amar a cidade é diferente de cultuar o 
que se eleva com pedras e cal; é amar o próximo - ter para com o outro a mesma 
estima que dedica a si mesmo e à família. 

Artigo

Estima pelo próximo
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Paz nos embates políticos
Não existe paz, onde não há harmonia. 

Esse é um princípio básico para que se es-
tabeleça uma convivência civilizada. O am-
biente de tranquilidade é imprescindível 
em qualquer relacionamento. Nem sem-
pre a paz é a comunhão de vontades, mas 
é o respeito às divergências, sem a necessi-
dade de conflitos e agressões, observando 
o princípio da não violência. Santo Agosti-
nho afirmava que “a política constitui uma 
atividade fundamental para que no seio da 
sociedade humana haja paz e bem”. E con-
tinua: “o exercício da função política abran-
ge a pessoa humana inteira com seu corpo 
e sua alma”.

É hora de desarmar os corações, ainda 
que sem abrir mão do direito de defender as 
próprias ideias e opiniões, mas sem negar 
ouvidos ao que pensam os outros. A polari-
zação política que estamos vivendo no Bra-
sil tem estimulado tensões sociais e políti-
cas, fomentando a desunião. Não podemos 
ser vencidos por paixões desenfreadas que 
ocasionam idolatrias. Que não prepondere 
a sede em dominar e massacrar seus seme-
lhantes por motivações políticas.

Afinal de contas o bem da coletividade 
deve sempre prevalecer sobre os interesses 
particulares ou de grupos. O bom senso de-
saparece quando os conflitos se aguçam. O 
pacificador sabe que em qualquer tema que 
provoque debates existem dois lados e escu-
ta ambos. Porém, jamais negocia seus prin-
cípios. Busca que o consenso seja estabele-
cido, mas sem prejuízo da verdade.

Por isso é importante que nos abstenha-
mos de pré-julgamentos. Desconstruamos 
preconceitos, ampliemos os horizontes e en-
tremos em contato com os que dividem co-
nosco responsabilidades sociais. Respeitar o 
outro não é convencê-lo a aderir ao que pen-
samos, mas permitir que ele se manifeste li-
vremente, desde que não cause danos a ter-
ceiros ou ao próprio agrupamento social em 
que esteja inserido. Tem que haver recipro-
cidade nesse comportamento. Do contrário 
gera desarmonia

Defendamos os valores que prezamos. To-
davia não devemos contribuir para que aflo-
re o espírito de beligerância que o momen-
to político nacional tem provocado. Numa 
sociedade plural como a nossa, é necessário 
conhecermos os limites da nossa percepção, 
ensejando oportunidades para abertura de 
diálogos que resultem possíveis convergên-
cias, alargando visões e compreendendo a in-
terdependência entre as pessoas.

Façamos autocríticas, antes de apontar o 
dedo acusador para alguém. Como afirma-
va Sócrates “conhece-te a ti mesmo” e assim 
poderemos agir com sabedoria e com ética. 
Política se faz com diálogo e com disposição 
para construir. É o desafio que devemos en-
frentar, sob pena de naufragarmos no acir-
ramento dos ânimos que produzem fronts 
de discussão entre grupos opostos, culmi-
nando com troca de insultos. A política não 
é a administração do mal, e sim a garantia 
do contrato social do bem.

Estamos a rememorar os acontecimentos 
que em 1930 convulsionaram a Parahyba e 
serviram de estopim para deflagrar a cha-
mada Revolução. A preliminar foi a luta ar-
mada pelo coronel José Pereira em Princesa 
e depois, a morte de João Pessoa, sem dúvi-
da, uma consequência dessa batalha. Logo 
no início da rebelião, o presidente João Pes-
soa criou por decreto um Batalhão Provisó-
rio subordinado à Força Pública, que deveria 
ser integrada por 800 homens, todos volun-
tários. Os considerandos do decreto já de-
monstravam o espirito beligerante daqueles 
dias: “ ...que a 24 de fevereiro do corrente ano, 
José Pereira Lima promoveu um movimen-
to sedicioso em Princesa, armando grupos 
de cangaceiros contra a ordem constituída; 
...que, solidário com esse movimento, o ba-
charel José Duarte Dantas à frente da gente 
armada recebeu à bala a força sob o comando 
do tenente Ascendino Feitosa, que ia desta-
car em Teixeira...que, José Pereira Lima man-
dou os seus capangas atacarem a vila de Tei-
xeira”.... e por aí vai, desse diapasão.

Para comandar esse batalhão provisório 
foi nomeado o capitão Irineu Rangel, para 
João Lelis, “uma das autênticas bravuras 
dos nossos sertões e espírito de invejável ca-
pacidade de sacrifício... generoso e tolerante, 
e possuindo, além disso, um bom conjunto 
de virtudes como soldado, remoe por tempo 
longo uma decisão. Mas tomada esta, nada 
o detém no executá-la. Nem o diabo pode 
mais...tem porém, a teimosia do sertanejo 
rude. E nisso ninguém lhe passa a perna”. 
Depois de descrever as excepcionais quali-
dades desse soldado paraibano que honrou 
nossa briosa corporação, João Lelis descre-
ve um episódio que me animou registrá-lo 
para meus poucos leitores.

Há 18 dias a cidade de Tavares, dominada 
pelos rebeldes, estava cercada pelas tropas le-
gais. O capitão Irineu Rangel partiu de Pian-
có e nas cercanias da cidade investe contra 
os sitiantes e algumas horas depois o coman-
dante do Batalhão Provisório estava dentro 
de Tavares. Cumprida sua missão, o tenente 
Rangel descansa por uma noite e se prepa-
ra para, na tarde seguinte, voltar ao Piancó. 
Manda selar uma burra, chama o cornetei-
ro e seu ordenança para juntos fazerem a ca-
minhada pelo mesmo trajeto da vinda. O ca-
pitão Costa, comandante das tropas temeu 
pela vida do seu companheiro. Era uma lou-
cura, enfrentar a caatinga, à noite, com as es-
tradas infestadas de cangaceiros. Chamou-o 
de maluco. Voltar a Piancó com apenas um 
ordenança e um corneteiro....

Outros oficiais interferiram para evitar 
um mal maior. Temiam uma emboscada que 
tirasse a vida daquele seu estimado compa-
nheiro. Nada o demoveu. Precisava chegar 
a Piancó. Ofereceram-lhe mais homens e ele 
recusou. Desistindo do intento de dissuadí
-lo daquela empreitada perigosa, um de seus 
pares concluiu, segundo relata João Lelis:

-Aquele, se não morrer, vai servir de or-
denança a Zé Pereira...

O previsto aconteceu. Aproveitando a es-
curidão da noite sertaneja, os rebeldes ataca-
ram o pequeno comboio de Irineu Rangel. À 
frente o corneteiro, Irineu no meio e o orde-
nança logo atrás. Os rebeldes, protegidos por 
pedras que serviam de trincheira e os sol-
dados no descampado da estrada. A fuzila-
ria era intensa e não havia condições de Iri-
neu Rangel defender-se no mesmo patamar. 
Partiu para a astúcia. Em voz alta o suficien-
te para ser ouvido pelos atacantes, gritou:

-Tenente China, ataque pelo franco es-
querdo! Tenente Benício, ataque com seu 
pessoal pelo flanco direito. Corneteiro, to-
que avançar!

Os rebeldes, que estavam em maior nú-
mero, imaginaram que volumosa tropa os 
cercariam. Partiram em debandada e não 
chegaram a ouvir a gargalhada de Irineu 
Rangel. (Consultei João Lelis em “A Campa-
nha de Princesa”. Mantive a grafia da época).

A Sagacidade de Irineu Rangel

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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A Paraíba é o primei-
ro Estado do Nordeste em 
cobertura de vacinação 
(61,48%) contra o sarampo, 
em crianças de seis meses 
a quatro anos, ficando aci-
ma também da média na-
cional. A média da cobertu-
ra na Região Nordeste está 
em 40,2% e a nacional em 
39,55%. Quanto à vacinação 
da influenza, a Paraíba está 
com a segunda melhor co-
bertura, com 62,6%, ficando 
abaixo somente do estado 
do Piauí com 63,5%.

Até o momento, na va-
cinação contra o sarampo 
são 203.043 doses aplicadas, 
de acordo com o painel de 
vacinação do Ministério da 
Saúde. Destas, 156.123 do-
ses foram para o público 
de crianças (61,14%), 40.525 
doses em trabalhadores da 
Saúde e 6.395 doses em ado-
lescentes e adultos.

Já a vacinação da in-
fluenza, até o momento, en-
contra-se com um total ge-
ral de doses aplicadas de 
788.040, de acordo com o 
painel de vacinação do Mi-
nistério da Saúde. Vale res-
saltar que o total de doses 

PSD Deverá Se 
integrar à baSe 

“encarei com 
tranquiliDaDe”  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

até aS convençõeS: ainDa há quem  
aPoSte em uma nova reviravolta  

ocuPanDo o eSPaço vazio 

“eStou à DiSPoSição Do PartiDo” 

“não me SurPreenDi, não” 

Em política, não existe espaço vazio. Na impossi-
bilidade de ocupar a vaga de senador, devido à 
divergência aberta pelo Republicanos, Aguinal-
do Ribeiro e o PP trouxeram para o seu quadrado 
a área que ainda não estava ocupada: a de 
vice. Assim, só resta ao Republicanos indicar o 
candidato ao Senado. Ou será que o foguete de 
Efraim Filho poderá retornar às origens? 

Nos bastidores, ao menos três nomes do PP foram 
citados como possíveis indicados para ocupar 
a pré-candidatura de vice na chapa governista: 
Lauremília Lucena, Mersinho Lucena e Lucas 
Ribeiro. Este último, filho da senadora Daniella 
Ribeiro e, portanto, sobrinho de Aguinaldo, é o 
mais cotado. “Vamos construir, eu estou à dispo-
sição do partido”, disse ele, a propósito. 

Do deputado estadual Tião Gomes (PSB), ao 
afirmar que não foi uma surpresa para ele a de-
cisão do PP de retirar a possível pré-candidatura 
de Aguinaldo Ribeiro ao Senado e optar pela 
indicação do vice-governador na chapa majori-
tária: “Não me surpreendi, não. O vice de hoje é 
o futuro governador. Quem vai ficar na cadeira 
de governador é o vice, futuramente”.   

Do Marrocos, país afri-
cano, onde cumpre 
agenda como inte-
grante do Parlamento 
Latino-Americano e 
Caribenho (Parlatino), 
a senadora Daniella 
Ribeiro (PSD) disse 
que encarou “com 
tranquilidade a de-
cisão de Aguinaldo 
Ribeiro de disputar a 
reeleição [como depu-
tado federal]”. E des-
tacou que “ele só seria 
candidato ao Senado 
se houvesse unidade”. 
Referia-se, obviamen-
te, a divergência do 
Republicanos.

Aguinaldo disse que 
“O PP dará grande 
contribuição ao pro-
jeto do governador 
João Azevêdo”. E como 
se portará o PSD? A 
senadora Daniella Ri-
beiro, que preside a 
legenda, afirmou que 
“o partido irá se posi-
cionar quando do meu 
retorno [ao Brasil]”. A 
tendência – e seria es-
tranho que assim não 
o fosse – é que o PSD 
se incorpore ao grupo 
governista, sobretudo 
com a possibilidade 
de Lucas via a ser in-
dicado como vice.

É fato que o anúncio de Aguinaldo Ribeiro foi um 
dos movimentos mais surpreendentes da políti-
ca paraibana dos últimos tempos. Exceto pelo 
núcleo duro da base governista, muitos aliados 
davam como certa que a sua pré-candidatura ao 
Senado seria oficializada no evento de ontem. 
Porém, alguns ainda não descartam a possibili-
dade de Aguinaldo vir a ser candidato a senador.   

Sob a eSPaDa De DâmocleS:  
qual Será o movimento que 
fará, agora, o rePublicanoS?    

Dizem que o poder 
é efêmero. Uma hora 
alguém o tem; em ou-
tra, ele pode se esva-

necer.  Faço 
esse introito 
para referir 
ao poder 
que o Re-
pu bl i c a -
nos vinha 
almejando 

a l c a n ç a r 
desde que fo-
ram iniciadas 

as conversas entre agentes polí-
ticos com o fito de lhe dar mais musculatura políti-
ca. E, de fato, o partido chegou a se fortalecer após 
a abertura da janela partidária, com o ingresso de 
políticos com densidade eleitoral que se somaram 
ao forte grupo político da família Motta. Consolida-
do esse cenário, era plausível que o Republicanos 
se tornasse um aglomerado capaz de mostrar força 
para reivindicar participação na majoritária. Ao pon-
to de até abrir divergência no tocante ao apoio a um 
nome para o Senado que não estava na preferência 
dos governistas. E deixou claro que projetava apre-
sentar o nome do futuro candidato a vice. Porém, a 
decisão do PP de não mais colocar Aguinaldo Ribei-
ro na condição de pré-candidato a senador, mas de 
indicar o vice, abriu novo capítulo nesse embate en-
tre os dois partidos. O que resta, agora, ao Republi-
canos do deputado Hugo Motta (foto)? Diria que com 
esse movimento estratégico, o PP pôs sobre a cabe-
ça dos líderes do Republicanos a espada de Dâmo-
cles. Estar no controle de certas situações implica em 
correr riscos. Estarão eles dispostos a enfrentá-los?     

Em relação à influenza, estado tem a segunda melhor cobertura, abaixo do Piauí

PB é o primeiro do NE 
em cobertura vacinal

contra o sarampo

n 

A vacinação 
da influenza, 
até o momento, 
encontra-se com 
um total geral de 
doses aplicadas 
de 788.040, de 
acordo com o MS

A média da cobertura vacinal na Região Nordeste está em 40,2% e a nacional, em 39,55%

Foto: Divulgação/Secom-JP

Em Campina Grande, o 
Colégio Estadual da Prata in-
formou a suspensão de aulas 
até a próxima segunda-fei-
ra. A suspensão ocorre após 
nove professores testarem po-
sitivo para Covid-19 e para 
evitar que a contaminação 
seja maior entre os alunos e 
funcionários. Até a próxima 
segunda-feira, as aulas segui-
rão de forma remota, através 
de plataformas on-line. De 
acordo com a 3ª Gerência Re-
gional de Educação, a unida-
de escolar deverá passar pos 
sanitização e os professores 
retornam após a realização 
de novos testes. 

A medida surge no mo-
mento em que a Paraíba vol-
ta a registrar um aumento no 
número de novos casos. A Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) confirmou, ontem, no-
vos 643 casos de contamina-
ção pela Covid-19. Do total, 12 
apresentam quadro modera-
do ou grave com necessidade 
de auxílio hospitalar. Os mu-
nicípios com maior registro 
de casos são João Pessoa (163), 
Campina Grande (65), Patos 
(61), Cuité (27) e Pombal (24). 
Entre os infectados, a faixa 
etária com maior índice de ca-
sos confirmados compreende 
indivíduos entre 30 e 39 anos, 
sendo 82 casos em mulheres e 
51 em homens.

Nenhum óbito em decor-

rência do agravamento da 
doença foi confirmado entre 
a terça-feira e ontem. Um óbi-
to está em investigação. O Es-
tado contabiliza um total de 
608.956 casos da doença, sen-
do 448.119 considerados recu-
perados e 10.226 falecimentos.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) em todo esta-
do é de 7%. De acordo com o 
Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar, cinco pacien-
tes foram internados nas úl-
timas 24h, entre terça-feira e 
ontem, chegando a 63 hospi-
talizados.

Além disso, a SES infor-
mou que a Paraíba tem 88,71% 
da população a partir de cinco 
anos vacinada com o ciclo pri-

mário contra a doença, equi-
valente a 3.327.544 pessoas. 
Outras 3.511.952 receberam a 
primeira dose, representando 
93,62% da população.

Ainda de acordo com da-
dos do painel de vacinação, 
1.904.320 pessoas se vacina-
ram com a primeira dose 
de reforço, representando 
50,77% da população apta, e 
90.745 receberam a segunda 
dose de reforço, o equivalente 
a 16,18% da população.  

A SES também registrou 
a aplicação de 52.073 doses 
adicionais aplicadas. No to-
tal são registradas a aplica-
ção de 8.886.645 doses totais 
de 10.022.615 imunizantes 
recebidos pelo Governo do 
Estado.

Escola suspende aulas por casos de Covid-19
Em campina GrandE

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

O Dia de Cooperar entra 
em sua 9ª edição na Paraíba 
com um evento que é pura 
cultura regional: a Cavalgada 
Coop. O evento acontece no 
domingo (19), a partir das 8h, 
na zona rural do município de 
Monteiro, onde os participan-
tes percorrerão cerca de 20km 
ao longo do dia. O objetivo da 
ação é arrecadar doações para 
a Casa de Acolhimento São 
Sebastião, Núcleo de Apoio 
a Criança com Transtorno do 
Espectro Autista e famílias ca-
dastradas no Fundo de Ação 
Social do município.

As inscrições acontecem 
até o sábado (18). Para par-
ticipar, é necessário preen-
cher um formulário de ins-
crição on-line (https://forms.
gle/YZSGMmYU88n64rWj8) 
e doar 3kg de alimentos ou 
uma contribuição mínima de 
20 reais. Os participantes rece-
berão um kit com boné, camisa, 
senhas para café da manhã e 

almoço. Também serão realiza-
dos sorteios de vários brindes.

A Cavalgada Coop é uma 
iniciativa da Cooperativa dos 
Produtores Rurais de Mon-
teiro (Capribom), em parce-
ria com o Sistema OCB/PB*, 
a Cooperativa de Transporte 
Complementar do Cariri Pa-
raibano (CTC) e a Prefeitura 
Municipal de Monteiro.

“Mais uma vez, somos par-
ceiros desta tradicional caval-
gada, que é realizada há vários 
anos pela Capribom, fazendo 
parte do calendário cultural 
de Monteiro e do Cariri parai-
bano. Para prestigiar esta re-
gião, onde o cooperativismo 
tem uma importante contri-
buição socioeconômica, a ação 
também marca a 9ª edição do 
Dia C na Paraíba, celebrando 
o compromisso social das nos-
sas cooperativas com a comu-
nidade”, afirmou o presiden-
te do Sistema OCB/PB, André 
Pacelli.

Evento terá cavalgada e doações a entidades
dia dE coopErar

Durante o percurso, es-
tão programadas paradas em 
várias fazendas da região. O 
evento contará também com 
as seguintes atrações cultu-
rais: Coral de Aboio de Serri-
ta, Otávio do Acordeon e Hen-

rique Kaiçara, Chiquinho de 
Belém e Helinho Ventura de 
Paulo Afonso. A primeira edi-
ção da Cavalgada Coop com 
apoio do Sistema OCB/PB* 
foi realizada em Monteiro, no 
ano de 2021.

aplicadas nos grupos espe-
cíficos foram 657.683 doses, 
o que equivale a 62,6%. Ape-
sar de ser o segundo estado 
do Nordeste com a melhor 
cobertura, a meta é vacinar 
90% da população elegível.

“Mesmo com os dados 
favoráveis, o estado ainda 
está abaixo da meta pre-
conizada pelo Ministério 

da Saúde. Como a campa-
nha de vacinação contra as 
duas doenças vai até o pró-
ximo dia 24, ainda dá tempo 
dos pais vacinarem seus fi-
lhos. Também é importante 
que os integrantes dos gru-
pos prioritários sejam vaci-
nados”, alertou a secretária 
de Estado da Saúde, Renata 
Nóbrega.

n 8h às 10h – Café da Manhã na Fazenda Camaleão dos Re-
mígios - Forró Pé de Serra com Tuta Sanfoneiro
n 11h – Saída da Cavalgada até a Fazenda Zé Gomes de Car-
los Barros
n 12h às 15h – Almoço e apresentação do Coral de Aboio de 
Serrita
n 15h às 16h – Saída com destino à Fazenda Serrote
n 16h30 – Chegada à Fazenda Serrote – Atrações: Otávio do 
Acordeon e Felipe Kaiçara
n 17h às 18h – Saída da Fazenda Serrote até a sede da Capri-
bom na Fazenda da Embrapa
n 18h às 22h – Shows com Chiquinho de Belém e Helinho 
Ventura de Paulo Afonso no Parque das Águas – Antigo Pa-
lhoção Zé Marcolino

Programação 
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Morreu ontem, em João 
Pessoa, o jornalista e produ-
tor cultural Gilvane Sabino, 
aos 62 anos, em decorrência 
de uma parada cardiorres-
piratória. De acordo com a 
família, ele já apresentava 
alguns problemas de saú-
de e complicações no pul-
mão. O corpo de Gil Sabi-
no, como era conhecido, foi 
velado à tarde, na Central 
de Velórios São João Batis-
ta e sepultado às 17h, no ce-
mitério Parque das Acácias, 
na capital. Amigos, artistas 
e autoridades deram o últi-
mo adeus ao comunicador. 

Durante o mal súbito, 
pela manhã, uma ambulân-
cia do Samu foi acionada por 
um dos filhos do produtor, 
mas ao chegar à residência, 
ele já estava em óbito. 

“Ele tem muitos méri-
tos, mas o mais importan-
te, a meu ver, é ele ter se 
credenciado como divul-
gador da cultura nordesti-
na. Era uma usina humana 
de projetos culturais, que 
abraçou e impulsionou tra-
balhos de artistas que vão 
de Luiz Gonzaga a Chico 
César”, descreveu o jorna-
lista e amigo Walter Santos.

O filho mais novo de Gil 
Sabino, que leva o mesmo 
nome do pai, Gilvane Sabi-
no Júnior, destacou as qua-
lidades e os ensinamentos 
que ele deixa para os que ti-
veram oportunidade de co-
nhecê-lo. “Foi um excelente 
pai, e representou para nós 
o que há de melhor na edu-
cação, na humanidade, na 
caridade e na ética. Nós nos 
sentimos felizes por ele ter 
cumprido a sua missão nos 
passando amor. Será sem-
pre um exemplo”, ressaltou. 

André Cordeiro, irmão 
de Sabino Júnior, expres-
sou o mesmo sentimen-
to. Assim como o pai, ele 
tem se dedicado ao univer-
so das artes e da cultura. 
Além de poeta e escritor, é 
compositor, produtor e gra-
duando em História. Além 
dos dois rapazes, Gil Sabi-
no deixa outros três filhos, 
mãe, netos e bisnetos. Ele 
era filho único.

Antes de ser jornalista 
e ativista cultural, Gil Sa-
bino se dedicou ao espor-
te, atleta de basquetebol. 
Também atuou como co-
lunista do portal de notí-
cias WSCom; foi diretor de 
Cultura da Associação Pa-
raibana de Imprensa (API) 
e assessor da Secretaria de 

Estado da Cultura. A nota-
bilidade de Sabino na cena 
cultural ocorreu a partir do 
seu trabalho como divulga-
dor da gravadora Emi-O-
deon. Entre os nomes dos 
artistas por ele produzidos, 
destaca-se o de Gonzagui-
nha. Além da Paraíba, ele 
desenvolveu trabalhos im-
portantes no Recife, em Per-
nambuco, onde viveu por 
muitos anos.

Governador e API
O governador João Aze-

vêdo lamentou “a morte 
prematura” de Gil Sabino 
e se solidarizou com ami-
gos e familiares do parai-
bano. “Uma grande perda 
para a arte e cultura do nos-
so Estado”, escreveu o che-
fe do Executivo estadual 
nas redes sociais. “Seu lega-
do seguirá para sempre em 
nossos corações. Que Deus 
conforte a todos”, finalizou.

A Associação Paraibana 
de Imprensa divulgou nota, 
na qual “lamenta profun-
damente” o falecimento do 
jornalista. “A API-PB se so-
lidariza com amigos e fami-
liares neste momento de dor 
e reforça que a memória do 
trabalho de Gil sempre esta-
rá viva na imprensa da Pa-
raíba”, diz trecho da nota.

Oito casas, que abriga-
vam 12 famílias, foram de-
molidas na comunidade San-
ta Clara, no bairro Castelo 
Branco, às margens da BR-
230, devido ao risco de desa-
bamento iminente na locali-
dade. Essa ação foi realizada 
pela Prefeitura de João Pes-
soa, tendo começado no mês 
passado. Com as fortes chuvas 
que caíram nas últimas sema-
nas, o deslizamento da barrei-
ra no Castelo Branco colocou 
esses moradores em risco, por 
isso foram realocados.

Segundo o coordenador 
da Defesa Civil coronel Kel-
son Chaves foi feita uma vis-
toria nas casas mais próxi-
mas da área de risco (nível 
R4 – alto risco), sendo cons-
tatado, portanto, que a es-
trutura do solo de algumas 
moradias foi alterada, esta-
va ‘encharcada’, podendo ser 
agravada com futuros desli-
zamentos, tendo em vista a 
possibilidade de mais chu-
vas nesse período. 

Ele disse ainda que as fa-
mílias que perderam suas 
casas foram abrigadas e já 
estão em lugar seguro, sen-
do beneficiadas pelo auxílio
-aluguel, no valor de R$ 500. 
O auxílio pertence ao pro-
grama João Pessoa Sustentá-
vel – orçado em 200 milhões 
de dólares – e foi desenvol-
vido com a finalidade di-
minuir as desigualdades 
sociais. “Esse trabalho está 
sendo feito para preservar 
vidas. Foi verificada a ne-
cessidade de promover a de-
molição porque esses imó-
veis estavam em estado de 
colapso”, enfatizou o coro-
nel Kelson.

Para o secretário de Ges-
tão Governamental Diego 
Tavares, “essa ação é impor-

tante não só para dar digni-
dade às famílias por meio de 
uma nova residência, mas 
também pela forma como 
foi conduzida pelo Progra-
ma João Pessoa Sustentável, 
com a presença das assisten-
tes sociais identificando toda 
a questão social e econômi-
ca que envolvem essas famí-
lias e fazendo com que elas 

entendam a importância de 
saírem do local de risco.”

O benefício auxílio-alu-
guel foi aprovado em lei pela 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), no ano pas-
sado, destinado aos morado-
res das Comunidades Santa 
Clara, Tito Silva, São Rafael, 

Miramar, Padre Hildon Ban-
deira, Vila Tambauzinho, 
Brasília de Palha e Cafofo 
Liberdade, que vivem em 
maior vulnerabilidade.

Ação conjunta
A realocação das famí-

lias foi uma ação conjunta 
das Secretarias de Desen-
volvimento Social (Sedes), 
Direitos Humanos e Cida-
dania (Sedhuc), Habitação 
(Semhab), Desenvolvimen-
to Urbano (Sedurb), coorde-
nadas pela Defesa Civil. A 
ação também contou como 
apoio da Cagepa, Energisa, 
Dnit e PRF.

Complexo Beira Rio
Em todas as comunida-

des do Complexo Beira Rio, 
32 famílias vão ser realoca-
das porque vivem em casas 
com problemas estruturais 
e estão sob risco constante. 
Além da Santa Clara serão 
realocadas duas famílias da 
comunidade Padre Hildon 
Bandeira e quatro da Tito Sil-
va. Após a remoção, os imó-
veis também serão demoli-
dos pela Defesa Civil para 
evitar ocupações indevidas. 
Um plano será traçado pela 
UEP, juntamente com os mo-
radores, antes das próximas 
intervenções.

Prefeitura derruba oito casas 
na barreira do Castelo Branco

Corpo de Gil Sabino é sepultado 
no cemitério Parque das Acácias 

Amigos, artistas e autoridades deram o último adeus ao comunicador Gilvane Sabino
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Segurança
As famílias que 

perderam suas casas 
foram abrigadas e já 

estão em lugar seguro, 
sendo beneficiadas 
pelo auxílio-aluguel

no valor de R$ 500

Polícia não descarta a hipótese de outras pessoas estarem envolvidas nos assassinatos do jornalista e do indigenista 

A Polícia Federal afirmou 
ontem, que o jornalista inglês 
Dom Phillips e o indigenista 
Bruno Pereira foram assassi-
nados no Vale do Javari no do-
mingo, 5. A confirmação veio 
após Amarildo Oliveira, co-
nhecido como “Pelado”, pre-
so por suspeita de participação 
no desaparecimento, confes-
sar envolvimento no crime.

“Ontem (anteontem) à 
noite nós conseguimos que 
o primeiro preso neste caso, 
conhecido por Pelado, volun-
tariamente confessasse a prá-
tica criminosa. Durante a con-
fissão ele narra com detalhes 
o crime realizado e aponta 
o local onde havia enterrado 
os corpos”, afirmou Eduardo 
Alexandre Fontes, superinten-
de regional da PF em coletiva 
de imprensa.

Ontem pela manhã, a PF 
levou Oseney para a área de 
buscas no Rio Itaquaí, onde fo-
ram encontrados remanescen-
tes humanos. Ele admitiu que 
a dupla foi abordada e morta 
no trajeto de barco entre a co-
munidade de São Rafael. Ain-
da estão sendo feitas escava-
ções no local, que fica 3,1 km 
do rio. Também se espera en-

contrar no local o barco usado 
por Bruno Pereira e Dom Phil-
lips no trajeto.

“Nós não descartamos a 
hipótese de outras pessoas es-
tarem envolvidas. Temos mui-
to o que fazer no inquérito 
para coletar seguramente pro-
vas de autoria e materialida-
de”, afirmou o delegado da Po-
lícia Civil, Guilherme Torres.

Os novos materiais desco-
bertos e vestígios humanos 
coletados próximos ao local 
na sexta-feira, 10, estão sen-
do periciados. A análise é fei-
ta a partir de materiais gené-
ticos fornecidos pelas famílias 
de Pereira e Phillips. Uma mo-
chila com pertences do jorna-
lista também foi identificada 
na mesma área.

Ontem, a PF também pren-
deu Oseney da Costa de Oli-

veira, que vive perto do local 
onde a mochila do repórter foi 
encontrada. Os investigadores 
já tratavam o caso como supos-
to homicídio. O pescador foi 
o segundo preso de envolvi-
mento no desaparecimento da 
dupla detido temporariamen-
te. Ele é irmão do também pes-
cador Amarildo da Costa Oli-
veira, o primeiro preso pela 
PF na investigação. Testemu-
nhas relataram aos policiais 
federais que os dois saíram de 
barco em alta velocidade atrás 
de Bruno e Dom no dia do de-
saparecimento.

Pereira e Phillips percor-
riam a região do Vale do Ja-
vari. Pereira orientava mora-
dores da região a denunciar 
irregularidades cometidas em 
reserva indígena e o jornalis-
ta estrangeiro acompanhava 
o trabalho para registrar em 
livro que pretendia escrever.

Para lembrar
No domingo, 5 de junho, o 

indigenista Bruno Araújo Pe-
reira, da União das Organi-
zações Indígenas do Vale do 
Javari (Univaja), e o jornalista 
inglês Dom Phillips, do britâ-
nico The Guardian, partiram 
da comunidade ribeirinha de 
São Rafael em direção à cida-

de de Atalaia do Norte, am-
bas no estado do Amazonas. A 
viagem costuma durar apenas 
duas horas, mas Bruno e Dom 
nunca chegaram. Após horas 
sem contato, uma equipe da 
Univaja formada por indíge-
nas conhecedores da região 
que trabalhavam com Bruno 
partiu em busca dos dois, mas 
sem sucesso.

Na segunda-feira, 6, a 
União dos Povos Indígenas 
comunicou o desaparecimen-
to. No entanto, a entidade de-
nunciou, em nota, que apenas 
seis policiais e uma equipe da 
Funai juntaram-se às buscas 
nesse dia. A Univaja, a Defen-
soria Pública da União (DPU) 
e o Ministério Público Federal 
(MPF), ajuizaram uma Ação 
Civil Pública contra a União 
para que a Polícia Federal, 
Forças de Segurança ou das 
Forças Armadas (Comando 
Militar da Amazônia) dispo-
nibilizassem pessoal e equipa-
mentos para reforçar a busca 
pelos desaparecidos.

O Comando Militar da 
Amazônia (CMA), por sua 
vez, afirmou que ainda não 
havia iniciado as buscas por 
não ter recebido ordem do Es-
calão Superior, conforme di-
vulgou o jornalista e colunista 

do Estadão, Pedro Doria.
O presidente Jair Bolsona-

ro (PL) criticou o que chamou 
de “aventura” do jornalista e 
do indigenista. A declaração 
foi dada na terça-feira, 7. O 
presidente afirmou que a du-
pla pode ter sido executada e 
que na região, que segundo ele 
é “selvagem”, “tudo pode acon-
tecer”. O que o presidente cha-
mou de “aventura” fazia par-
te do trabalho de Bruno, que 
atuava na Amazônia há anos 
desafiando poder de narcotra-
ficantes, garimpeiros e outros 
exploradores com projeto de 
vigilância no Vale do Javari.

Ainda na noite da terça-fei-

ra, a Polícia Militar prendeu 
um homem suspeito de parti-
cipar do desaparecimento de 
Bruno Pereira Amarildo, co-
nhecido pelo apelido de “Pela-
do”, foi preso em flagrante por-
tando munição de calibre 762, 
de origem peruana, o que su-
gere envolvimento com o cri-
me internacional.

Na quarta-feira, 8, a Justiça 
Federal da 1ª Região respon-
deu à Ação Cívil apontando 
omissão do Governo Federal 
e exigindo reforços às buscas 
no Vale do Javari. No mesmo 
dia, autoridades anunciaram 
a criação de um gabinete in-
tegrado, com participação do 
Exército, Marinha, Polícia Mi-
litar, Polícia Civil e Corpo de 
Bombeiros para coordenar as 
buscas a partir de Manaus, a 
1.136 km de distância de Ata-
laia do Norte. Na ocasião, as 
forças de segurança disseram 
não haver “indícios fortes de 
crime”.

Na quinta-feira, 9, a PF in-
formou ter encontrado vestí-
gios de sangue na lancha do 
pescador Amarildo, que teve 
sua prisão temporária decre-
tada na sequência. O material 
foi enviado para análise.

Desvendadas mortes de Bruno e Dom
PF no AmAzonAs

Por risco de desAbAmentoluto nA culturA

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Mayra Santos 
mayraalvessantos@hotmail.com

Foto: Evandro Pereira

Leia mais na página 15

Foto: Edson Matos

A ação da Prefeitura da capital começou no mês passado

“Temos muito 
o que fazer no 
inquérito para 
coletar provas 
de autoria e 
materialidade

Guilherme Torres

Agência Estado n 

Ontem pela 
manhã, a PF levou 
Oseney para a 
área de buscas no 
rio Itaquaí, onde 
foram encontrados 
remanescentes 
humanos



As comunidades ribeiri-
nhas de João Pessoa, em sua 
maioria, estão nas proximida-
des do Rio Jaguaribe. Nestes lo-
cais, o medo dos acidentes pro-
vocados pelo aumento do nível 
das águas após as chuvas é algo 
constante. A Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil da 
capital aponta que a Comu-
nidade São Rafael representa 
uma grande preocupação, pois 
as casas foram construídas em 
um nível mais baixo.

De acordo com o diretor de 
Minimização de Desastres da 
Defesa Civil da capital, Antô-
nio Esteves, o desassoreamen-
to e principalmente a retirada 
de sujeira tem ajudado a redu-
zir os alagamentos nas mora-
dias localizada nas margens 
do Rio Jaguaribe. “As máqui-
nas da Defesa Civil constante-
mente estão fazendo serviços 
no Rio Jaguaribe que é a nossa 
prioridade porque tem o maior 
número de pessoas nas comu-
nidades ribeirinhas”, declarou. 

Perda de veículos ou mó-
veis, risco de doenças, aciden-
tes, dificuldades para sair de 
casa e cumprir ações diárias 
dentre outras situações são 
consideradas comuns pelos 
moradores destas regiões du-
rante o inverno. No entan-
to, muitos constaram que as 
ações preventivas no Jaguari-
be ajudou a evitar vários ala-
gamentos e mesmo com o alto 
volume de chuvas, não hou-
ve grandes problemas nessas 
áreas. “O rio está mais limpo 
e não tivemos grandes alaga-
mentos esse ano. Recentemen-
te, o nível das águas baixou 
porque foi feita uma draga-
gem. Antes, tinha muita sujei-
ra”, conta o líder comunitário 
da Comunidade São Rafael, 
Edvaldo da Silva. 

Ele explica que os morado-
res já perderam muitos móveis 
e objetos por causa das águas 
do rio invadindo as casas. “A 
gente ficava muito preocupado, 
mas nunca foi feita uma limpe-
za efetiva do rio. E era uma so-
lução simples”, acrescenta. 

A Comunidade São Rafa-
el é localizada próximo a Pa-
dre Hildon Bandeira e são dois 
ambientes que compartilham 
problemas semelhantes como 
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Famílias relembram prejuízos das enchentes causadas pelas chuvas em várias comunidades ribeirinhas

Tensão em morar às margens do rio
jaguaribe

Áreas
A Defesa Civil de 

João Pessoa aponta 
que a cidade possui 

42 áreas de risco 
monitoradas

o alagamento das casas e a su-
jeira acumulada nas ruas após 
as chuvas. Além destas, as co-
munidades Santa Clara e Tito 
Silva também enfrentam di-
versos transtornos.

De acordo com Antônio Es-
teves esses locais hoje regis-
tram uma menor quantidade 
de inundações devido a maior 
limpeza do Rio Jaguaribe, o que 
garantiu a melhor passagem 
de suas águas. “O Rio Jagua-
ribe está fluindo corretamente 
pelo leito e consequentemente 
para o Rio Paraíba e o oceano”, 
completou.

Além do trabalho dos ór-
gãos públicos, as intervenções 
dos moradores também ajuda-
ram. Segundo a dona de casa 
Thaís Cunha, os vizinhos aju-
dam a limpar a vegetação que 
se acumula ao lado da ponte na 
Comunidade São Rafael. “As 
águas não chegaram até as nos-
sas casas, o que é algo raro. Todo 
ano, a gente já sabia que enfren-
taria problemas. Com a dra-
gagem, apenas o mato fica en-
galhado na ponte e o pessoal 
daqui mesmo tira”, apontou.

A força–tarefa dos morado-
res, aliás, é algo determinante 
para alguns bairros, pois vários 
se organizam e antes de acio-
nar a Prefeitura já resolvem os 
problemas mais urgentes. An-
tônia vive há mais de 40 anos 
no bairro São José e ressalta 
que mesmo sendo um proble-
ma antigo, hoje a situação está 
mais fácil: “Antigamente, as 
pessoas se mudavam porque 
não aguentavam as águas den-
tro das casas. Qualquer chuva, 
por menor que fosse, já acaba-
va com tudo”.

Comunidades ribeirinhas, especialmente as localizadas às margens do Rio Jaguaribe, convivem com a ameaça de inundações; ações preventivas de limpeza realizadas este ano evitaram maiores transtornos

Para o diretor de Mini-
mização de Desastres a da 
Defesa Civil municipal, An-
tônio Esteves, o maior pro-
blema hoje é a sujeira que 
muitas pessoas deixam che-
gar até os rios. “A própria 
população deixa algumas 
coisas, como um sofá que 
pode fechar a passagem de 
uma ponte e a água subir. 
Por isso, a maior parte das 
ações são de limpeza do lixo 
e da vegetação que a gen-
te chama de ‘pasta’. Esta é 
criada pela poluição”, in-
formou. 

Sobre isso, o líder comu-
nitário do bairro São José, 
Geraldo Domingos, observa  
que nos 27 anos que mora na 
região já viu o rio subir vá-
rios metros de água e mes-
mo as casas mais altas, eram 
atingidas. “As casas eram 
cheias de água e muitos ti-
veram que se mudar porque 
não aguentaram. Hoje, já es-
tão retornando, pois viram 
que o local agora estava ade-
quado para morar”, relatou. 

No entanto, reconhece 
que a sujeira ainda é muito 
grande e novas ações preci-
sam ser realizadas para que 
a comunidade tenha maior 
qualidade de vida. Geraldo 
acredita que a limpeza pre-
cisa acontecer em todas as 
áreas ribeirinhas para que 
o problema seja soluciona-
do com eficácia. 

“Se não houvesse a aber-
tura do mangue, com certe-
za ainda estávamos cheios 
d’água porque não tinha 
passagem. Na última chuva, 
ela ficou meio metro abaixo 
da ponte e antes era a partir 
de um metro acima. O São 
José é uma das áreas mais 
críticas onde a sujeira e o ca-
pim não deixam a água pas-
sar”, defendeu. 

Áreas de risco 
Conforme Antônio Este 

ves, João Pessoa tem ao 
todo, 42 áreas de risco mo-
nitoradas pelo órgão. Elas 
estão localizadas principal-
mente nos bairros do Alto 
do Mateus, Roger, São José, 
Castelo Branco e Trinchei-
ras. Os alagamentos nas 
comunidades ribeirinhas e 

Poluição urbana é fator de preocupação

os acidentes nas regiões de 
barreiras(desmoronamen-
tos) estão entre as maiores 
preocupações dos habitan-
tes destes locais durante o 
inverno.

Ele acrescenta que a De-
fesa Civil trabalha duran-
te o ano todo para diminuir 
os transtornos e as ações es-
tão nas visitas diárias em di-

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br “As águas não 

chegaram até 
as nossas casas, 
o que é algo 
raro. Todo ano, 
a gente já sabia 
que enfrentaria 
problemas

Thaís Cunha

versos bairros, o desassorea-
mento e limpeza dos rios e 
da mesma forma nas ruas, 
bueiros, galerias, canais, tu-
bulações e todo equipamen-
to que recebe águas pluviais. 

Além do Rio Jaguaribe, 
outra preocupação da De-
fesa Civil de João Pessoa é 
o Rio Cuiá, devido a ligação 
entre os bairros do Valenti-
na e Mangabeira, que hoje 
sofre constantes alagamen-
tos. Por isso, Antônio Este-
ves reforça que nos perío-
dos chuvosos a população 
redobre a atenção, mesmo 
que hoje as inundações se-
jam menores. 

As ações da Defesa Civil 
acontecem de acordo com 
um cronograma de limpe-
za, mas algumas deman-
das vêm da própria popu-
lação. Os cidadãos podem 
acionar o órgão pelos núme-
ros 0800-285-9020ou 9.8831-
6885 (WhatsApp). 

João Pessoa possui várias comunidades carentes em áreas de risco

Revitalização 
do Complexo 
Beira Rio

O Rio Jaguaribe faz parte 
de um processo de intervenção 
cujo projeto inclui o diagnósti-
co, desassoreamento, monitora-
mento e requalificação de suas 
águas. A intervenção faz par-
te das ações do Complexo Beira 
Rio (CBR), iniciativa da Prefei-
tura de João Pessoa destinada 
a oito comunidades: São Rafa-
el, São José, Vale das Palmei-
ras, Ipês, Santa Clara, Padre Hil-
don Bandeira, Cafofo Liberdade, 
Brasília de Palha,Tito Silva, São 
Luís, Miramar e Tambauzinho.

O estudo do programa João 
Pessoa sustentável (destinado à 
revitalização do Rio Jaguaribe) 
registrou mais de duas mil famí-
lias nestas regiões. A proposta é 
recuperar a vitalidade do Jagua-
ribe, diminuindo a sua poluição.

Sobre o Rio Jaguaribe
Desde a sua fundação, João 

Pessoa é banhada pelas águas 
doces do Rio Sanhauá, onde a 
cidade nasceu em 1585, duran-
te a colonização portuguesa; o 
Gramame, o maior em exten-
são, com 54 quilômetros; e o Ja-
guaribe, principal rio urbano 
da cidade. 

Conforme a PMJP, o Rio Ja-
guaribe nasce na região das Três 
Lagoas, entre as Rodovias Fede-
rais 101 e 230, e segue até o Rio 
Paraíba, segunda maior bacia 
hidrográfica do Estado. Ele tem 
aproximadamente, 21 quilôme-
tros  de extensão, incluídos os 5,5 
quilômetros referentes ao trecho 
conhecido por rio Morto. 

No Jaguaribe, estão inseri-
dos - total ou parcialmente - 32 
dos 64 bairros da cidade e 41 as-
sentamentos espontâneos, ins-
talados por auto-construção nas 
margens dos rios, encostas, no 
planalto, nos limites da Mata do 
Buraquinho e nas faixas de ser-
vidão das rodovias BR-101 e BR-
230 e da rede de alta tensão de 
energia elétrica. 

Sua atual nascente situa-se 
ao sul da malha urbana, nas pro-
ximidades da Comunidade Boa 
Esperança. Dali, o rio segue em 
direção à planície costeira, per-
meando a cidade.

Fotos: Roberto Guedes



6    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de junho de 2022 EDIÇÃO: Clóvis Roberto
EDITORAÇÃO: Ulisses DemétrioParaíba

O Governo do Estado da 
Paraíba, através da Secretaria 
de Estado da Mulher e da Di-
versidade Humana (Semdh), 
e a Rede Estadual de Atenção 
às Mulheres Vítimas de Vio-
lência Doméstica (Reamcav) 
lançaram ontem a campanha 
contra a importunação sexual 
durante as festividades juni-
nas intitulada de “Não é não, 
também no São João”. O even-
to virtual, transmitido pelo 
canal da Semdh no YouTube, 
contou com a participação de 
representantes da Secretaria, 
como a secretária Lídia Mou-
ra, e demais parceiros como o 
Ministério Público da Paraíba, 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
e a Ordem dos Advogados do 
Brasil na Paraíba. 

A campanha teve início em 
2019, mais precisamente nas 
prévias carnavalescas, sob o tí-
tulo de “Meu corpo não é sua 
folia”. O objetivo, desde àque-
la época, é conscientizar e in-
formar que desde 2018 o Brasil 
acrescentou ao Código Penal o 
artigo 215-A que tipifica o cri-
me de importunação sexual. 
A medida foi feita através da 
sanção da Lei 13.718/18.

Além disso, a campanha 
tem o desejo de “alertar aque-
le potencial agressor, que tem 
o hábito de fazer esse tipo de 
importunação contra as mu-
lheres, que é um crime de um 
potencial razoável e é uma 
mensagem para as mulhe-
res de que elas não estão so-
zinhas, de que nós temos um 
aparato estatal, nós temos a 
Secretaria da Mulher, a Secre-
taria de Segurança Pública, o 
Ministério Público, a Defenso-
ria Pública, o Tribunal de Jus-
tiça, a OAB, (todos) irmanados 
nessa campanha para que esse 

tipo de violência venha a ces-
sar”, explicou Lídia Moura ao 
Jornal A União.

A secretária também en-
fatizou que é de suma impor-
tância combater essa prática 
no dia a dia, pois “com a to-
lerabilidade da sociedade há 
muito a ideia de que aquilo 
é paquera ou um galanteio, 
quando na verdade é um cri-
me, é uma importunação, é 
uma violência. Nós precisa-
mos combater essa prática, 
porque as mulheres precisam 
ter o direito de ir e vir livre-
mente, dentro ou fora de uma 
festa popular, sem serem im-
portunadas, agredidas e so-
frerem essa violência”, justifi-
cou Moura.

Durante a transmissão 
ao vivo, Lídia Moura enfati-
zou que em geral há uma ten-
dência em culpabilizar a mu-
lher nesse tipo de situação e, 
portanto, a campanha serve 
também para “trazer à luz da 
compreensão que as mulhe-
res não devem estar submeti-
das a isso. (...) Tocar o corpo da 
mulher sem o consentimento 
dela, atos libidinosos, [entre 
outros exemplos] são crimes 
que geram muitos constran-
gimentos, para dizer o míni-
mo”, disse a secretária.

Ação do Governo do Estado objetiva prevenir e combater a importunação sexual durante as festas juninas

Campanha “Não é Não” é lançada
no são joão

Com diversas ações que 
objetivam fomentar a cena cul-
tural nordestina, a Universida-
de Estadual da Paraíba (UEPB) 
está presente na realização do 
Festival de Quadrilhas Ju-
ninas, realizado na Pirâmi-
de do Parque do Povo, duran-
te as festividades do São João 
de Campina Grande. Através 
da Coordenadoria de Comu-
nicação (Codecom) da insti-
tuição, está sendo realizada a 
transmissão ao vivo de todas 
as apresentações pelo canal 
Rede UEPB, no YouTube, pos-
sibilitando a expansão do al-
cance do Festival, que pode ser 
visto de qualquer lugar do Bra-
sil e do mundo. O evento é co-
ordenado pela Associação de 
Quadrilhas Juninas (Asquaju).

De acordo com o coordena-
dor da Coordenadoria de Co-

municação, Hipólito Lucena, a 
parceria da UEPB com o Festi-
val de Quadrilhas faz parte de 
um conjunto de ações institu-
cionais que confirmam o com-
promisso com atividades que 
vão além do ensino, pesquisa 
e formação acadêmica.

As transmissões, que pos-
suem em média 2,5 mil visua-
lizações simultâneas, têm como 
público principal estudantes e 
participantes da Universida-
de. “Apesar de diverso, o pú-
blico mais ligado na nossa au-
diência está vinculado de certa 
forma à UEPB, por ser forma-
da, prioritariamente por estu-
dantes ou atendidos por proje-
tos de extensão, os brincantes 
das quadrilhas. Nesse sentido, 
nos colocamos com muita von-
tade de reconhecer as manifes-
tações da cultura popular pa-

Transmissão do Festival de Quadrilhas Juninas

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Parcerias
Campanha é fruto 

de parcerias entre o 
Governo do Estado, 
por meio da Semdh, 

com órgãos como 
MPPB, TJPB, 

OAB-PB e mais de 
100 prefeituras

A promotora de Justiça e 
coordenadora do Núcleo de 
Gênero do Ministério Públi-
co da Paraíba (MPPB), Liana 
Carvalho, ressaltou que a cam-
panha tem sido um sucesso 
desde que começou, ainda em 
2019. “Tem servido como for-
ma de conscientização e como 
forma de mudança na cultura 
das pessoas. Nós, mulheres, 
infelizmente, estávamos acos-
tumadas a sofrer esse tipo de 
importunação em eventos pú-
blicos e é muito importante 
que se mude essa cultura para 
que as mulheres parem de ter 
medo”, pontuou.

Representando o Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB), o 
coordenador estadual da Co-
ordenadoria de Violência Do-
méstica da instituição, Antônio 
Ribeiro Jr, também esteve pre-
sente na transmissão via inter-
net. Para ele, visto que a Paraíba 
se destaca no cenário nacional 
com os festejos juninos, “nada 
mais justo do que alertar mais 
uma vez a população da impor-
tância e do significado do respei-
to. Essa lei não trouxe vedação às 
paqueras e aos flertes, (ela serve 
para) que a gente (enquanto ho-
mens) possa fazer o relaciona-
mento afetivo, mas sempre do-
tado de respeito”, reiterou.

O lançamento também con-
tou com a participação da re-
presentante da Coordenação 
das Delegacias da Mulher na 
Paraíba (Coordeam), da Polícia 
Civil do Estado, Sileide Azeve-
do. A delegada informou que o 
crime de importunação sexual 

é inafiançável e pode levar à pe-
nalidade de um a cinco anos de 
prisão. “Nossas delegacias, tan-
to em João Pessoa quanto em 
Campina Grande, estão funcio-
nando 24h. (...) (Mulheres), ha-
vendo crime, procurem as auto-
ridades ali presentes. Caso não 
seja possível, procure a delega-
cia no momento subsequente. 
(Homens), respeitem o não da 
mulher, (do contrário) as auto-
ridades estão prontas para to-
mar as medidas para reprimi
-lo”, esclareceu.

Por fim, a advogada Janayna 
Nunes, integrante da Comissão 
da Mulher Advogada do Con-
selho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), re-
presentando a entidade na Pa-
raíba, pontuou algumas orien-
tações para as mulheres que 
venham a ser importunadas 
e, principalmente, às testemu-
nhas do crime, como dar su-
porte à vítima, acolhê-la, se 
possível gravar o momento da 
importunação para ter provas 
efetivas, e chamar a autorida-
de mais próxima para que seja 
feito o flagrante. 

A campanha acontece, além 
da ação conjunta dos órgãos de 
segurança e direitos, também 
em parceria com as prefeitu-
ras de mais de 100 municípios 
paraibanos. A Reamcav junto 
com a Semdh está disponibili-
zando materiais de divulgação 
virtual para a ampliação da co-
bertura da campanha e, conse-
quentemente, da conscientiza-
ção de que “Não é não, também 
no São João”.

Respeito é a palavra de ordem

n 

O crime de 
importunação 
sexual é 
inafiançável e 
pode levar à 
penalidade de 
um a cinco anos 
de prisão

Imagem: Secom-PB

no semiárido

UEPB e BNB assinam convênio para 
projeto de recuperação de reservatório

Foi assinado, na ma-
nhã de ontem o convênio 
entre a Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB) e o 
Banco do Nordeste do Bra-
sil (BNB), após aprovação do 
projeto “Recuperação de re-
servatório de abastecimen-
to eutrofizado do Semiári-
do: produção e aplicação de 
coagulantes orgânicos de-
rivados do bioma Caatin-
ga”. A proposta faz parte 
do edital do Fundo de De-
senvolvimento Econômico, 
Científico, Tecnológico e de 
Inovação (Fundeci), admi-
nistrado pela entidade ban-
cária. 

O projeto é coordenado 
pela professora Weruska Bra-

sileiro, do curso de Engenha-
ria Sanitária e Ambiental, e 
terá um aporte de R$ 428 mil 
para ser executado em 24 me-
ses, com investimentos em 
bolsas e desenvolvimento de 
pesquisas. O convênio foi as-
sinado pela reitora, professora 
Celia Regina Diniz, e por Ar-
tur Luiz Cordeiro, agente de 
Desenvolvimento da Superin-
tendência do BNB na Paraíba.

Segundo a professora 
Weruska, o grupo de pesqui-
sa que ela coordena é o único 
do Nordeste que possui a ex-
pertise de coagulante orgâni-
co com o bioma da Caatinga. 
“Já temos duas patentes de co-
agulantes e durante a pesqui-
sa, pretendemos desenvolver 

mais outras duas. Serão fei-
tas ações e pesquisas bastan-
te inovadoras, além de utili-
zar material que não agrida a 
natureza, como uso de metais 
pesados que são comumente 
utilizados em casos de eutro-
fização”, comentou.

Eutrofização
O processo de poluição 

de corpos de água, como rios 
e lagos, que acabam adqui-
rindo uma coloração turva e 
ficando com níveis baixíssi-
mos de oxigênio dissolvido 
na água, é chamado de Eutro-
fização Segundo a professora 
Weruska Brasileiro, isso pro-
voca a morte de diversas espé-
cies animais e vegetais e tem 

um grande impacto para os 
ecossistemas aquáticos.

Esta ação é frequentemen-
te induzida pelo despejo de 
resíduos oriundos de ativida-
des de origem humana, sobre-
tudo domésticas e industriais, 
resultando na descarga de ni-
trato ou fosfato contendo de-
tergentes, fertilizantes ou es-
goto em um sistema aquático.

Após a assinatura do con-
vênio, o mesmo segue para 
publicação no Diário Ofi-
cial da União (DOU) e poste-
rior liberação de recursos. As 
pesquisas e atividades serão 
realizadas na Bacia do Rio 
Paraíba, nas cidades de Bo-
queirão, Cabaceiras e Cam-
pina Grande. 

“Nos colocamos 
com muita 
vontade de 
reconhecer as 
manifestações da 
cultura popular

Hipólito Lucena

raibana. Sempre é um prazer 
cumprir essa responsabilida-
de social que cabe diretamen-
te aos objetivos da UEPB.” afir-
ma o coordenador.

As atividades desenvolvi-
das pela UEPB no São João de 

Campina Grande também fa-
zem parte de uma parceria que 
a Codecom possui com o cur-
so de Jornalismo da instituição, 
com o objetivo de contribuir 
para a formação de estudan-
tes que estão concluindo o cur-
so. Os alunos participam das 
transmissões através da pro-
dução, apresentação, realizan-
do entrevistas e na interação 
com o público presente na Pi-
râmide e na internet.

O presidente da Asquaju, 
Márcio Marques, ressalta a im-
portância da participação da 
UEPB no festival. “A transmis-
são da Rede UEPB é importan-
te, principalmente, por causa 
da abrangência que nós esta-
mos alcançando devido à qua-
lidade do material que é entre-
gue ao pessoal que está em casa 
acompanhando”, avalia.



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de junho de 2022        7EDIÇÃO: Cardoso Filho
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Paraíba

Uma madeireira, uma ser-
raria e um endereço residen-
cial, localizadas nos bairros Ci-
dade Colibris e Mangabeira, em 
João Pessoa, foram alvos de uma 
operação da Polícia Federal que 
investiga o tráfico de madeiras 
procedentes do Pará. A ação dos 
policiais, realizada na manhã de 
ontem, foi acompanhada por 
servidores da Receita Federal 
e Ibama. Na madeireira o por-
tão da empresa foi aberto por 
um chaveiro.

O dono da madeireira e 
funcionários não se pronun-
ciaram. Os policiais realiza-
ram vistoria em documentos, 
como também inspecionaram 
o estoque de madeiras. A ope-
ração, que recebeu o nome de 
Micélio, foi deflagrada com o 

objetivo de combater a comer-
cialização e transporte ilegal 
de madeira com essência ama-
zônica oriunda do Pará e des-
tinada ao Rio Grande do Nor-
te e Paraíba. Um efetivo de 67 
policiais cumpriu 10 manda-
dos de busca e apreensão nas 
cidades de Natal (dois) e Par-
namirim (dois), ambas no RN; 
Belém (um) e Tomé-Açu (dois), 
no Pará, além de três em João 
Pessoa. Os mandados foram 
expedidos pela 2a Vara da Jus-
tiça Federal/RN.

A investigação, segundo a 
Polícia Federal, começou em 
2019 para desvendar a origem 
da madeira comercializada e 
ocultada nas transações por do-
nos de lojas que atuam nesse 
ramo de negócio e que suposta-

mente agem praticando fraude 
e lavagem de dinheiro. O pro-
cesso ilegal de corte, transporte 
e aquisição da madeira com es-
sência amazônica de origem ilí-
cita são crimes previstos na Lei 
de Crimes Ambientais. 

Já a ocultação da origem da 
madeira por meio da fraude no 
sistema da Guia Florestal e nos 
documentos apresentados aos 
fiscais como pertinentes às car-
gas, são fatos possivelmente in-
cursos no Art. 299 e 304 do Có-
digo Penal Brasileiro. 

O nome da operação foi ins-
pirado no fato de que Micélio é a 
rede de filamentos que formam 
os fungos e se alojam nas raízes 
das árvores, sendo que o solo 
está cheio dessa rede que ajuda 
a conectar diferentes plantas.

Fotos: Ascom/PF/RN

Curtas

PM flagra dupla com moto 
roubada em Sousa

Uma dupla foi presa na noite de terça-feira 
(14) com uma motocicleta roubada, na entra-
da do conjunto da Ceasa, em Sousa, após ser 
abordada por uma guarnição da Rotam. Foi 
constatado que a motocicleta Honda Titan, de 
cor vermelha, placa QFU9E34 teria sido toma-
da por assalto no Jardim Iracema. Um revólver 
calibre 22 teria sido utilizado no roubo do 
veículo.

A vítima reconheceu a dupla, identificada 
como T.S.D., 23 anos e E.J.A., e conduzidos 
para Delegacia de Polícia Civil para os pro-
cedimentos legais juntamente com a arma de 
fogo e a motocicleta roubada.

Vítima de agressão em posto 
morre no Trauma de Campina

O Hospital de Emergência e Trauma de 
Campina Grande confirmou, na manhã de 
ontem, a morte de Paulo Batista da Silva (foto) 
agredido durante briga em um posto de com-
bustíveis daquela 
cidade. Paulo resi-
dia no Alto Branco 
e estava internado 
desde o dia 18 
do mês passado, 
quando sofreu a 
agressão, O autor 
do crime não foi 
identificado.

Suspeito de homicídio é 
preso em Cajazeiras

Policiais do Grupo de Repressão Qua-
lificada da Polícia Civil, em Cajazeiras, 
prenderam nessa terça-feira (14), um homem 
investigado pelo crime de homicídio e que se 
encontrava foragido. 

O crime ocorreu no dia 17 de setembro do 
ano passado, naquele município do Sertão 
paraibano. O assassinato foi cometido com o 
uso de uma espingarda calibre 12.

O homem preso foi encaminhado ao presí-
dio de Cajazeiras, onde aguardará o trâmite 
do inquérito policial. O delegado Ilamilto Sim-
plício, disse que a Polícia Civil realiza constan-
tes buscas por foragidos da Justiça.

A dupla tomou a moto por assalto no Jardim Iracema

Foto: Ascom/PMPB

Os locais de venda de madeiras foram inspecionados e vistoriados pelos agentes da Polícia Federal

Em João Pessoa, serraria e madeireira são alvos da operação realizada, também, no Rio Grande do Norte e Pará

PF investiga tráfico de madeira
em três estados

Após investigação que 
teve início há cerca de qua-
tro meses policiais da Dele-
gacia de Repressão ao Entor-
pecente de Campina Grande 
localizaram um imóvel, na 
zona rural de Queimadas, 
utilizado para a produção 
de drogas. No local, foram 
apreendidos 100 quilos de 
maconha, três grandes pren-
sas industriais, uma máqui-

na forrageira utilizada para 
triturar a maconha, balanças 
de precisão e material plás-
tico usado na embalagem de 
entorpecentes.

Segundo o delegado Jor-
ge Luís, todo material estava 
no imóvel, em local de difícil 
acesso. Um homem, aponta-
do como proprietário do en-
torpecente foi preso em fla-
grante. “Ele confessou ser o 

dono do material apreendi-
do. Diante das provas já co-
lhidas e da própria situa-
ção de flagrante, ele não teve 
como negar”, disse o titular 
da DRE.

No imóvel, mesmo com 
a dificuldade para sua loca-
lização, não havia nenhum 
tipo de mobília. “Não tem 
características de moradia, e 
sim de uma espécie de pon-

to de manuseio e distribui-
ção de entorpecentes”, expli-
cou Jorge.

Uma equipe do Instituto 
de Polícia Científica (IPC) foi 
até o local realizar exames 
periciais no material apreen-
dido. A droga e os demais 
objetos da apreensão foram le-
vados à Central de Polícia Ci-
vil em Campina Grande, para 
os devidos procedimentos. 

Polícia descobre produção de droga na PB
contra o tráfico

Foto: Ascom/PCPB

As prensas e o entorpecente foram apreendidos numa casa durante operação realizada na zona rural de Queimadas

A Polícia Rodoviária Fe-
deral na Paraíba está reali-
zando a Operação Festejos 
Juninos 2022, que acontece 
durante o mês de junho até o 
dia 17 de julho, nas rodovias 
federais que cortam o esta-
do da Paraíba e tem como 
objetivo prevenir acidentes 
e reduzir índices de crimi-
nalidade, além de garantir a 
fluidez no trânsito.

Os festejos de São João 
são tradicionais no Nordes-
te. O deslocamento das fa-
mílias e dos jovens para o 
interior do estado aumenta 
o fluxo de veículos durante 
todo o mês de junho, ocor-
re que este ano as comemo-
rações tendem a se estender 
para o começo do mês de ju-
lho, o que demandará um 
maior período de operação.

A fiscalização será refor-
çada com base em critérios 
técnicos-estatísticos e aná-
lise da gestão local sobre os 
trechos com maior acidenta-
lidade e criminalidade, consi-
derando também o aumento 

do fluxo de veículos, prin-
cipalmente nos trechos que 
cortam as cidades de Cam-
pina Grande e Patos. 

Dicas de segurança
A PRF, com o objeti-

vo de orientar os motoris-
tas, dá algumas dicas para 
evitar acidentes, entre elas, 
um planejamento da viagem 
identificando previamente 
os locais para abastecimen-
to, alimentação e descanso 
no trajeto; revisão no veículo 
antes de iniciar a viagem, ve-
rificando as condições e exis-
tência dos itens de segurança 
obrigatórios; não dirigir se fi-
zer ingestão de bebida alcoó-
lica; Ao entrar no veículo co-
loque o cinto de segurança 
e certifique-se que todos os 
ocupantes do veículo estejam 
fazendo o uso do mesmo an-
tes de iniciar o deslocamento; 
manter os faróis ligados em 
pista simples e também sob 
chuva; e, em caso de emer-
gência ou apoio da PRF, li-
gue para o telefone 191.

PRF realiza operação 
até o dia 17 de julho

festejos juninos

A Polícia Militar prendeu, 
em flagrante, dois suspeitos, 
ambos de 18 anos, de matar a 
tiros um homem de 30 anos 
na cidade de Caaporã, Lito-
ral Sul da Paraíba. Os poli-
ciais apreenderam as armas 
usadas no crime. A prisão foi 
efetivada após perseguição e 
troca de tiros.

Depois de praticar o ho-
micídio, os suspeitos fugi-
ram em direção à comuni-
dade Mutirão, onde ocorreu 
a prisão da dupla após troca 
de tiros. Um deles foi ferido 
com um tiro e socorrido para 
o Hospital de Trauma de João 

Pessoa. O caso foi levado para 
delegacia de Alhandra. 

Na capital 
Um suspeito de tráfico de 

drogas foi preso no bairro 
de Tambaú, em João Pessoa. 
Com ele, foram apreendidas 
mais de 60 embalagens com 
maconha, crack, balança de 
precisão e dinheiro.

A prisão acnteceu próxi-
mo ao largo da Gameleira. O 
suspeito, de 18 anos, tentou 
escapar ao notar a presen-
ça da PM. Ele foi apresenta-
do na Central de Flagrantes, 
no Geisel.

Dupla é presa minutos  
após praticar assassinato 

flagrante

Na ação, na orla da capital, houve a apreensão de drogas

Foto: Ascom/PMPB

Foto: Redes Sociais
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Os católicos celebram hoje 
o dia de Corpus Christi – 
data simbólica que represen-
ta a materialização do corpo 
e do sangue de Cristo na Sa-
grada Eucaristia. A celebra-
ção será presidida pelo arce-
bispo Dom Delson, a partir 
das 8h, na Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes, no cen-
tro da cidade. Já às 16h, ele 
conduz a procissão que sai 
da igreja de Lourdes e vai até 
a Catedral de Nossa Senho-
ra das Neves, onde acontece 
a missa de encerramento. Já 
em Campina Grande, a ce-
lebração é iniciada às 6h30, 
com padre Luciano na Dioce-
se, no Centro; às 15h30, será 
realizada missa com Dom 
Dulcênio e, às 17h, segue a 
procissão da catedral.

Ao ce lebra r  Cor pus 
Christi, os cristãos católicos 
saem às vias públicas para 
dizer que o Senhor é o centro 
da vida, nas ações cotidianas. 
O arcebispo da Paraíba, Dom 
Manoel Delson, afirma que 
Corpus Christi é uma mani-
festação da fé, uma festa da 
comunhão e de ação de gra-
ças. “O Cristo Eucarístico co-
loca em evidência os misté-
rios centrais de nossa fé e da 
vida cristã. Ao mesmo tem-
po, nos coloca reflexivos so-
bre as nossas responsabili-
dades em sermos seguidores 
daquele que veio ao mundo 
falar de amor, perdão, mise-
ricórdia e justiça”, declarou.

Solenidade será presidida pelo arcebispo Dom Delson, a partir das 8h, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

Católicos celebram Corpus Christi
sagrada eucaristia

Diante de tempos difíceis, 
como os vividos na pande-
mia, crises econômicas, po-
líticas e sociais, o arcebispo 
aconselha aos cristãos a vol-
tarem seu coração e olhar 
para o Senhor. “Devemos 
pensar nas atitudes e pos-
turas que agradem ao Se-
nhor. Isto é ser cristão e esta 
é uma das formas de refletir 
bem, nessa festa da Eucaris-
tia”, concluiu.

O monsenhor da Cate-
dral Basílica de Nossa Se-
nhora das Neves, Robson 
Gonçalves, explica que Cor-
pus Christi faz parte de um 
episódio na caminhada de 
Jesus. “50 dias após a ressur-
reição de Cristo, a igreja ce-
lebra a festa de Pentecoste. A 
primeira quinta-feira, após 
a Festa da Santíssima Trin-
dade, acontece a celebração 
de Corpus Christi”, contex-
tualizou.

O corpo de Cristo, para 

n 

Diante de 
tempos 
difíceis, o 
arcebispo 
aconselha 
os cristãos a 
voltarem seu 
coração e 
olhar para o 
Senhor

Foto: Marcos Russo

Bica
O Parque Zoobotânico 

Arruda Câmara, no 

Róger, irá abrir hoje em 

horário normal, das 8h 

às 17h, com bilheteria 

atendendo até as 16h

Lojas e shoppings abrem; agências bancárias fecham
No feriado

Vários estabelecimentos e 
opções de lazer funcionarão, 
normalmente, na cidade de 
João Pessoa, durante o feria-
do de Corpus Christi, come-
morado hoje. A maioria dos 
locais é ligada ao comércio e 
serviços e estará aberta para 
receber os clientes. No entan-
to, nas repartições públicas, 
foi determinado ponto facul-
tativo das atividades. 

De acordo com a assesso-
ria de comunicação dos Sho-
ppings Manaíra e Manga-
beira, estes espaços estarão 
com todas as lojas, quiosques, 
operações de lazer, alimenta-
ção e serviços funcionando 
normalmente com das 10h 
às 22h.

Shoppings
No Manaíra Shopping, 

não estarão abertos apenas as 
agências bancárias, além da 
Daycoval Câmbio, Boa Via-
gem Câmbio e Casa da Ci-
dadania/Polícia Federal. Já a 
casa lotérica funciona das 10h 
às 21h. No Mangabeira, são 
as operações do Sebrae, Si-
credi e Lotérica que não fun-
cionam durante o feriado de 
Corpus Christi. De amanhã 
até domingo, não haverá al-
terações de horário. Tanto o 
Manaíra quanto o Manga-
beira Shopping estarão com 
as lojas, praça de alimenta-

Ato de fé
Ao celebrar Corpus 

Christi, os católicos 

saem às vias públicas 

para dizer que o Senhor 

é o centro da vida nas 

ações cotidianas

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

o católico, está representado 
pela hóstia consagrada. Tra-
zendo para os dias atuais, a 
celebração da missa signifi-
ca a memorizzação do sacri-
fício de Jesus na cruz. “Deus 
se faz visível através do pão 
eucarístico. Toda vez que ce-
lebramos a missa, relembra-
mos o sacrifício atual e atua-
lizante da presença de Cristo 
no mundo”, complementou o 
monsenhor.

Como leiga, a cristã Mile-
na Coutinho reconhece a im-
portância da solenidade que 
professa a real existência de 
Deus nas espécies consagra-
das. “É uma verdadeira pro-
va do amor de Deus e, saben-
do da necessidade humana, 
se fez alimento para susten-
tar a caminhada terrena, jun-
tamente com o Espírito San-
to, que celebramos há poucos 
dias, sendo o sustento da fé 
dos fiéis católicos na cami-
nhada rumo à vida eterna”, 
opinou.

Em Cajazeiras, a celebra-
ção é iniciada com a Canta-
ta Eucarística na Catedral, 
às 16h30; já às 17h, começa 
a missa, celebrada por Dom 
Francisco de Sales. Depois 
da missa, será realizada a 
procissão com o Santíssimo 
Sacramento, sendo conduzi-
da até a paróquia da Sagra-
da Família.

Todas as paróquias da 
Paraíba realizam a cele-
bração de Corpus Christi. 
Portanto, os fiéis de todo o 
estado podem procurar a pa-
róquia mais próxima da sua 
casa para participar da sole-
nidade.

História
A data de Corpus Chris-

ti surgiu em 1264, instituída 
pelo papa Urbano IV e, até 
hoje, é celebrada pelos católi-
cos como a materialização do 

Celebrações com cantatas e missas
O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, afirma que Corpus Christi é uma festa da comunhão e de ação de graças

ção e lazer abertos das 10 às 
22h na sexta e no sábado. No 
domingo, a área de alimenta-
ção dos dois espaços funciona 
das 11h30 às 22h. Já as lojas e 
lazer das 12 às 22h. 

O Tambiá Shopping, no 
Centro de João Pessoa, tam-
bém estará com todas as lo-
jas, área de lazer, cinemas e 
alimentação disponíveis aos 
clientes. As lojas abrem das 9h 
às 20h. Já a praça de alimenta-
ção e o Play Toy, das 9h às 21h. 
O cinema funciona de acordo 
com as sessões. 

No Shopping Sul, nos Ban-
cários, as lojas e quiosques 
funcionam hoje das 10h às 
20h e a praça de alimentação 
das 10h às 22h. O Mag Sho-
pping, em Manaíra, estará 
com todas as lojas, quiosques, 
operações de lazer, alimenta-
ção e serviços abertos das 10h 
às 22h.

Horário do comércio
Nas ruas da capital, o co-

mércio também estará de 
portas abertas. Segundo um 
comunicado da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de João 
Pessoa (CDL João Pessoa), o 
dia 16 de junho não é feria-
do para o comércio da capital.  

A publicação da Lei 8.805 
de 23 de maio de 1999 fez com 
que o Dia de Corpus Christi 
não fosse considerado feria-
do, devido a troca pelo dia 24 
de junho. Desta forma, os lojis-
tas poderão abrir seus comér-
cios normalmente e sem ônus 
extra.E o dia 24 de junho, Dia 
de São João, conforme a Lei 
8.805/99, é o feriado municipal 
para o comércio pessoense. 
“Diferente dos funcionários 
públicos, hoje, não existe fe-
riado para os lojistas. O comér-
cio abre normalmente devido 
a esta lei municipal”, reforçou 
o presidente da CDL João Pes-
soa, Nivaldo Vilar. 

Além disso, a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos(-
CBTU) de João Pessoa infor-
mou que os trens funciona-
rão normalmente das 5h às 
19h25, hoje e amanhã. Em 
relação às opções de lazer, o 
Parque Zoobotânico Arruda 
Câmara(Bica), no Roger, irá 
abrir hoje em horário normal, 
das 8h às 17h, com bilheteria 
aberta até as 16h. Os ingres-
sos custam R$ 2, por pessoa. 
As crianças até 7 anos e ido-
sos acima de 65 anos não pa-
gam entrada. 

Nas praças de alimentação e cinemas, o funcionamento dos serviços será normal, das 10h às 22h

Foto: Branco Lucena/ Arquivo A União

Sara Gomes 
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Onde ir
Os fiéis de todo o 

Estado podem 

procurar a paróquia 

mais próxima da sua 

casa para participar 

da solenidade

corpo e do sangue de Cris-
to na Eucaristia. A institui-
ção da data ocorreu depois 
de dois episódios. O primei-
ro deles foi com Santa Julia-
na, que teve visões, nas quais 
Jesus pedia que o ministério 
da Eucaristia fosse celebra-
do com destaque. Outro fa-
tor, que levou à criação do 
Corpus Christi, foi a ocorrên-
cia do chamado “Milagre de 
Bolsena”.

O milagre ocorreu quando 
um sacerdote celebrava a San-
ta Missa em Bolsena, na crip-
ta Santa Cristina, na Itália. Ao 
partir a Santa Hóstia, o sacer-
dote observou que saía sangue 
dela. Logo que soube do ocor-
rido, o papa Urbano IV man-
dou reunir os objetos usados 
na celebração e os mesmos es-
tão guardados até hoje (sete 
séculos depois) na Basílica de 
Santa Cristina.

O sistema de transporte 
público de João Pessoa sofre-
rá alteração nessa quinta-feira. 
A medida foi decidida em co-
mum acordo entre a Superin-
tendência Executiva de Mobi-
lidade Urbana de João Pessoa 
(Semob-JP) e o Sindicato das 
Empresas de Transportes Ur-
banos e Passageiros (Sintur-JP).

Assim, todas as 73 linhas, 
atualmente ativas em dias 
úteis, estarão em circulação no 
feriado, com mudanças nos ho-
rários, quantidade de viagens e 
número de veículos trafegan-
do, seguindo o esquema que 
ocorre aos sábados com 229 ve-
ículos operando e cumprindo 
1.550 viagens. Mas, existe a pos-
sibilidade deste plano de trans-
porte sofrer intervenção, caso 

as equipes observem aumento 
na demanda de usuários.

Também existe a previsão 
de linhas extras, pois geral-
mente, as linhas 003 (Jagua-
ribe), 402 (Torre), I001 (Inte-
gração) e 5605 (Mangabeira 
Shopping) não estão ativas aos 
sábados, mas para evitar trans-
tornos aos passageiros, duran-
te o dia, elas estarão em circu-
lação.

Todos os detalhes sobre li-
nhas, itinerários e horários po-
dem ser encontrados no site da 
Semob-JP: servicos.semobjp.
pb.gov.br.

Bancos
Conforme o comunicado 

da Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban), hoje não haverá 

atendimento nas agências ban-
cárias do todo o país. O aviso 
vale inclusive para as cidades 
em que a data não é considera-
da feriado ou ele foi antecipado.

Assim, ficarão disponíveis 
as áreas de autoatendimento, 
além dos canais digitais e re-
motos de atendimento como 
internet e mobile banking. Já 
as contas de água, energia e te-
lefone e outras faturas de con-
sumo que tiveremvencimento 
no dia 16 de junho poderão ser 
pagas na sexta-feira sem acrés-
cimo de juros.

Segundo a Federação, os tri-
butos já vêm com datas ajusta-
das ao calendário de feriados. E 
se isso não aconteceu no docu-
mento de arrecadação, pode-se 
antecipar o pagamento. 

Alteração no transporte coletivo
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Hoje,  Ariano Su-
assuna completa-
ria 95 anos se vivo 
estivesse. Em um 

exercício de imaginação que o 
universo do escritor enseja, é 
provocante criar uma alegoria 
para pensar como seria se não 
tivesse chegado para o mestre 
paraibano a Moça Caetana, 
ela que representava a morte 
sertaneja nas novelas armo-
riais. E se a gaita benzida por 
Padre Cícero tocasse e Ariano 
Suassuna retornasse oito anos 
depois, dançando qual Chicó 
em O Auto da Compadecida? 
Se o infarto que o vitimou fosse 
apenas uma “bexiga de san-
gue de galinha” que há tempos 
nos enganou, assim como na 
famosa peça? O que seria dito 
a Ariano, assim que ele retor-
nasse, sobre a obra dele e sobre 
o Brasil atual? Quem ajuda a 
considerar essa fantasia é Ma-
nuel Dantas Suassuna, filho de 
Ariano, que é pintor, escultor, 
desenhista e cenógrafo. É ele 
quem está responsável pela 
gerência dos projetos editoriais 
das obras do pai. 

Em 2013, um ano antes 
da morte de Ariano, ele havia 
sofrido um infarto agudo do 
miocárdio no Recife (PE). Logo 
após o ocorrido, Manuel Dan-
tas e o poeta e professor Carlos 
Newton Jr. fizeram uma reu-
nião com Ariano, que previu 
que seu fim estaria próximo. O 
paraibano passou, então, uma 
série de recomendações sobre 
como gostaria que sua obra 
fosse tratada quando ele par-
tisse. “Eu diria a ele que o que a 
gente combinou, em 2013, está 
sendo feito. Mostraria a ele as 
edições de livros inéditos que 
foram feitas”, imagina Dantas. 
Entre os passos que foram defi-
nidos pelo autor e que vêm sen-
do seguidos estão a de colocar 
todo o acervo em apenas uma 
editora, dando unidade esté-
tica a tudo que foi produzido, 
como uma obra única. É isso 
que pode ser visto na edição 
de luxo do Teatro Completo de 
Ariano, assim como está pre-
visto para esse ano a publicação 
da Poesia Completa.

Caso as vestes verdes da 
Academia Brasileira de Letras 
– feitas por uma costureira e 
uma bordadeira do Recife – 
tivessem de fato transformado 
Ariano em um imortal, hoje 
seria um dia de uma celebração 
mais íntima, reunindo filhos e 
netos para um almoço ou jan-
tar em casa. Mas o papel de ho-
mem público também obrigava 
Ariano a participar de come-
morações oficiais. Em ambas as 
ocasiões, ele fazia gosto de ser 
homenageado artisticamente e 
como intelectual. Se o país se 
ressente da falta de Ariano, no 
núcleo familiar dele, a ausência 
do pai e avô é uma experiência 
dolorosa. “Ele era uma pessoa 
extremamente bem humorada 
e com um profundo conheci-
mento das coisas. Eu nunca fiz 
uma pergunta a meu pai que 
não tivesse resposta. Nunca. 
Dentro de casa, era uma pessoa 
muito animosa, conversador, 
contador de histórias. Ele ilu-
minava a família”, conta o filho 
de Ariano, que se casou em 

Escritor paraibano faria 95 anos hoje: Manuel Dantas Suassuna faz um exercício especulativo, caso o pai estivesse vivo

Ariano: se a gaita tocasse para ele?
TribuTo

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Dramaturgo e escritor paraibano terá toda a sua 
poesia publicada em uma única antologia neste 

ano, através da editora Nova Fronteira

Manuel Dantas Suassuna é um dos responsáveis por colocar 
todo o acervo do pai em apenas uma editora, dando unidade 

estética a tudo que foi produzido por ele, como uma obra única
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1957 com Zélia de Andrade 
Lima e teve seis filhos.

Como qualquer outro mor-
tal, Ariano também se emo-
cionava ao receber presentes. 
Quando completou 70 anos, 
Manuel Dantas decidiu dar ao 
pai uma obra de arte de sua 
autoria da qual ele jamais es-
queceu: um quadro com cinco 
telas que dão cores aos locais 
mais significativos para o es-
critor, como a Pedra de Ingá, a 
Pedra do Reino e Acauã, além 
dos retratos dos pais de Ariano, 
Rita de Cássia Dantas Villar e 
João Suassuna. “Ele havia saído 
justamente para uma comemo-
ração oficial e quando chegou 
em casa eu coloquei o quadro 
de surpresa na parede da casa 
dele”, relembra Manuel Dantas. 
A peça está atualmente instala-
da no Museu Casa de Ariano 
Suassuna, em Taperoá.

Com forte atuação política, 
inclusive partidária como se-
cretário de Cultura de Pernam-
buco (1994-1998) e secretário 
de Assessoria do governador 
Eduardo Campos até abril de 
2014, o que Ariano ouviria de 
seu filho sobre a situação atual 
do Brasil certamente iriam no 
sentido oposto a tudo que o 
escritor sonhou por toda vida. 
“O país entrou em uma política 
entreguista. Apesar de o gover-
no dizer que é nacionalista, isso 
é mentira. Ele estaria muito 
triste com a política do Brasil”, 
prevê Dantas.

Mas essa é apenas uma das 
facetas da nação, e Ariano cos-
tumava diferenciar o Brasil 
oficial, dos privilegiados, do 
Brasil real, do povo. E sobre 
esse último há muito que se 
ter esperanças ainda. Como o 
próprio Ariano falou em seu 
discurso de posse na cadeira 
número 32 da ABL. “Não é 
desprezo pelo que é nosso, não 
é desdém pelo meu país. O 
‘país real’, esse é bom, revela os 
melhores instintos. Mas o ‘país 
oficial’, esse é caricato e burles-
co”, definia ele. O que Manuel 
Dantas falaria para seu pai é 
que a diferença entre essas duas 
formas de viver e enxergar o 
país só fez se expandir desde a 
sua morte. “O Brasil profundo 
continua, mas a disparidade 
aumentou”, acredita.

Ao completar 95 anos, Aria-
no poderia ver que o Romance 
de Dom Pantero no Palco dos 
pecadores foi publicado com 
mais de mil páginas, e que a 
obra consolidou o estilo lite-
rário do escritor. Seria possível 
ainda ele visitar uma exposição 
no Centro Cultural Banco do 
Brasil sobre os 50 anos do Mo-
vimento Armorial que, depois 
de levar um grande público 
ao Rio de Janeiro, a mostra 
com debates e apresentações 
culturais vai passar ainda por 
São Paulo e Brasília. “Ele não 
desaparece por completo, pois 
permanece vivo em sua obra. 
Ele continua com essa chama 
imortal, que é a chama do ar-
tista. A obra dele é imortal”, 
assegura Manuel Dantas. E se 
fosse realmente possível dizer 
mais algumas palavras ao seu 
pai, Dantas daria logo uma 
missão: “Pai, vista a roupa, e vá 
à luta do Brasil ideal. Vá fazer 
suas aulas-espetáculo que é 
agora que o Brasil está preci-
sando mesmo”.
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‘Espaço Cultural’ faz tributo ao 
Dia do Cinema Brasileiro, hoje

Conheci Terezinha Figueiredo 
numa sessão literária promovida pela 
Fundação Artístico-Cultural Manuel 
Bandeira (Facma) há muitos anos. An-
tes, já tinha ouvido falar da socióloga 
combativa, que havia ocupado relevan-
tes cargos na administração pública de 
Campina Grande, a exemplo do de se-
cretária de Promoção e Serviço Social 
no Governo Evaldo Cruz, bem como do 
de pró-reitora de Assuntos Estudantis 
e Comunitários da então Universidade 
Regional do Nordeste, no reitorado do 
seu primo, o jurista, político e tribuno 
Antonio Vital do Rêgo, figura de desta-
que nas mais variadas cenas e cenários 
da cidade de Campina Grande.

No exercício de todos os ofícios que 
desempenhou na vida pública campi-
nense, Terezinha Figueiredo não somen-
te se notabilizou por sua sobrante com-
petência técnica, mas, sobretudo, por 
sua indeclinável devoção às grandes 
causas da cidade de Campina Grande, 
permanente alvo do seu intenso amor; 
cidade essa com a qual ela viveu, sem re-
servas, um irrasurado compromisso, em 
cujo estuário trabalho e serviço sempre 
andavam de mãos dadas.

Aparentemente frágil em sua dimi-
nuta compleição física, Terezinha Fi-
gueiredo era, na verdade, uma mulher 
gigante, uma mulher marcada por posi-
ções firmes; que se recusava a fazer con-
cessões ao que se lhe afigurava ser a ex-
pressão de realidades inautênticas; que 
não transigia diante das suas convic-
ções éticas inegociáveis. Tais posturas 
fizeram com que Terezinha Figueiredo, 
não poucas vezes, tivesse se envolvido 
com controvérsias e polêmicas as mais 
várias, das quais ela jamais fugiu; an-
tes, as enfrentou com serenidade e in-
vulgar desassombro.

Plural em seus múltiplos fazeres, Te-
rezinha Figueiredo também brilhou em 
sala de aula, ao pontificar como uma 
professora instigante, que, em vez de re-
duplicar modalidades de saber, já cris-
talizados, estimulava o pensar dissen-
sual e criativo, pródigo em encontrar no 
universo inexaurível do conhecimento, 
novas e desafiadoras possibilidades de 
compreensão do complexo real. Para o 
mestre Eduardo Portella, a concordân-
cia, muitas vezes, é preguiçosa; e a di-
vergência, frequentemente, produtiva. 
Terezinha Figueiredo, em sua pedago-
gia reflexiva, certamente, era partidária 

do luminoso pensamento emanado do 
admirável criador do livro Fundamento 
da Investigação Literária.

Infrangivelmente comprometida 
com o bem-estar da sua família, Tere-
zinha Figueiredo sempre se desdobrou 
nos cuidados devotados aos seus irmãos, 
a uma irmã paralítica de quem cuidou 
com maternal desvelo a vida inteira, 
bem como ao queridíssimo Argemiro 
de Figueiredo Filho, Mirinho, a quem 
tive o privilégio de conhecer, de quem 
tive a alegria de me tornar amigo e ad-
mirador crescente. Matemático por for-
mação, Mirinho era um estudioso do 
mundo, que sempre fez da vida como 
ela é, e como poderia ser o desfronteiri-
zado mapa dos seus numerosos e mul-
tiplicados interesses. Terezinha Figuei-
redo, pessoa sobremaneira sensível, era 
amante incondicional dos animais, tan-
to que não hesitava em revelar toda a sua 
justa ira e seu vívido desconforto moral. 
Desconforto esse em face dos maus-tra-
tos aos quais muitos animais são expos-
tos quando colocados na companhia de 
seres humanos perversos, que, adoeci-
dos em suas corrompidas almas, com-
prazem-se em infligir sofrimentos a 
quem, gente ou bicho, tem o desprazer 
de lhes cruzar o caminho.

Papagaios, gatos e cães, eis os recor-
rentes companheiros existenciais de 
Terezinha Figueiredo, os quais, ago-
ra, acham-se desamparados, órfãos da 
presença amiga e acolhedora da ines-
quecível amiga que partiu de modo tão 
repentino. Dentre todas essas dimen-
sões constitutivas da sua cativante per-
sonalidade, Terezinha Figueiredo abri-
lhantou-se, sobremaneira, na condição 
de uma competente, lírica e meditativa 
cronista, mais que íntima da singular 
capacidade de observar a vida e recri-
á-la de maneira esteticamente convin-
cente; e sumamente tocante do ponto 
de vista humano.

A crônica, conforme farta teorização 
levada a cabo pelos estudiosos da Teoria 
da Literatura, é um gênero híbrido, aber-
to, descentrado, em cuja artesania incor-
poram-se os mais variados modos de 
composição textual, sem amarras, nem 
rigidez classificatória. Ao fim e ao cabo, 
a crônica configura-se como uma espé-
cie de entrelugar da linguagem, vaso co-
municante a captar a incapturável mú-
sica do mundo. Examinada de perto, a 
crônica de Terezinha Figueiredo, sem 

embargo de outras apreciações igual-
mente possíveis, apresentava, dentre 
outras, três dicções claramente percep-
tíveis: memorialística, bucólica, intertex-
tual. A primeira prefigurou-se por um 
visceral mergulho no tempo, no afã in-
desviável de recompor paisagens e vi-
vências de uma realidade que não volta 
mais, com especialidade, a da infância, 
território mítico e mágico onde se sedi-
mentam as nossas mais significativas ex-
periências existenciais.

Aqui, também, a cronista mira na ci-
dade que se transforma todos os dias, de 
forma muito mais depressa que as trans-
formações que se operam nos homens, 
segundo o acertado dizer de Paulo Men-
des Campos. Por fim, o memorialismo 
posto em cena por Terezinha Figueire-
do ancora no porto da família, na saga 
figueirediana, com o seu enredo cercado 
de episódios por todos os lados, ao lado 
de grandes realizações nas mais diver-
sificadas searas.

Pelo viés do bucolismo, Terezinha Fi-
gueiredo exalta a natureza, dela fazendo 
o seu locusamoenus, o seu paraíso perdi-
do, mas, ao mesmo tempo, recuperado, 
por sua palavra sensível e cercada de 
afetos por todos os lados. Aqui, ventos, 
pássaros, bois, cavalos, plantas, dentre 
outros signos idilicamente reconstituí-
dos, compõem a privilegiada diegese de 
uma existência que encontrou na natu-
reza, um lugar de plenitude e uma fon-
te de perenal felicidade.

Mas, considerando que todo escri-
tor que se preza deve ser um leitor con-
tumaz, Terezinha Figueiredo era uma 
leitura recorrente de grandes clássicos 
da literatura brasileira, bem como de 
outras geografias, com os quais ela es-
tabelecia fecundos diálogos, ao mes-
mo tempo em que enriquecia o seu es-
pólio, refinava a sua particular visão de 
mundo, fazendo circular, nesse mes-
mo mundo, a voz e o seu sotaque in-
confundível. Foi essa amiga querida, 
de riso franco e simplicidade compor-
tamental cativante, que nos deixou na 
última quarta-feira, dia 8 do mês em 
curso. Quando soube do infausto acon-
tecimento, o corpo de minha amiga já 
se havia agasalhado no seio da terra; da 
terra que ela amou; que foi o seu berço; 
e, agora, tornou-se a sua campa. Queri-
da amiga Terezinha Figueiredo, a você 
jamais direi adeus, mas sim a Deus, a 
certeza do nosso reencontro.

Meu tributo a Terezinha Figueiredo (‘in memoriam’)

O programa Espaço Cul-
tural de hoje fará um tributo 
ao Dia do Cinema Brasilei-
ro, tocando músicas parai-
banas que se destacaram 
em curtas e longas-metra-
gens nacionais. Editado e 
apresentado pelo jornalista 
Jãmarrí Nogueira, progra-
ma realizado pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) vai das 22h à meia-
noite, somente com música 
da Paraíba, na Rádio Taba-
jara FM (105,5).

O programa será um 
passeio por filmes como 
Rebento, Bacurau, Menino 
de Engenho, Central do Bra-
sil, A pessoa é para o que nas-
ce, A sintomática narrativa 
de Constantino, Estrangeiro, 
Cristais de sangue, Conterrâ-
neos velhos de guerra, Lisbela 
e o prisioneiro, O homem que 
virou suco, Rico ri à toa e Tudo 
que Deus criou.

O tributo tem músicas 
com Cátia de França, Geral-
do Vandré, Quinteto da Pa-
raíba e Zé Ramalho. Tam-

Da Redação

‘Tudo que Deus criou’, filme do paraibano André da Costa Pinto com Leticia Spiller (no centro)

bém canções com Herbert 
Vianna, Tocaia da Paraíba, 
Eli-Eri Moura, banda Flávio 
C, Apolônio Cardoso, Chico 
Limeira, Erick de Almeida e 
Martha Sanchís.

No quarto e último blo-
co, o tributo ao Dia do Cine-
ma Brasileiro reúne canções 
com Vital Farias, Jackson do 

Pandeiro, Marinês, Val Do-
nato e Elba Ramalho.

A edição pode ser ouvi-
da também pelo site oficial 
da Rádio Tabajara (radiota-
bajara.pb.gov.br/radio-ao-
vivo/), e, no dia seguinte à 
apresentação, fica disponí-
vel no canal da Funesc no 
YouTube (/TvFunesc).

Foto: Divulgação
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Os russos são admiráveis no reconhecido 
empenho à arte e à cultura. Tornaram-se 
produtores notáveis de literatura, música, 

dança, filosofia, ciência, dramaturgia, pintura. 
As duras vicissitudes que o destino os obrigou 
a enfrentar, fizeram-nos protagonistas de uma 
história marcada por imperiosos desafios, a 
começar pelo rigor de invernos tempestuosos, e por 
consequências da ambição, exploração, injustiças 
sociais, revoluções, guerras civis e militares, 
tragédias, fome, tudo enfrentado sem arrefecimento 
da coragem e da criatividade.

A sobrevivência dos russos de Leningrado 
(São Petersburgo) ao cerco nazista que lhes foi 
cruelmente imposto durante quase 900 dias pode 
ser um dos exemplos mais emblemáticos de sua 
valentia. A bela e próspera cidade brilhava aos 
olhos de Hitler, que a cobiçava ardorosamente. 
A histórica tenacidade dos leningradenses em 
busca dos ideais socialistas que os fizeram tomar 
o poder da mão dos czares na revolução de 1917 
tornava-a ameaçadora aos fascistas alemães. 
Hitler não queria invadir a cidade, mas aniquilá-
la completamente. Nada satisfaria mais a sua 
insana ganância do que cercar a cidade, cortar 
todos os meios de comunicação e suprimento, 
isolando-a de qualquer canal de abastecimento 
para ver o povo morrer de fome.

Associadas à solidez de propósitos dos filhos 
da ex-capital do império russo, berço da revolução 
comunista, a pungência artístico-cultural, a força 
econômica e a posição estratégica no Mar Báltico 
acresciam mais atrativos à indomável ambição 
do ditador nazista. A cidade foi o centro musical 
do país durante os séculos 18 e 19, onde viveram 
e produziram compositores como Michael Glinka, 
Modest Mussorgsky, Nikolay Rimsky-Korsakov 
e Aleksandr Borodin. Isso o fazia ainda mais 
alucinado e determinado a dominá-la.

Cientes ou pressentidos, os russos anteviram 
a fúria dos alemães e finlandeses, e logo 
construíram várias faixas de defesa, com barricadas 
quilométricas. Mas nada impediu o cerco a se 
fechar. No início de setembro de 1941, a ‘Veneza 
do Norte’, que de São Petersburgo passara a 
Petrogrado, depois Leningrado, para depois ter 
de volta o nome que homenageia seu idealizador, 
o czar-imperador “Pedro, o grande”, foi cruel e 
inteiramente ilhada pelas forças alemãs.

Após um intenso ataque que perdurou por dias 
e noites, Hitler decidiu que as bombas não seriam 
as armas com as quais seu exército dizimaria 
Leningrado, e sim a desnutrição. Ordenou que 
todas as fontes de provisionamento, energia 
elétrica, óleo, carvão, alimentação, integração 
com o mundo, fossem cortadas, dando início 
ao diabólico Cerco de Leningrado, uma das 
mais sangrentas batalhas enfrentadas por uma 
grande cidade.

As consequências foram catastróficas. Pouco 
a pouco a escassez de mantimentos, agravada 
com a severidade climática, a vigiada abstração 
das regiões limítrofes forçavam a imposição de 
racionamento progressivo de todos os gêneros 
alimentícios. A situação piorava dramaticamente 
sem perspectiva alguma.

Toda a inventividade plausível foi posta 
à prova. Lagos congelados serviram de vias 
de tráfego em busca da vida, entre campos e 
parques onde ainda havia algum alimento. Tudo 
se fazia comestível, de aves e minhocas a raízes e 
cascas de árvores.

(continua na próxima semana)

Germano 
  Romero

A música que 
calou bombas 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com
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São Petersburgo é a segunda maior cidade da Rússia

Através do QR Code acima, 
acesse o site da Tabajara



“Mestre, meu mestre querido! Coração 
do meu corpo intelectual e inteiro!”, 
estes versos são de um poema 

antológico do português Fernando Pessoa, 
passando-se por Álvaro de Campos. Não 
sabemos quem é o mestre, mas o poeta revela 
dedicação que ultrapassa os limites do amor de 
pai, tão grande a revelação dessa veneração. 

Na leitura deste poema lembro-me do 
aniversário de Gonzaga Rodrigues, “meu 
mestre querido!”. Um mestre recolhido na 
minha orfandade literária, depois que perdi 
Nathanael Alves, em período quando este 
identificava os caminhos que apontavam 
para a Poesia. Ambos sempre foram pacientes 
com minha lerdeza no aprendizado. Nunca 
recearam estender a mão ao aprendiz que 
manejava a enxada na limpa do roçado e que 
tinha as mãos ágeis na debulha dos grãos, 
mais do que juntar as palavras para construir 
a frase. São mais de quatro décadas retirando 
dele o melhor para construir os alicerces de 
minha literatura, sem sair de Serraria nem tão 
pouco de Arara.

Aproximando-se dos noventa anos, o bom 
mestre continua sentindo o fervor das auroras 
das manhãs brejeiras de Alagoa Nova, da brisa 
campinense nos poemas que há mais de sete 
décadas trouxe para o Litoral, sem se magoar 
com a escassez do pão e do vinho.  

Ao escutar a voz de Álvaro de Campos, 
ambos, Gonzaga e eu, somos escravos “de 
tudo como um pó de todos os ventos”. Ergo 
as mãos pedindo suprimento para minhas 
criações literárias porque ele está perto de 
mim, que continua a me trazer as palavras 
que Nathanael não mais pronuncia, e também 
os conselhos do pai que ficou distante nas 
sombras dos cajueiros em Serraria. 

“Meu mestre e meu guia!” – disse o poeta 
português –, és “seguro como um sol fazendo 
o seu dia”, que é claro como o dia que tudo 
mostra. “Meu mestre, meu coração não 
aprendeu a tua serenidade. Meu coração não 
aprendeu nada”. Meu coração não aprendeu a 
conter a fúria das ondas da alma, nem suportar 
a raiva dos ventos. 

Como acontecia em relação a Nathanael, a tua 
casa sempre estive com as portas e janelas abertas 
para mim. Tuas mãos sempre me abençoaram. 
Tuas palavras me ensinaram a caminhar por 
entre flores e pedregulhos, com a certeza de que 
o amanhecer carrega em si um alvorecer, mesmo 
“na ilusão do espaço e do tempo”. 

Meu mestre aniversaria, com ele aniversaria 
a crônica, o manuseador das artes gráficas, um 
defensor da paisagem antiga da cidade, um 
colecionador de atos magnânimos de solidariedade. 
O senhor da crônica. Um escritor que o laurel 
da profissão que não se afastou do convívio dos 
amigos, nem a idade o transformou em velho 
caturra, pois não carrega a tristeza de quem vive 
sozinho, como lastimava São Paulo. 

A celebração do aniversário de Gonzaga 
é para todos seus amigos e admiradores, um 
estímulo soberano de energia e de revivescência 
literária. Em mais de sete décadas de convívio 
com a arte da palavra e com os livros, nunca 
abandou a terra e a brisa de sua Alagoa Nova, de 
onde vem inspiração e consolação. Sem nunca 
ser miúdo no pensar e no agir em favor do bem 
comum, pacificamente, ele carrega legião de 
admiradores a desejar saúde e paz. 

Defensor terno da terra e dos ventos, ele 
ensina-nos que cada gesto seja para a salvação 
da vida, para elevar as atividades humanas. 
Dele recolhemos que toda a espécie do saber, da 
comunhão com a Natureza e com a Arte fortificam 
o espírito, que fortalece o vigor criativo mesmo 
que seja no entardecer da vida. Para ele, um 
abraço de corpo inteiro.

Crônica 
  Em destaque

Um abraço de 
corpo inteiro

José Nunes - Jornalista
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A Orquestra Sinfônica Jovem da Pa-
raíba apresenta o 4º Concerto da Tempo-
rada 2022 hoje, às 20h30, na Sala de Con-
certos Maestro José Siqueira, no Espaço 
Cultural, na capital. Sob a regência de 
Luiz Carlos Durier, o concerto recebe-
rá, como solista, a flautista Sabrina dos 
Santos, integrante da OSJPB.

A apresentação começa com a execu-
ção de ‘Toada’, uma das principais obras 
do regente e compositor paribano José 
Siqueira. Logo depois, a flautista Sabri-
na dos Santos sobe ao palco para par-
ticipar, como solista, de ‘Divertimento 
para Flauta e Pequena Orquestra, Op. 
52 BV 285’, do italiano Ferruccio Busoni. 
“O compositor conseguiu explorar tan-
to os aspectos técnicos que a flauta pode 
trazer quanto a parte do lirismo e a do-
çura que a flauta também consegue tra-
zer para o público. Vai ser uma peça que 
vai explorar tanto essa parte um pouco 

mais virtuosa do instrumento quanto do 
lirismo. E o concerto em si, com todas as 
obras que a orquestra vai apresentar, está 
muito bonito”, disse a solista.

Na sequência, o público vai ter a 
oportunidade de assistir a execução da 
ópera ‘Contos de Hoffmann - Interlú-
dio e Barcarola’, do alemão Jacques Of-
fenbach; a seleção de ‘West Side Story’, 
do maestro americano Leonard Ber-
nstein, com arranjo de Frederick Mul-
ler; e introdução e hopak (dança) de ‘A 
Feira de Sorochinsky’, do russo Modest 
Mussorgsky. Por fim, o poema sinfôni-
co ‘Num Mercado Persa’, do inglês Al-
bert Ketèlbey, e ‘Danças Norueguesas, 
Op. 35’, obra do norueguês EwardGrieg, 
com orquestração de Hans Sitt.

“O repertório é bem diversificado em 
estilos, o que proporciona à Orquestra Jo-
vem um grande aprendizado sobre mú-
sica e interpretação”, pontuou Durier.

Quarta apresentação da temporada terá obra do paraibano José Siqueira

Sinfônica Jovem da PB tem 
música brasileira e ópera

Música

Foto: OSJPB/Divulgação

Sabrina dos Santos será a solista
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EM cartaz
ESTREIA

LIghTyEAR (EUA. Dir: Angus Ma-
cLane. Animação. Livre). A história de 
origem definitiva de Buzz Lightyear, o 
herói que inspirou o brinquedo em ‘Toy 
Story’ (1995). Depois que em um teste de 
voo da nave espacial faz com que Light-
year vá para um planeta hostil e fique 
abandonado a 4,2 milhões de anos-luz 
da Terra ao lado de seu comandante 
e sua tripulação. Enquanto Buzz ten-
ta encontrar um caminho de volta para 
casa através do espaço e do tempo, ele 
descobre que já se passaram muitos 
anos desde seu teste de voo. CENTER-
PLEX MAG 4 (dub.): 15h - 17h10 - 19h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h15 - 
16h45 - 19h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 
3 (dub.): 13h30 - 16h - 18h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 4 (dub.): 13h45 - 16h15 - 
18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 
14h - 16h30 - 19h - 21h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7 (dub., 3D): 15h - 17h30 - 
20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-XE 
(dub., 3D): 14h30 - 17h - 19h30; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 1 (dub., 3D): 14h30 - 
17h - 19h30 - 22h; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 4 (dub.): 13h30 - 16h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 16h30 - 
19h - 21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 14h - 16h10 - 18h20; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 6 (dub., 3D): 14h20 - 16h30 
- 18h40 - 20h50; CINE SERCLA PARTA-
GE 1 (dub.): 14h - 16h10 - 18h20; CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub., 3D): 14h20 - 
16h30 - 18h40 - 20h50.

A SuSpEITA (Brasil. Dir: Pedro Pe-
regrino. Suspense. 14 anos). Depois de 
ser diagnosticada com Alzheimer, a co-
missária da inteligência da Polícia Civil, 
Lúcia (Gloria Pires) decide se aposentar 
para cuidar de si e ficar mais perto de 
sua família. Entretanto, durante seu úl-
timo caso, ela descobre um grande es-
quema criminoso e vira uma das princi-
pais suspeitas na própria investigação. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 21h.

CONTINuAÇÃO

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 4 (dub.): 21h15; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 21h45.

A hORA dO dESESpERO (The Des-
perate Hour. EUA. Dir: Phillip Noyce. Th-
riller 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 adolescente em sua 
pequena cidade do interior. Enquanto 
ela está fazendo sua corrida matinal 
na floresta, ela encontra sua cidade no 
caos quando um tiroteio ocorre na es-
cola de seu filho. A quilômetros de dis-
tância, a pé na floresta densa, Amy cor-
re desesperadamente contra o tempo 
para salvar seu filho. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2 (leg.): 21h45.

dOuTOR ESTRANhO NO MuLTI-
vERSO dA LOuCuRA (Doctor Strange 
in the Multiverse of Madness. EUA. Dir: 
Sam Raimi. Aventura. 14 anos). Doutor 
Estranho (Benedict Cumberbatch) vai 
para uma jornada rumo ao desconhe-
cido. Além de receber ajuda de novos 
aliados místicos e outros já conhecidos 
(como a Wanda, interpretada pela Eliza-
beth Olsen), o mago da Marvel atraves-
sa as realidades alternativas perigosas 
dos diversos universos para enfrentar 
um misterioso adversário. CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 20h30; CINE SER-
CLA PARTAGE 1 (dub.): 20h30.

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 problemática 
e buscam uma solução, contando com 
a ajuda dos cientistas experientes em 
dinossauros. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 
(dub.): 14h10 - 17h15 - 20h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub., 3D): 
22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 15h30 - 18h50 - 22h10; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (dub.): 14h15 (ex-
ceto seg. e ter.) - 17h30 (exceto seg. e 
ter.) - 20h45 (exceto seg. e ter.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 4 (dub., 3D): 18h30; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h30 - 
17h20 - 20h20; CINE SERCLA PARTAGE 
3 (dub.): 14h30 - 17h20 - 20h20. 

TOp guN: MAvERICk (EUA. Dir: 
Joseph Kosinski. Aventura. 12 anos). 
Depois de mais de 30 anos servindo a 
marinha como um dos maiores pilotos 
de caça, Pete “Maverick” Mitchell (Tom 
Cruise) continua na ativa, se recusan-
do a subir de patente e deixar de fazer 
o que mais gosta, que é voar. Enquan-
to ele treina um grupo de pilotos em 
formação para uma missão especial 
que nenhum “Top Gun” jamais parti-
cipou. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
15h15 - 18h15 - 21h20; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h45 - 17h45 - 
20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 15h (exceto seg.) - 18h (exceto 
seg.) - 21h (exceto seg.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 15h - 17h30 - 20h15; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h 
- 17h30 - 20h15. 

Imagem: Divulgação

Um dos famosos protagonistas da franquia ‘Toy Story’ ganha seu longa solo em ‘Lightyear’

Foto: Marcos Russo

Jornalista, escritor, cronista e colunista Gonzaga Rodrigues
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Hoje estreiam individuais si-
multâneas na Usina Energisa, em 
João Pessoa: Anamnese, da artista 
Vanessa Dias, e Vultus, do artis-
ta Davi Queiroz tem vernissage a 
partir das 19h. Ambos foram se-
lecionados no Edital de Ocupação 
da instituição de 2019-2020.

Com curadoria de Dyógenes 
Chaves, as mostras reúnem um to-
tal de 35 obras, entre pinturas, de-
senhos e objetos, todas produzidas 
entre os anos de 2018 e 2022. As ex-
posições gratuitas ficam em cartaz 
até o dia 16 de julho.

“O conceito da exposição Vultus 
foi construir a narrativa dentro da 
fragmentação que foi trazida pela 
pandemia da Covid-19, que foi um 
black out para o ser humano, pois 
não esperava por isso”, explica 
Davi Queiroz. “Quando falo frag-
mentação, eu me refiro ao fato de 
que o ser humano, diante da sur-
presa causada pela pandemia, teve 
que passar a ser afetuoso, quando 
não era, não tinha objetivos e teve 
de definir metas”.

Para a questão da crise existen-
cial do ser humano presente em 
Vultus, Davi Queiroz fundamen-
tou nos ensinamentos de Santo 
Agostinho e em um filósofo um 
mais contemporâneo, que é o polo-
nês Bauman, que morreu em 2017. 
Bauman desenvolveu a Teoria da 
Sociedade Líquida, na qual avalia 
que as relações das pessoas são 
efêmeras. A grafia sugere a frag-
mentação do ser humano, onde 
os órgãos dos sentidos se mistu-
ram, mostrando a sua vulnerabi-
lidade”, aponta o artista visual de 
João Pessoa, ceramista da Casa do 

Artesão e que, em seu atelier, mi-
nistra oficinas de desenho, pintu-
ra e escultura.

Já Anamnese, Vanessa Dias 
conta em seu texto de apresen-
tação que os objetos fazem parte 
de uma nova fase de produção, 
em que ela se afasta das formas 
de contorno e da forma de uso 
da linha no sentido formal para 
adentrar em novas maneiras de 
representação do feminino, nas 
palavras da artista.

“Eu me inspiro em histórias 
de outras pessoas que, mistura-
das aos meus fragmentos se de-
senrolam em objetos onde pos-
so representar não só uma, mas 
várias mulheres”, apontou Dias. 
“Nessa fase, faço o caminho in-
verso, o que antes se fazia de fora 
para dentro, agora parte de den-
tro de mim para representar nos 
objetos que produzo, um devir – 
obra de mim, busco fragmentos 
internos costurados em uma tra-
ma de maneira processual”.

Segundo ela, o projeto vai para 
além da busca excessiva pela per-
da da forma normativa da linha, 
tratando de uma verdadeira ob-
sessão pelo embrulho de frag-
mentos e da memória. “Nesses 
novos caminhos, me interessam 
os processos, os fragmentos, qua-
se sempre descartados afim de 
um produto final. Fragmentos 
esses, concretos e não concretos. 
Parto para um mergulho na me-
mória, materiais, estudos de for-
mas de linguagem, vísceras de 
minhas lembranças vividas que 
constroem meus processos artís-
ticos”, explicou Vanessa Dias, que 
é natural de Guarabira e reside 
atualmente em João Pessoa.

Em João Pessoa, entram em cartaz as exposições ‘Anamnese’, de Vanessa Dias, e ‘Vultus’, de Davi Queiroz

Mostras estreiam na Usina Energisa
Artes visuAis

Da Redação

Nova edição do Cine Sítio começa hoje, em Nazarezinho
AudiovisuAl

A abertura oficial do 6º Cine Sí-
tio, que este ano homenageia a pro-
dutora cultural Iris Mendes, aconte-
ce de forma presencial hoje, a partir 
das 19h, no Sítio Cedro do Luiz, no 
Município de Nazarezinho, loca-
lizado no Alto Sertão da Paraíba, 
com mostra de filmes. A última 
edição foi em 2019, devido à pan-
demia que contribuiu para a pau-
sa na realização do evento, que vai 
se prolongar até o próximo sábado 
(dia 18). Com um cunho itinerante, 
o festival vai circular pela zona ru-
ral, nas comunidades Sítio Cedro 
de Cima e Sítio Caiçara.

Um dos idealizadores da inicia-
tiva, o cineasta Ramon Batista in-
formou que a novidade é a progra-
mação artístico e cultural que se 
segue após o debate sobre os filmes. 
“A expectativa é muito boa, porque 
foram vários anos sem a realização 
do Cine Sítio, que volta a ser uma 
opção cultural ao ar livre, princi-
palmente para os moradores de co-
munidades rurais de Nazarezinho, 
pois estimo que 98% dos habitan-
tes dessas áreas não costumam ter 
acesso a filmes”, disse Batista, idea-
lizador com a produtora cultural 
Íris Mendes do evento, que tem o 
incentivo da Cagepa, juntamente 
com a Secretaria de Estado da Cul-
tura do Estado (Secult-PB), através 
da chamada pública de Festivais de 
Audiovisual da Paraíba em 2020, e 
cujo intuito é democratizar com as 
produções realizadas dentro e fora 
da Paraíba.

Um dos filmes programados 
para hoje e que abre a mostra, o 
documentário Cabocolino, do di-
retor pernambucano João Marce-
lo, é um retrato a vida do Seu João 

de Cordeira, personagem que tra-
fega com desenvoltura em assun-
tos como a ancestralidade, ecolo-
gia, além do homem e seu habitat, 
crença e valores, numa narrativa 
carregada de sonhos, sons, cores, 
movimentos e dança. Trata-se de 
um agricultor aposentado septua-
genário de 78 anos que, como ar-
tista popular, busca manter viva a 
tradição do Bloco de Caboclinhos 
do Sítio Melancia em João Alfre-
do, no Agreste pernambucano. Às 
19h, haverá a exposição fotográ-
fica Moagem, de Ramon Batista, e, 
às 20h30, cantoria com a dupla de 
violeiros Ivanildo Vila Nova e Rai-
mundo Caetano e apresentação de 
Iponax Vila Nova. 

“Estamos bem empolgados com 
esse retorno do Cine Sítio porque o 
nosso objetivo é levar arte para os 
lugares mais extremos, exibindo fil-
mes com temáticas rural e ambien-
talista, onde os espectadores pos-
sam se reconhecer, buscando fazer 
entender que é possível sonhar e 
realizar produções audiovisuais, 
mesmo morando em locais distan-
tes”, comentou Ramon Batista.

O cineasta Bertrand Lira tam-
bém falou sobre essa nova edição 
do evento. “Eu tenho acompanha-
do, de um modo ou outro, como 
colaborador, do Cine Sítio e, ago-
ra, fui convidado para fazer a cura-
doria. Então, procurei escolher fil-
mes que tinha visto em festivais e 
cujas temáticas levassem à identifi-
cação do público, que são agriculto-
res da zona rural que chegam can-
sados do trabalho e vão ter o prazer 
de assistir filmes com histórias que 
têm apreensão mais fácil, numa 
programação que agrega cantoria 
que se inspira nos temas enfoca-
dos pelos filmes”, disse o realiza-
dor e curador.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

QUINTA-FEIRA (DIA 16) - SÍTIO CEDRO DO LUIZ
19h – Mostra de Filmes
‘Cabocolino’ (PE), de João Marcelo; ‘Derradeiro de maio’ (SP), de Eduardo Consonni e Rodrigo T. 
Marques; ‘Nonna’ (SC), de Maria Augusta V. Nunes; ‘Rasga-Mortalha’ (PB), de Pattrícia de Aquino; 
‘No Oco do Tempo’ (PB), de Antonio Fargoni
19h – Exposição Fotográfica ‘Moagem’, de Ramon Batista
20h30 – Apresentação musical com a dupla de violeiros Ivanildo Vila Nova e Raimundo Caetano

SEXTA-FEIRA (DIA 17) - SÍTIO CEDRO DE CIMA
19h – Mostra de Filmes
‘Nem todas as manhã são iguais’ (PB), de Fabi Melo; ‘Terra Vermelha’ (PB), de Allan Marcus e Le-
onardo Gonçalves; ‘Remoinho’ (PB), de Tiago A. Neves; ‘Cine Aurélio’ (PE), de Kennel Rógis; ‘Uma 
passagem em 3 tempos’ (PB), de Rebeca Souza; ‘Condomínio Fechado’ (PB), de vários
20h30 -  Apresentação teatral ‘Torturas de Um Coração’, do Grupo Teatro Oficina

SÁBADO (DIA 18) - SÍTIO CAIÇARA
15h – Palestra “Os Desafios da produção cultural no sertão: do financiamento à divulgação”, com 
Laércio Ferreira
19h – Mostra de Filmes 
‘Um som de resistência’ (PB), de Genilson de Coxixola; ‘Uma noite no sítio’ (PB), de Lucas Galvão; 
‘Shakti’ (SP), de Ricardo Peres; ‘Quitéria’ (PB), de Tiago A. Neves; ‘Reinado Imaginário’ (PB), de Hi-
pólito Lucena; ‘Cercas’ (PB), de Ismael Moura; ‘Uma aventura na Caatinga’ (PB), de Laércio Ferreira
20h30 – Homenagem a produtora cultural Iris Mendes
20h40 – Apresentação musical de Bixara do Acordeon e Forrozão Xote Bom

Programação completa Cine Sítio

Documentário ‘Cabocolino’, um retrato da vida do Seu João de Cordeira (acima), abre a mostra gratuita de filmes

Foto: Marlom Meirelles/Divulgação

Em ‘Vultus’, a proposta da 
exposição de Davi Queiroz 
foi construir a narrativa 
dentro da fragmentação 
trazida pela pandemia 
de Covid-19

Em ‘Anamnese’, Vanessa 
Dias vai para além da busca 

excessiva pela perda da forma 
normativa da linha, tratando 
da obsessão pelo embrulho de 

fragmentos e da memória
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Deputado anunciou que tentará reeleição na Câmara Federal e que partido indicará o vice na chapa com João Azevêdo

Aguinaldo abre mão do Senado
eleições 2022

A proposta apresentada 
pelo Comitê Nacional de Se-
cretários de Fazenda dos Es-
tados (Comsefaz) ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) na 
tentativa de diminuir os efei-
tos da Proposta de Lei Com-
plementar (PLP) 18/22, foi ne-
gada devido a falta de acordo 
com o Governo Federal, se-
gundo informou ontem o se-
cretário Estadual da Fazenda, 
Marialvo Laureano. 

Os estados apresentaram 
uma proposta para reduzir 
o ICMS, de modo que a car-
ga tributária efetiva corres-
ponda à aplicação da alíquota 
modal de cada Estado. A pro-
posta foi apresentada na últi-
ma segunda-feira (13), ao mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), André Men-
donça. 

“A proposta que fizemos 
junto ao STF, na última se-
gunda-feira, foi uma tentativa 
de conciliação, mas o Gover-
no Federal não aceitou e o mi-
nistro André Mendonça, que 
está coordenando, disse que 
não tinha como aceitar devi-
do a rejeição do Governo Fe-
deral”, explicou o secretário. 

Após a aprovação na Câ-
mara, ontem, da PLP 18, que 
limita em 17% a arrecada-
ção do ICMS nos estados so-
bre combustíveis, gás natural, 
energia elétrica, comunica-
ções e transporte coletivo e 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Foto: Marcos Russo

da falta de acordo com o Go-
verno Federal, os secretários 
Estaduais da Fazenda vão se 
reunir durante toda a sema-
na para tentar encontrar uma 
solução que diminua os pre-
juízos para o país. 

Tudo indica que o recurso 
será judicial, segundo adian-
tou Marialvo Lucena.“Esta-
mos todos em reunião através 
do Comsefaz, até sexta-feira, 
para tratar desse tema. Estão 
sendo discutidas e analisadas 
ações, para que de alguma 
forma possamos mitigar ou 
reduzir os impactos financei-
ros causados por essa PLP”, 
comentou. 

O secretário ressaltou ain-
da que a decisão do Governo 

Federal trata-se de uma “me-
dida eleitoreira” e de um radi-
calismo político. Segundo ele, 
apenas a Paraíba deve perder 
R$ 1,5 bilhões ao ano, caso a 
medida entre em vigor. Ma-
rialvo alerta ainda para uma 
crise fiscal, podendo faltar 
dinheiro para investimentos 
básicos.  “Isso é um absurdo, 
uma redução de quase 20% de 
toda a receita própria dos es-
tados, no meio do ano, em ple-
no andamento do orçamento. 
São alterações na legislação 
tributária, que dão esse im-
pacto violento de redução das 
receitas estaduais, esse real-
mente é o propósito do Go-
verno Federal, reduzir e de-
sestabilizar financeiramente 

os estados”, comentou”, disse. 

Contraproposta
Após rejeitar a propos-

ta dos Estados, o presidente 
da República, Jair Bolsonaro 
(PL), acionou o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) pedindo 
a declaração de inconstitucio-
nalidade de leis complemen-
tares que fixam as alíquotas 
do ICMS sobre operações de 
combustíveis nos 26 estados 
do país e do Distrito Federal.

O governo pede “a incons-
titucionalidade de todas as 
normas impugnadas na pre-
sente arguição, limitando a 
alíquota do ICMS incidente 
sobre combustíveis (ICMS-
combustíveis) àquela previs-

agrava ainda mais a situação, 
caso a receita do Estado caia. 
“Primeiro que o Ministério 
da Saúde decretou o fim da 
emergência sem pactuar com 
estados e municípios. Agora 
estamos observando aumen-
to de casos, a pandemia não 
acabou, medidas como essas 
afetam diretamente a popu-
lação”, disse. 

Renata Nóbrega alertou 
ainda que programas como 
o Opera Paraíba e a manu-
tenção dos hospitais do Esta-
do podem sofrer diretamente 
com o prejuízo. “É uma preo-
cupação real. Existe um risco 
de impacto na receita do es-
tado de R$ 1,5 bilhão. Preci-
sa haver ao menos uma com-
pensação, a saúde não pode 
ter prejuízo. Vai limitar os 
gastos do Opera Paraíba, de 
recursos com a parte de cus-
teio dos nossos hospitais, isso 
é um impacto real”, ressaltou.

Leia mais na página 15 

Para o secretário Marialvo Laureano, a decisão do Governo Federal é “medida eleitoreira”

Projeto
Comsefaz sugeriu 
redução do ICMS 
numa tentativa de 

minimizar impacto 
do PLP 18/22

O deputado federal Agui-
naldo Ribeiro (Progressistas) 
confirmou ontem, em entre-
vista coletiva, que não dispu-
tará uma vaga no Senado. O 
parlamentar adiantou que 
tentará a reeleição à Câmara 
Federal e seu partido indica-
rá o nome a vice-governador 
na chapa majoritária, encabe-
çada por João Azevêdo (PSB).   

“Vamos lá ao que é rele-
vante: o que estamos decidin-
do hoje: nós do Progressistas 
vamos caminhar juntos com 
o governador João Azevêdo 
nas eleições deste ano. Vamos 
marchar juntos e, a partir de 
agora, nós vamos construir 
com nossos amigos, nossos 
companheiros, vamos supe-
rar divergências que possam 
existir e que é natural, de par-
te a parte, para que numa re-
lação franca, honesta e ver-
dadeira, possamos avançar 
mais e mais”, destacou Agui-
naldo Ribeiro. 

Já o governador João Aze-
vêdo disse que decisão do de-
putado e Aguinaldo Ribeiro 
de não disputar uma vaga 
para o Senado, mas de dispu-
tar reeleição para Câmara Fe-
deral nas eleições deste ano, 
é de cunho pessoal. 

“Isso é uma decisão de 
cunho pessoal. Hoje (ontem) 
pela manhã tivemos uma re-
união e foi colocado isso. Te-
nho respeito por Aguinaldo, 
demonstrou essa lealdade. 

crise tributária

Supremo rejeita proposta dos estados sobre o ICMS

João cumprimenta Aguinaldo, que desistiu do Senado; “Nós, do Progressistas, vamos caminhar juntos com o governador”, declarou o deputado

ro de não disputar o Senado, 
mas que seu partido indica-
rá o nome do vice ou da vice-
governadora, mais legendas 
serão acrescentadas no leque 
de apoios a João Azevêdo. 

 “Como eu sabia que 
Aguinaldo estava construin-
do sua decisão, não alimen-
tei nenhuma expectativa e só 
aguardei a sua decisão”, dis-
se Gervásio Maia.

Quem também comentou 
a respeito da decisão do de-
putado Aguinaldo Ribeiro 
foi o prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena, também do 
Progressistas. Ele denomi-
nou o ato do colega de parti-
do como amadurecida.

“Foi um amadurecimen-
to do posicionamento do de-
putado Aguinaldo Ribeiro e 
agora vamos construir o que 

interessa, que é a vitória e a 
unidade da chapa majoritá-
ria, no sentindo de ser a ven-
cedora da Paraíba”, disse o 
prefeito.

Cícero Lucena ressaltou, 
ainda, que conversou com 
Aguinaldo Ribeiro sobre as 
eleições deste ano e, ontem, 
antes da coletiva, o deputa-
do federal colocou seu posi-
cionamento ao governador 

João Azevêdo.
“No caso do nosso par-

tido, além do apoio a João 
Azevêdo, nos cabe agora o 
fortalecimento dos nossos 
candidatos proporcionais. 
Aguinaldo, vindo para a pro-
porcional, como deputado 
federal, consolida-se, sem 
dúvida nenhuma e (a pro-
porcional) fica mais fortale-
cida “, explicou Cícero. 

Foto: Edson Matos

“Política se 
faz com 
muito diálogo 
e ouvindo 
a todos os 
envolvidos

João Azevêdo

Estou tranquilo por isso”, 
completou João Azevêdo. 

O governador João Aze-
vêdo ressaltou, ainda, que 
política se faz com muito diá-
logo e ouvindo a todos os en-
volvidos no processo para 
que a decisão atenda aos an-
seios de todos e não frustre 
expectativas. 

“Não tem essa discussão 
em relação a nomes. Até hoje 
trabalhávamos com o nome 
de Aguinaldo. O restante da 
chapa será construído com 
os aliados. As perguntas e 
as respostas vão vir em torno 
das mesmas coisas. Não esta-
mos discutindo etapas ante-
riores. As outras coisas não 
foram tratadas e serão trata-
das no futuro”, explicou o go-
vernador João Azevêdo.

Para o presidente estadual 
do PSB, o deputado federal 
Gervásio Maia Filho, com a 
decisão de Aguinaldo Ribei-

ta para as operações em geral, 
em cada ente da federação”.

Preocupação 
O Conselho Nacional de 

Secretarias de Saúde (Conass) 
e o Conselho Nacional de Se-
cretarias Municipais de Saú-
de (Conasems), publicaram 
uma nota ontem ressaltando 
uma preocupação nos inves-
timentos em saúde no país, 
após a aprovação da PLP 18. 

Os conselhos alegam que 
os especialistas têm alertado 
sobre o impacto financeiro 
nos serviços estaduais e mu-
nicipais que a PL pode causar. 
“Neste momento de retomada 
desafiadora da atividade eco-
nômica, qualquer reformu-
lação nas regras tributárias 
brasileiras não poderá cau-
sar prejuízos e nem descon-
tinuidade da prestação dos 
serviços públicos por moti-
vos de redução da arrecada-
ção”, diz nota. 

Além disso, o comunica-
do ressalta que os estados e 
municípios, embora tenham 
que aplicar no mínimo 12% e 
15%, respectivamente, de suas 
receitas próprias em ações e 
serviços públicos em saúde, 
participaram com 53,7% na 
composição do gasto públi-
co total em saúde em 2021, o 
equivalente a 2,38% do PIB.  

Segundo comentou a se-
cretária Estadual da Saú-
de, Renata Nóbrega, o fato 
dos casos de Covid-19 esta-
rem aumentando na Paraíba 

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br
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O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (PSB), se reúne 
hoje com o ex-presidente da 
República, Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), em Natal, no Rio 
Grande do Norte. O presiden-
ciável marcou um almoço com 
os nove governadores do Nor-
deste, e o seu candidato a vice
-presidente, Geraldo Alckmin 
(PSB), a portas fechadas.  

Além disso, João Azevêdo 
comentou que a agenda, além 
de política, será administrati-
va. Ele deve se encontrar com 
os governadores do Consórcio 
Nordeste, ainda pela manhã, 
para discutir pautas como a 
Proposta de Lei Complemen-
tar (PLP) 18/22, que limita em 
17% a arrecadação do ICMS 
nos estados sobre combustí-
veis, gás natural, energia elé-
trica, comunicações e trans-
porte coletivo. 

“Nós vamos realizar, pela 

O pedido de impeach-
ment contra o prefeito Bruno 
Cunha Lima (PSD) foi rejei-
tado pela Câmara dos Verea-
dores de Campina Grande. 
Em votação que ocorreu na 
última terça-feira (14), ape-
nas dois vereadores foram 
a favor: Olímpio Oliveira 
(PSL) e Jô Oliveira (PCdoB).

A denúncia foi apresen-
tada pelo advogado Olímpio 
de Moraes Rocha Brasileiro, 
no último dia 10 de junho, 
requerendo o pedido de im-
peachment. A acusação é 
pelo crime de improbidade 
administrativa e infrações 
político-administrativas. De 
acordo com o autor da ação, 
a revisão do Plano Diretor 
da Cidade está em atraso. 

A última revisão ocorreu 
em 2006, tendo já comple-
tado 16 anos sem a revisão. 
Segundo a Constituição, o 
Estatuto das Cidades e a Le-
gislação Municipal o prazo 
limite para acontecer a atua-
lização é de 10 anos. 

De acordo com o presi-
dente da Câmara de Verea-
dores de Campina Grande, 
Marinaldo Cardoso (Repu-
blicanos), não há motivos 
para a aprovação do pedido. 

Segundo o vereador Wal-
deny Santana (União) argu-
mentou o atraso não deve 
ser atribuído ao atual ges-
tor e pediu que procurassem 
atas das reuniões que parti-
cipou. “Solicito que o debate 
nem seja avançado, não vou 

permitir que essa Casa seja 
utilizada de trampolim po-
lítico”, afirmou.

O vereador Sargento 
Neto (PL) também solicitou 
que não seja debatida a pro-
positura, alegando que ela é 

infundada. Já a vereadora Jô 
Oliveira (PCdoB) registrou 
que o atraso mencionado é 
de seis anos e que o proces-
so já deveria ter sido avalia-
do no ano de 2016. Ela ainda 
colocou a importância de se 
discutir sobre a cidade ten-
do como referência o Plano 
Diretor. 

A vereadora também 
registrou que foi montada 
uma comissão, depois um 
conselho, que tiveram algu-
mas reuniões, mas não hou-
ve continuidade. Ela justi-
ficou que se o conselho da 
cidade estivesse em funcio-
namento, poderia ter refeito 
a comissão, mas que o pró-
prio conselho não tem se re-
unido. 

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) debateu 
ontem o ‘Novo Ensino Mé-
dio’, que está sendo implan-
tado nas escolas a partir des-
te ano. A audiência pública foi 
solicitada pelo presidente da 
Comissão de Políticas Públi-
cas (CPP) da Casa, Marcílio 
do HBE (Patriota). Com a mo-
dificação, as disciplinas pas-
sarão a ser áreas do conheci-
mento, como é feito na divisão 
do Enem. As áreas vão abor-
dar todas as matérias traba-
lhadas atualmente em sala de 
aula e nenhuma sairá da gra-
de, mas os conteúdos serão 
ministrados de forma inter-
disciplinar. A vereadora Eliza 
Virgínia (PP), presidente da 
Frente Parlamentar da Edu-
cação da CMJP, secretariou o 
início da audiência.  

“A implantação do novo 
Ensino Médio tem início na 
Paraíba em 2022, assim como 
em todo o país. Portanto, com 
base nessas mudanças, faz-se 
necessário discutir com o seg-
mento educacional o futuro 
da educação em nossa cida-
de e o cumprimento dessas 
mudanças no âmbito público 

manhã, uma reunião do Con-
sórcio Nordeste com todos os 
governadores, onde tratare-
mos diversas pautas, como 
da PLP 18, que trata do ICMS. 
Além da pauta de programas 
sociais. No intervalo, terá um 
almoço e com a presença do 
candidato Lula”, afirmou o go-
vernador. 

O principal tema a ser dis-

Sem culpa
Vereadores não 
viram motivos 

que justificariam 
o afastamento do 

prefeito

Câmara de Campina Grande rejeita o pedido de 
impeachment contra prefeito Bruno Cunha Lima

fica

Encontro será hoje, em Natal, e contará com a presença dos chefes do Executivo dos estados do Nordeste

Lula e governadores debatem a fome
em natal

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Foto: Secom/PB Foto: Site do PT

Cada cidade que visitarmos, 
vamos fazer reuniões para es-
cutar diversos setores da so-
ciedade e discutir melhorias 
para o Brasil. Não seria possí-
vel fazer o que fizemos quan-
do estivemos no governo se 
não fosse o aprendizado que 
tivemos com o povo”, escreveu 
Lula nas suas redes sociais. 

Além disso, entre os assun-

tos que serão abordados com 
os governadores, está o pro-
grama Acolhe Nordeste, rea-
lizado através do Consórcio 
Nordeste, que prevê um va-
lor de R$ 500 para crianças e 
adolescentes que ficaram ór-
fãos devido a Covid-19. Além 
disso, devem discutir manei-
ras de ampliar o Bolsa Família. 

Esse é o primeiro compro-

misso do ex-presidente Lula e 
do ex-governador de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin (PSB), no 
Nordeste. Na agenda do pe-
tista, em Natal, está prevista 
ainda a participação na 1ª Fei-
ra Nordestina de Agricultura 
Familiar realizada pelo Go-
verno do Estado entre os dias 
15 e 19 de junho, no Centro de 
Convenções de Natal. Por úl-
timo, Lula deve participar do 
ato público “Juntos pelo RN”, 
no estacionamento da Arena 
das Dunas. 

Lula deve seguir para Ma-
ceió, em Alagoas, onde terá 
agenda no setor cultural e ou-
tro ato público. Entre as pau-
tas, o petista deve ressaltar a 
importância de retomar um 
programa habitacional aos 
moldes do Minha Casa, Mi-
nha Vida.

A última visita no Nordes-
te será em Aracaju, Sergipe, 
onde o ex-presidente deverá 
falar de emprego com estímu-
los à infraestrutura.

“As pessoas 
são obrigadas 
a escolher 
entre comida 
ou pagar 
conta de luz

Lula

João Azevêdo participará da reunião com o ex-presidente Lula

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) ressaltou 
ontem a importância do 
aplicativo e-Título para a 
segurança e praticidade 
do eleitor. O app, dispo-
nível para aparelhos com 
dispositivos android e 
IOS, oferece diversas faci-
lidades ao eleitor, permi-
tindo o acesso rápido e fá-
cil à Justiça Eleitoral.

O e-Título foi criado em 
2018 e funciona como uma 
central de prestação de 
serviços por dispositivos 
móveis. Ele oferece uma 
série de serviços e infor-
mações, como gerar certi-
dões de quitação eleitoral 
e de crimes eleitorais; emi-
tir e pagar multas; consul-
tar o local de votação; jus-
tificar ausência às urnas; e 
se inscrever como mesário 
voluntário, entre outros.

As pessoas que têm a 
biometria coletada pela 
Justiça Eleitoral podem 
utilizar o aplicativo e-Tí-
tulo como forma de iden-
tificação, inclusive na hora 
do voto. Caso o eleitor já 
tenha feito o cadastramen-
to biométrico (cadastro 
das impressões digitais, 
fotografia e assinatura), 
a versão do e-Título virá 
acompanhada da foto da 
pessoa, facilitando a iden-
tificação. 

Contudo, se ainda não 
tiver feito o cadastramen-
to, a versão do e-Título será 
baixada sem fotografia. 
Nesse caso, o eleitor deve-
rá levar outro documen-
to oficial com foto para se 
identificar perante o me-
sário para votar. No dia da 
eleição, o aplicativo tam-
bém informa o local de vo-
tação, inclusive utilizando 
a integração com o Waze e 
o Google Maps.

Segundo a Justiça Elei-
toral, não é preciso ter o 
título de eleitor em mãos, 
caso a pessoa saiba a se-
ção e o local em que vota. 
Basta levar no dia das elei-
ções um documento ofi-
cial com foto. No entanto, 
o e-Título é uma ferramen-

ta que ajuda a eleitora e o 
eleitor a conhecer o local 
de votação, além de per-
mitir o acesso a várias in-
formações importantes.

A Justiça Eleitoral res-
saltou ainda a importân-
cia dos eleitores baixarem 
o aplicativo antecipada-
mente para evitar even-
tuais “filas virtuais” nos 
dias que antecedem o 
pleito e que podem com-
prometer a qualidade da 
conexão em virtude da 
grande quantidade de 
acessos simultâneos.

Como usar?
Para utilizá-lo, o elei-

tor deve inserir o número 
do título ou do CPF, nome, 
nome da mãe e do pai e 
data de nascimento. De-
pois, é só seguir os passos 
indicados. É importante 
prestar atenção na hora 
de preencher os dados, já 
que eles precisam ser exa-
tamente iguais aos que es-
tão no cadastro eleitoral. 
Se houver o preenchimen-
to de alguma informação 
diferente daquela lança-
da no cadastro, o sistema 
não validará e não libera-
rá o e-Título.

Atualizações
Desde o dia 13 de maio, 

uma nova versão do apli-
cativo foi disponibilizada 
para download e atualiza-
ção nas plataformas Goo-
gle Play e App Store. Ago-
ra, os usuários poderão 
contar com melhorias nos 
recursos de acessibilida-
de, como a troca do fundo 
verde pelo azul para dar 
mais conforto às pessoas 
com algum tipo de defi-
ciência visual, como o dal-
tonismo.

A Central de Notifica-
ções do e-Título também 
foi modernizada e envia-
rá mensagens com infor-
mações importantes sobre 
as Eleições Gerais de 2022. 
Mas apenas quem atuali-
zou o aplicativo receberá 
as comunicações oficiais 
da Justiça Eleitoral.

TSE ressalta importância 
do e-Título para segurança

eleições

Escola pode ampliar condições de inclusão social
novo ensino médio

e privado”, justificou o propo-
sitor da discussão

De acordo com a reforma 
o ‘Novo Ensino Médio’ deve 
focar no projeto de vida, pre-
paração mais efetiva para o 
mundo do trabalho e no apro-
fundamento das capacidades 
e habilidades individuais dos 
alunos. O projeto vale para as 
redes pública e privada de en-
sino, e prevê o aumento pro-
gressivo da carga horária com 
a organização curricular es-
truturada em uma formação 

geral básica, pautada nos di-
reitos e objetivos de aprendi-
zagem.

O professor de História 
e auxiliar em Gestão Esco-
lar Rodrigo Mateus fez uma 
breve explanação sobre os 
principais pontos estrutu-
rais do ‘Novo Ensino Mé-
dio’, com base na grade co-
mum curricular desse novo 
ensino, que tem como fun-
damento o lema: “Está em 
jogo a recriação da escola, 
que embora não possa por si 

só resolver as desigualdades 
sociais, pode ampliar as con-
dições de inclusão social ao 
possibilitar o acesso à ciên-
cia, à tecnologia, à cultura e 
ao trabalho”. 

Rodrigo Mateus apresen-
tou os desafios para consecu-
ção da reforma pretendida, 
tais como a lacunas na alfa-
betização verificadas no pro-
cesso de aprendizagem dos 
primeiros anos escolares e 
a defasagem nos conteúdos 
observada nos últimos anos.

Vereadores ouviram especialistas e discutiram o que pode mudar no Ensino Médio no país

Foto: Ascom/CMJP

cutido pelo ex-presidente, será 
o “Agravamento da fome no 
Brasil”. Atualmente, o Brasil 
possui mais de 33,1 milhões 
de brasileiros que não tem o 
que comer, segundo o  2º In-
quérito Nacional sobre Segu-
rança Alimentar no Contexto 
da Pandemia da Covid-19 no 
Brasil, feito pela Rede Brasi-
leira de Pesquisa em Sobera-
nia e Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

Os estados do Norte e Nor-
deste possuem o pior quadro, 
onde 25,7% e 21% das famí-
lias, respectivamente, passam 
fome. Segundo afirmou o pré-
candidato à Presidência da Re-
pública nas suas redes sociais, 
a população do país tem tido 
que escolher entre pagar con-
tas 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. 
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O ministro da Justiça, An-
derson Torres, afirmou na noi-
te de ontem que restos mortais 
humanos foram encontrados 
em local onde estavam sen-
do feitas escavações na bus-
ca pelo indigenista Bruno Pe-
reira e pelo jornalista Dom 
Phillips, desaparecidos des-
de o dia 5 de junho, no Vale 
do Javari, oeste do Amazo-
nas. A localização exata des-
ses corpos teria sido indicada 
por um dos suspeitos presos, 
acusados de envolvimento no 
crime, que teria confessado o 
envolvimento nas mortes de 
Pereira e Phillips. Segundo o 
ministro, o material orgânico 
será periciado. 

“Acabo de ser informado 
pela Polícia Federal que ‘re-
manescentes humanos foram 
encontrados no local, onde es-
tavam sendo feitas as escava-
ções’. Eles serão submetidos à 
perícia. Os responsáveis pe-
las investigações fizeram uma 
entrevista coletiva em Ma-
naus”, postou Torres em pu-
blicação no Twitter.

Na terça-feira (14), a PF 
prendeu o segundo suspeito 
de possível envolvimento no 
desaparecimento do jornalis-
ta e do indigenista. O detido 
é Oseney da Costa de Olivei-
ra, conhecido como Dos San-
tos, de 41 anos de idade. Na 
semana passada, também foi 
detido o pescador Amarildo 
da Costa Pereira, conhecido 

como “Pelado”. Ambos são 
irmãos. Após confessarem, 
durante a tarde, a autoria do 
crime, ocorrido no Rio Ita-
quaí, os suspeitos indicaram 
o local onde os corpos, que 
teriam sido esquarterjados, 
foram sido enterrados. As 
circunstâncias da morte dos 
dois desaparecidos ainda não 
foram detalhadas. Uma cole-
tiva de imprensa será reali-
zada ainda hoje em Manaus 
para atualizar novidades so-
bre o caso.

Desaparecimento
Dom Phillips, que é cola-

borador do jornal britânico 
The Guardian, e Bruno Pe-
reira, servidor licenciado da 
Fundação Nacional do Índio 
(Funai), foram vistos pela úl-
tima vez há cerca 10 dias, na 
região da reserva indígena 
do Vale do Javari, a segunda 
maior do país, com mais de 
8,5 milhões de hectares. Eles 
se deslocavam da comunida-
de ribeirinha de São Rafael 
para a cidade de Atalaia do 
Norte-AM, quando sumiram 
sem deixar vestígios.

O indigenista denunciou 
que estaria sofrendo ameaças 
na região, informação confir-
mada pela PF, que abriu pro-
cedimento investigativo sobre 
essa denúncia. Bruno Pereira 
estava atuando como colabo-
rador da União das Organiza-
ções Indígenas do Vale do Ja-
vari (Univaja), uma entidade 
mantida pelos próprios indí-
genas da região.

Perícia será realizada para confirmar se são os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips

Polícia encontra restos humanos 
desaparecimento no amazonas

A Câmara dos Deputados 
concluiu ontem a votação do 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP) 18/2022, que limi-
ta a aplicação de alíquota do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre combustíveis. 
O texto segue para sanção 
presidencial.

Na sessão de ontem, os 
deputados rejeitaram o úni-
co destaque que poderia mu-

dar o texto-base aprovado na 
noite de ontem (14) pelos par-
lamentares. Deputados do 
PT propuseram que as per-
das dos estados e dos muni-
cípios fossem corrigidas pela 
inflação (IPCA), assegurando 
uma compensação aos entes 
em valores reais.

O projeto incide a alíquo-
ta do ICMS para gás natural, 
energia elétrica, comunica-
ções e transporte coletivo. Se-
gundo a matéria, esses pro-
dutos seriam classificados 
como essenciais e indispen-

sáveis, levando à fixação da 
alíquota do ICMS em um pa-
tamar máximo de 17% ou 
18% (a depender da localida-
de), inferior à praticada pelos 
estados atualmente. O PLP 
também prevê a compensa-
ção da União às perdas de re-
ceita dos estados quando a 
perda de arrecadação ultra-
passar 5%.

O texto também reduz a 
zero, até 31 de dezembro de 
2022, as alíquotas de Cide-
Combustíveis e a tributação 
de Programa de Integração 

Social (PIS) e Contribuição 
para o Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins) in-
cidentes sobre a gasolina. O 
diesel e o gás de cozinha já 
têm esses tributos zerados.

Compensação
Ao tramitar no Senado, 

congressistas acrescentaram 
um dispositivo para garan-
tir recursos para o Fundo de 
Manutenção da Educação 
Básica (Fundeb). Essa emen-
da prevê que, se os estados e 
municípios perderem recur-

sos em função da lei, a União 
vai compensá-los para que 
os atuais níveis do Fundeb 
sejam mantidos. A medida 
impede que o Fundeb perca 
recursos com a redução da 
arrecadação do ICMS. O fun-
do tem receitas vinculadas à 
arrecadação desse imposto.

Assim como o Fundeb, a 
área da saúde, outro recurso 
carimbado, terá os repasses 
garantidos mesmo que haja 
perda de arrecadação dos es-
tados. Recursos carimbados 
são aqueles com destinação 

definida, sem possibilidade 
de redirecionamento para ou-
tras áreas.

De acordo com senador 
Fernando Bezerra (MDB-PE), 
relator da matéria no Senado, 
o projeto pode derrubar em R$ 
1,65 o preço da gasolina e em 
R$ 0,76 o preço do diesel. No 
entanto, argumentou que os 
preços poderiam apenas “não 
subir muito mais”, a depender 
do cenário internacional, que 
influencia no preço do barril 
de petróleo e na valorização 
do dólar frente ao real.

Câmara conclui a votação de projeto de lei que limita o ICMS
preço dos combustíveis

Heloisa Cristaldo 
Agência Brasil

Pedro Rafael Vilela 
Agência Brasil

A Justiça do Amazonas 
decretou na tarde de ontem  
a prisão temporária, pelo 
prazo de 30 dias, do pes-
cador Oseney da Costa de 
Oliveira, conhecido como 
Dos Santos, o segundo sus-
peito preso na investigação 
do desaparecimento do in-
digenista Bruno Pereira e 

do jornalista inglês Dom 
Phillips.

A prisão foi determina-
da pela juíza Jacinta Silva 
dos Santos, da Vara Úni-
ca de Atalaia do Norte, em 
audiência de custódia pre-
sencial. O procedimento é 
padrão e serve para o juiz 
analisar a legalidade das 
prisões e a necessidade de 
continuidade da detenção 
ou a possibilidade de even-
tual concessão de liberdade.

“A audiência de custódia 
foi relativa ao cumprimento 
da prisão temporária decre-
tada por este Juízo, atenden-
do a pedido da autoridade 
policial”, informou a juíza.

Após os 30 dias, a prisão 
temporária pode ser reno-
vada ou convertida em pre-
ventiva, que não tem prazo 
determinado. O pescador 
não constituiu advogado e 
por enquanto é representado 
pela Defensoria Pública do 

Amazonas. Ele foi preso na 
noite de ontem em Atalaia.

Dos Santos é irmão do 
também pescador Amaril-
do da Costa Oliveira, co-
nhecido como Pelado, o 
primeiro preso pela Polí-
cia Federal (PF) na inves-
tigação. Testemunhas rela-
taram aos policiais federais 
que os dois saíram de bar-
co em alta velocidade atrás 
de Bruno e Dom no dia do 
desaparecimento.

Justiça decreta prisão de segundo suspeito
Rayssa Motta e 
Alisson Castro
Agência Estado

Um dos presos por suspei-
ta de envolvimento no desa-
parecimento do indigenista 
Bruno Pereira e do jornalis-
ta inglês Dom Phillips foi le-
vado pela Polícia Federal, na 
manhã de ontem para a área 
de buscas no Rio Itaquaí.

O homem foi levado da 

delegacia de Atalaia do Nor-
te-AM para o porto da cida-
de, principal acesso às terras 
indígenas do Vale do Javari. 
Uma vez lá, foi colocado em 
um carro da Polícia Federal e 
embarcou usando boné, más-
cara de proteção facial e um 
casaco com capuz.

Os policiais que atuam 
no caso não quiseram confir-
mar se o homem decidiu re-

velar informações que podem 
elucidar o caso, considerado 
suspeita de homicídio. Mais 
cedo, os agentes incluíram 
um cão farejador na equipe 
de buscas.

Pereira e Phillips percor-
riam a região do Vale do Ja-
vari. Pereira orientava mora-
dores da região a denunciar 
irregularidades cometidas 
em reserva indígena e o jor-

nalista estrangeiro acompa-
nhava o trabalho para regis-
trar em livro que pretendia 
escrever.

Ainda na quarta-feira, a 
PF deve divulgar resultado de 
testes de DNA feitos em vestí-
gios humanos que foram en-
contrados durante as inves-
tigações. Parentes de Pereira 
e Phillips cederam amostras 
para comparação.

Policiais levaram preso para área de buscas 
Vinícius Valfré 
Agência Estado

O primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris John-
son, comentou ontem sobre 
o desaparecimento do repór-
ter britânico Dom Phillips 

no Brasil. Durante audiência 
no Parlamento em Londres, 
Johnson se disse “profunda-
mente preocupado com o que 
pode ter ocorrido” com o jor-
nalista.

Segundo Johnson, autori-
dades do Reino Unido estão 

em contato com as do Brasil 
para tratar do caso.

“Dizemos ao Brasil que es-
tamos prontos a prover todo o 
apoio que eles possam preci-
sar”, afirmou o premiê.

Phillips e o indigenista 
Bruno Pereira completaram, 

na terça-feira (14), 10 dias de 
desaparecimento, em meio 
a buscas em andamento da 
dupla.

Também na terça-feira, foi 
informado que mais um sus-
peito pelo sumiço da dupla 
foi preso.

Premiê britânico se manifesta sobre o caso
Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado

O ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou que foram encontrados restos mortais de humanos 

n 

A localização 
exata dos 
corpos teria 
sido indicada 
por um dos 
dos suspeitos 
presos, 
acusados de 
envolvimento 
no crime

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) voltou a criticar a pos-
tura do jornalista inglês Dom 
Phillips e do indigenista Bru-
no Pereira, desaparecidos na 
região do Vale do Javari des-
de 5 de junho, e afirmou que 
o colaborador do britânico 
The Guardian era “mal vis-
to” na região.

“Esse inglês era mal visto 
na região, fazia muita maté-
ria contra garimpeiros, ques-
tão ambiental. Então, naquela 
região bastante isolada, mui-
ta gente não gostava dele. De-
veria ter segurança mais que 
redobrada consigo próprio”, 
afirmou o presidente, em en-
trevista ao canal da jornalista 

Leda Nagle no YouTube. “Os 
dois resolveram entrar numa 
área completamente inóspita 
sozinhos, sem segurança, e 
aconteceu problema”, acres-
centou. “É muito temerário 
você andar naquela região 
sem estar preparado fisica-
mente e também com arma-
mento devidamente autoriza-
do pela Funai, que pelo que 
parece não estavam.”

Como mostrou o Estadão, 
cartéis de drogas de Miami, 
Medellín e Sinaloa mantêm 
uma espécie de Estado pa-
ralelo no entorno da Terra 
Indígena do Vale do Javari, 
onde desapareceram Bruno e 
Dom. A atuação da dupla ain-
da ameaçava os interesses de 
garimpeiros e pescadores ile-
gais no local.

Bolsonaro critica Dom  
Eduardo Gayer 
Agência estado

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de junho de 2022       16Mundo EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

A FOGUEIRA
MAIS BRILHANTE...

...E O FORROFIANDO!
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Segunda a sexta

A Ucrânia ignorou um ul-
timato russo para entregar a 
cidade de Sievierodonetsk, 
no leste, ontem, enquanto mi-
nistros da Defesa da aliança 
militar ocidental Organiza-
ção do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan) se reuniam em 
Bruxelas para discutir o en-
vio de mais armas pesadas 
para reabastecer os estoques 
cada vez menores de Kiev.

A Rússia havia dito às for-
ças ucranianas escondidas 
em uma fábrica de produtos 
químicos na cidade destruí-
da para interromper a “resis-
tência sem sentido e depor ar-
mas” a partir da manhã de 
ontem, pressionando na ba-
talha pelo controle do leste 
da Ucrânia.

Os planos anunciados por 
Moscou para abrir um cor-
redor humanitário para ci-
vis presos na fábrica foram 
interrompidos por bombar-
deios ucranianos, disseram 
separatistas apoiados pela 
Rússia, segundo a agência 
de notícias RIA. Os separatis-
tas planejavam levar os civis 
para o território sob seu pró-
prio controle.

A Ucrânia diz que mais 
de 500 civis estão presos jun-
to com soldados dentro da 
fábrica química Azot, onde 

Cerca de 500 civis estão presos junto com soldados dentro de uma fábrica, onde as forças resistem ao bombardeio russo 

Ucrânia ignora ultimato da Rússia
por rendição em SievierodonetSk

Agência Brasil suas forças resistem durante 
semanas ao bombardeio rus-
so que reduziu grande parte 
de Sievierodonetsk a ruínas.

O prefeito de Sievierodo-
netsk, Oleksandr Stryuk, dis-
se após o término do prazo 
da manhã de ontem que as 
forças russas estavam tentan-
do invadir a cidade de várias 
direções, mas as forças ucra-
nianas continuaram a defen-
dê-la.

“Estamos tentando em-
purrar o inimigo para o cen-
tro da cidade”, afirmou ele na 
televisão, sem se referir ao ul-
timato. “Esta é uma situação 
em andamento com suces-
sos parciais e recuos táticos.”

“As rotas de fuga são peri-
gosas, mas existem algumas”, 
disse ele.

“Esta é uma 
situação em 
andamento 
com sucessos 
parciais e 
recuos táticos

Oleksandr Stryuk

As forças ucranianas es-
tão sofrendo perdas signi-
ficativas no combate contra 
tropas russas tanto na cida-
de de Sievierodonetsk quan-
to na região de Kharkiv, dis-
se o presidente Volodymyr 
Zelensky.

Ele também afirmou que 
a Ucrânia precisa de armas 
antimísseis modernas, acres-

centando que não pode haver 
justificativa para os países 
parceiros atrasarem a entre-
ga. Alguns foguetes russos 
estão escapando das defesas 
e causando baixas.

A Ucrânia informou que 
suas forças ainda estão ten-
tando retirar civis de Sievie-
rodonetsk depois que a Rús-
sia destruiu a última ponte 
para a cidade, no mais re-
cente estágio de uma bata-
lha de semanas na região de 

Donbas, que Moscou busca 
capturar.

Mortes
“As batalhas mais ferozes, 

como antes, estão em Sievie-
rodonetsk e em outras cida-
des e comunidades próximas. 
As perdas, infelizmente, são 
dolorosas”, disse Zelensky.

“Mas temos que nos man-
ter firmes. Manter a força é 
extremamente importan-
te em Donbas. Quanto mais 

perdas o inimigo sofrer lá, 
menos força terá para pros-
seguir com sua agressão”, de-
clarou ele. A Ucrânia também 
está tendo perdas “dolorosas” 
na região de Kharkiv, a leste 
de Kiev, onde a Rússia busca 
fortalecer sua posição depois 
de ter sido empurrada para 
trás recentemente, disse Ze-
lensky, que acrescentou: “As 
batalhas continuam lá e te-
mos que continuar lutando, 
lutando muito”.

Perdas significativas, afirma presidente
Agência Brasil

n 

A Ucrânia 
informou que 
suas forças 
ainda estão 
tentando 
retirar civis 
de Sieviero-
donetsk 
depois que a 
Rússia destruiu 
a última ponte 
para a cidade

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia precisa de armas antimísseis modernas

Foto: Ukrainian Presidential Press Service

OMS analisa relatos de vírus da 
varíola dos macacos no sêmen

doença

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) está anali-
sando relatos de que o vírus 
da varíola dos macacos está 
presente no sêmen de pacien-
tes, explorando a possibili-
dade de que a doença possa 
ser transmitida sexualmen-
te, disse uma autoridade da 
OMS ontem.

Muitos casos no atual sur-
to de varíola dos macacos, em 
grande parte centrados na 
Europa, estão entre parcei-
ros sexuais, e a agência reite-
rou que o vírus é transmitido 
principalmente por contato 

interpessoal próximo.
Nos últimos dias, os cien-

tistas dizem ter detectado 
DNA viral no sêmen de al-
guns pacientes com varío-
la dos macacos na Itália e na 
Alemanha, incluindo uma 
amostra testada em labora-
tório que sugeria que o ví-
rus encontrado no sêmen de 
um único paciente era capaz 
de infectar outra pessoa e re-
plicar.

Catherine Smallwood, 
gerente de incidentes de va-
ríola dos macacos na OMS/
Europa, disse que não se sabe 
se relatos recentes significam 
que o vírus da varíola dos 
macacos pode ser sexual-

mente transmissível.
“Isso pode ter sido algo 

que desconhecíamos nesta 
doença”, disse ela em uma 
entrevista coletiva.

“Nós realmente preci-
samos nos concentrar no 
modo de transmissão mais 
frequente e vemos claramen-
te que isso está associado ao 
contato pele a pele.”

Mais de 1,3 mil casos da 
doença viral foram relatados 
por cerca de 30 países desde o 
início de maio. A maioria dos 
casos foi relatada em homens 
que fazem sexo com homens.

Pesquisas apontam empate entre 
Petro e Hernández nas eleições

na colômbia

A quatro dias do segun-
do turno nas eleições presi-
denciais na Colômbia, vá-
rias pesquisas de intenção 
de votos apontam para um 
empate técnico entre Gus-
tavo Petro e Rodolfo Her-
nández. As sondagens, no 
entanto, mostram um alto 
índice de eleitores indeci-
sos, o maior desafio de am-
bos os candidatos em uma 
disputa polarizada entre 
a esquerda e a direita po-
pulista.

Desde a definição do 
primeiro turno em 29 de 

maio, as pesquisas mos-
tram uma disputa acirrada 
entre Petro e Hernández, 
que veem dificuldades em 
crescer. Na última sexta-
feira, a pesquisa feita pela 
Invamer mostrou o empre-
sário com apenas um pon-
to porcentual de diferença 
do ex-senador de esquerda, 
o que é considerado empa-
te. Hernández tem 48,2% 
dos votos, enquanto Petro 
pontua 47,2%, uma vanta-
gem menor do que a mar-
gem de erro de 2,6%.

Petro, um ex-guerrilhei-
ro de 62 anos, saiu na fren-
te no primeiro turno com 
40% dos votos e enfrenta-

rá Hernández, 77, que sur-
preendeu e tirou a direita 
tradicional da corrida pelo 
poder ao obter a segunda 
melhor votação (28%).

Entre maio e junho, o 
candidato da esquerda per-
deu 2,8 pontos porcentuais 
em intenções de voto, en-
quanto seu rival aumentou 
0,8, segundo levantamento 
da Invamer. O instituto en-
trevistou 2 000 pessoas en-
tre 3 e 7 de junho de 2022.

Os colombianos vão às 
urnas descontentes com o 
governo de Iván Duque, 
que termina seu mandato 
em 7 de agosto com 28% de 
aprovação a sua gestão.

Agência Brasil

Agência Estado

Leia mais na página 20
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Nas minhas andanças pela Paraíba e outros 
territórios tenho percebido muitos governos 
que operam com diferencial, exatamente 

porque investem na capacidade interna e 
atuam promovendo as mudanças necessárias 
para fortalecer a economia, a cultural local e a 
sociedade.

A visita mais recente que fiz foi ao município de 
Dona Inês – PB, para uma palestra sobre economia 
criativa e turismo. Visitei a Mata do Seró, uma 
reserva florestal, cuja vegetação é formada por 
árvores ainda preservadas e árvores frutíferas. 
Próximo à Mata do Seró há um empreendedor que 
vai investir em uma área de camping, para melhor 
formatar o turismo de aventura no município. 

Conheci o Espaço da Memória, dividido em três 
ambientes de memória coletiva, que representam 
os ciclos econômicos do município. O Memorial 
da Farinha, traz no seu acervo peças das antigas 
casas de farinha existentes nas décadas de 50 e 
60. Eram vários caminhões carregados de farinha 
de mandioca que saíam do município e hoje 
praticamente essa atividade econômica é pouco 
representativa. O Memorial do Homem do Campo 
representa uma réplica da casa dos primeiros 
habitantes, agricultores do município. O Memorial 
do Sisal que foi outro grande ciclo econômico. O 
Espaço da Memória educa e preserva a história 
dos ciclos econômicos do município, muito 
adequado ao turismo pedagógico da região.
Atualmente, a atividade econômica principal é a 
extração mineral, gerando renda para cerca de 
400 famílias. 

O governo municipal tem investido na 
infraestrutura necessária para estimular o turismo 
criativo e colaborativo de Dona Inês – PB, que tem 
uma população estimada de 10 mil habitantes.

O projeto arquitetônico Memória Cruz da 
Menina será uma excelente estrutura para o 
turismo religioso. Esse projeto está inserido 
na comunidade quilombola Cruz da Menina, 
que certamente será beneficiada com o 
desenvolvimento local do turismo. O ateliê do 
Sérgio Teófilo tem peças únicas, criativas e 
belas, esculpidas em madeira umburana de 
reaproveitamento.

Nesse período de chuva as cachoeiras de 
Dona Inês – PB são encantadoras. Como exemplo 
cito a Cachoeira do Letreiro, cuja trilha e beleza 
nos conscientiza para o respeito ao ambiente 
preservado. As marmitas do Lajedo Preto têm 
uma configuração natural à parte, que transforma 
o local em uma área de contemplação, dessas 
formações rochosas da natureza. 

Somando a esse atrativo natural tivemos a 
experiência de saborear a gastronomia regional, 
onde o prato principal foi a galinha de capoeira, 
com o pirão e o feijão verde, no Restaurante 
Rural da Célia. Tudo muito gostoso. À noite, após 
a palestra, foi o momento de interagir com os 
artistas locais, verdadeiros talentos da música, no 
quiosque denominado Boteco. Saí mais surpresa 
ainda com o acervo de cultura viva, que é tão 
valorizada pela gestão pública atual. Certamente 
o projeto do Festival de Inverno, previsto para unir 
três municípios da região, será mais uma ação 
assertiva para atrair turistas para o município.

Quero destacar a ação colaborativa de 
decoração da cidade para os festejos juninos, 
sempre com o enfoque da sustentabilidade e o 
pertencimento dos atores locais. 

Depois de vivenciar essa experiência em Dona 
Inês – PB, posso concluir que o desenvolvimento 
local sustentável supera os diferentes desafios 
relacionados à saúde, à educação, à segurança, 
questões ambientais, tecnologia digital e 
inclusão social. Esses são problemas complexos, 
que exigem inovações tecnológicas e sociais, 
organizacionais e políticas.

Não podemos perder o rumo e continuar 
cometendo erros passados. É preciso que a 
sociedade comece a pensar que a promoção do 
desenvolvimento no seu território é missão de todos 
– iniciativa privada, governo e comunidade.

É propósito de um governo a sua capacidade 
e as competências necessárias para uma boa 
execução e contribuição efetiva para um mundo 
melhor, fazendo valer a parceria público-privada, 
na qual as pessoas possam prosperar e os 
recursos naturais e culturais sejam respeitados.

Todas as dificuldades que estamos vivenciando 
hoje são consequências das escolhas que fizemos 
coletivamente. Que tenhamos mais governos, 
empresários e comunidade comprometidos com o 
bem público e o bem-estar da sociedade.

Os festejos juninos estão mo-
vimentando a economia dos 
municípios do Sertão. Além de 
destinos centrais como Patos e 
Santa Luzia, as cidades do en-
torno também são beneficia-
das com a chegada de visitan-
tes. Conforme a Prefeitura de 
Patos, a maior parte dos esta-
belecimentos de hospedagem 
já está sem vagas. Em Santa Lu-
zia, a prefeitura estima a gera-
ção de três mil empregos diretos 
e indiretos, no comércio e setor 
de serviços.

A festa de São João de Pa-

tos acontecerá na próxima se-
mana, dos dias 20 a 24, e toda a 
rede hoteleira deverá estar ocu-
pada, conforme estimativa do 
setor. A presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur), 
Ruth Avelino, destaca que os vi-
sitantes podem procurar as hos-
pedagens alternativas, por meio 
dos aplicativos, um serviço que 
também impulsiona a economia 
das cidades.

O presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Patos 
(Aciap), Edvaldo Gonçalves, co-
menta que o setor já está aque-
cido com a aproximação da fes-
ta, o que deve ser intensificado 
com o início da programação, 

que tem nomes como Wesley 
Safadão, Xand Avião e a dupla 
Bruno e Marrone.

O prefeito de Santa Luzia,  
Zezé Araújo, afirma que junho é 
o mês mais esperado pela popu-
lação. Além dos festejos, o perío-
do possibilita a geração de ren-
da extra para os comerciantes 
locais, os donos de hotéis e pou-
sadas e as pessoas que colocam 
casas para alugar. 

Malas prontas
A advogada Íracles Maia já 

está organizando a mala que 
vai levar para passar o São João 
em Patos. “Eu ainda não conhe-
ço os festejos de Patos e minha 

expectativa é de sair da rotina, 
viver essa experiência em dife-
rentes aspectos, não só pela fes-
ta popular, mas pela cultura, a 
gastronomia e as paisagens na-
turais do percurso”, conta ela, 
que pretende visitar Santa Luzia 
no mesmo final de semana. “Te-
mos muitas riquezas culturais, 
na Paraíba. O Sertão tem mui-
to a ser explorado”, recomenda.

Santa Luzia abriu os festejos, 
no último dia 1o, comemorando 
80 anos de São João, nas ruas da 
cidade. No período de 23 a 26, a 
festa ocorrerá no novo Parque 
de Eventos, com atrações como 
Matheus e Kauan, Amazan, Zé 
Ramalho e Wesley Safadão.

Comércio se organizou para atender os turistas que lotam os hotéis no Sertão

Festas juninas estimulam a 
economia no interior da PB

empregos gerados Economia 
  Criativa
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A diferença no preço do mi-
lho in natura (principal ingre-
diente das comidas típicas das 
festas juninas), em João Pessoa, 
chega a R$ 35, conforme regis-
tra pesquisa realizada pela Se-
cretaria Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor (Pro-
con-JP). A pesquisa foi realiza-
da no último dia 14, nos merca-
dos públicos da capital.

Na ocasião foi verificado 
que a mão (52 espigas) do pro-
duto sem palha está oscilan-
do entre R$ 25 (Mangabeira) e 
R$ 60 (Ceasa e Bairro dos Esta-
dos), uma variação de 140%. Os 
mesmos valores foram encon-
trados na mão do milho verde 
com palha, que pode ser en-
contrada entre R$ 25 (Manga-

Preço da mão de milho tem diferença de 140%
mercados públicos

A sexta edição do Festi-
val do Milho da Central de 
Comercialização da Agricul-
tura Familiar (Cecaf), no José 
Américo, promete inovar em 
preços, atrações e estrutura. 
De 21 a 23 de junho, o espaço 
estará com uma decoração ju-
nina especial e quem passar 
pelo local vai encontrar o me-
lhor da gastronomia típica e 
regional, artesanato, além da 
tradicional feira com produ-
tos da agricultura familiar e 
a mão de milho, com 52 es-
pigas, sendo vendida a par-
tir de R$ 35.

Existe uma grande preo-
cupação em escoar a produção 
do milho, que este ano está um 

pouco mais trabalhosa para os 
agricultores, pelo preço dos 
combustíveis e o aumento no 
preço do adubo. “No ano pas-
sado vendi 600 mãos e tenho 
certeza que esse ano vou con-
seguir vender mais. Até por-
que a procura começou des-
de o início do mês de maio. Tô 
animado com mais um festi-
val, já participei de todos”, afir-
mou Felipe Vinícius, agricul-
tor de Pitimbu.

Para receber o público, 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb) in-
tensificou as ações de zela-
doria na Cecaf essa semana. 
Estão sendo realizados repa-
ros estruturais no espaço. “O 

Festival terá gastronomia típica do período

Serviço
Durante o evento serão oferecidos serviços 

gratuitamente aos agricultores e consumidores no 
local. Na área da saúde serão oferecidos aferição 
de pressão, testes de glicemia, testes rápidos da 
Covid, atualização de vacinas da gripe e Covid, 
terapia com ventosas, entre outros, que serão pro-
porcionados por meio de parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). Haverá ainda um aulão 
de dança junino, em parceria com a Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer (Sejer).

Festival do Milho tem uma 
grande importância para os 
nossos agricultores. É um 
grande momento para eles e 

queremos que tudo saia per-
feito em mais uma edição do 
evento”, destacou Fábio Car-
neiro, secretário da Sedurb.

Preço da mão do milho verde com palha varia entre R$ 25 e R$ 60 nos mercados públicos da cidade
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beira) e R$ 60 (Bairro dos Esta-
dos e Torre).

O levantamento do Procon-
JP foi realizado em 37 boxes 
de cinco mercados públicos de 
João Pessoa e traz preços, além 
do milho verde, do coco seco e 
do quilo do coco ralado, de mas-
sas de tapioca e de mandioca.

A pesquisa registrou, ainda, 
que o preço do quilo do coco ra-
lado está oscilando entre R$ 10 
(Central e Mangabeira) e R$ 15 
(Central). Já a unidade do coco 

seco está entre R$ 2 (Ceasa) e 
R$ 3,50 (Mangabeira), diferen-
ça de R$ 1,50 e variação de 75%.

Mandioca e tapioca
O levantamento constatou 

também que o menor preço 
da massa de mandioca é en-
contrada a R$ 5,50 e, o maior, a 
R$ 8 (ambos em Mangabeira), 
variação de 45,45% e diferença 
de R$ 2,50. Já a massa para ta-
pioca está sendo comercializa-
da entre R$ 6 (Central, Ceasa 

e Mangabeira) e R$ 8 (Torre), 
com diferença de R$ 2 e varia-
ção de 33,33%.

Mercados visitados 
Para a pesquisa foram vi-

sitados os mercados Central, 
Mangabeira, Torre, Bairro dos 
Estados e Ceasa. O resultado 
pode ser conferido no portal 
da prefeitura de João Pessoa 
(www.joaopessoa.pb.gov.br) e 
do Procon-JP (www.proconjp.
pb.gov.br).

n 

Pesquisa 
realizada pelo 
Procon de 
João Pessoa 
mostrou a 
variação no 
valor dos 
alimentos 
típicos desta 
época do ano

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -2,11%

R$ 5,026
1,15%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

-1,66%

R$ 5,257

Libra  Esterlina

-0,82%

R$ 6,128

Ibovespa

103.237 pts

Selic

Fixado em 15 de 
junho de 2022

13,25%



 
Em meio aos impactos da 

guerra na Ucrânia sobre a eco-
nomia global, o Banco Central 
(BC) continuou a apertar os 
cintos na economia. Por una-
nimidade, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) elevou a 
taxa Selic, juros básicos da eco-
nomia, de 12,75% para 13,25% 
ao ano. A decisão era espera-
da pelos analistas financeiros.

A taxa está no maior nível 
desde janeiro de 2017, quando 
estava em 13,75% ao ano. Esse 
foi o 11o reajuste consecutivo 
na taxa Selic. Apesar da alta, o 
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Copom definiu a taxa básica, a Selic, em 13,25% durante reunião de ontem, a maior desde janeiro de 2017

Juros sobem pela 11a vez consecutiva
aperto financeiro

Wellton Máximo 
Agência Brasil

BC reduziu o ritmo do aperto 
monetário. Depois de dois au-
mentos seguidos de um pon-
to percentual, a taxa foi eleva-
da em 0,5 ponto.

De março a junho do ano 
passado, o Copom tinha ele-
vado a taxa em 0,75 ponto per-
centual em cada encontro. No 
início de agosto, o BC passou a 
aumentar a Selic em um pon-
to a cada reunião. Com a alta 
da inflação e o agravamen-
to das tensões no mercado fi-
nanceiro, a Selic foi elevada em 
1,5 ponto de dezembro do ano 
passado até maio deste ano.

Com a decisão de ontem, 
a Selic continua num ciclo de 

alta, depois de passar seis anos 
sem ser elevada. De julho de 
2015 a outubro de 2016, a taxa 
permaneceu em 14,25% ao ano. 
Depois disso, o Copom voltou 
a reduzir os juros básicos da 
economia até que a taxa che-
gasse a 6,5% ao ano em março 
de 2018. A Selic voltou a ser re-
duzida em agosto de 2019 até 
alcançar 2% ao ano em agosto 
de 2020, influenciada pela con-
tração econômica gerada pela 
pandemia de Covid-19. Esse 
era o menor nível da série his-
tórica iniciada em 1986. 

A Selic é o principal instru-
mento do Banco Central para 
manter sob controle a inflação 

oficial, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Em maio, 
o indicador fechou em 11,73% 
no acumulado de 12 meses, no 
maior nível para o mês des-
de 2015. 

Fed também eleva juros
O Comitê Federal de Mer-

cado Aberto (Fomc, na sigla 
em inglês) do Federal Reserve 
(Fed, o banco central america-
no) decidiu elevar a taxa dos 
Fed Funds em 75 pontos-base, 
para a faixa entre 1,50% e 1,75% 
ao ano. É a maior elevação des-
de 1994. A decisão não foi unâ-
nime, pois a presidente da dis-

trital de Kansas City, Esther 
George, votou por 50 pontos. 

Até a semana passada, um 
aumento dessa magnitude 
era visto como pouco prová-
vel pelo mercado. Porém, após 
o índice de preços ao consumi-
dor (CPI, na sigla em inglês) 
de maio mostrar taxa mensal 
de 1,0% e anual 8,6%, as apos-
tas para uma elevação em 75 
pontos-base ganharam fôlego.

O Fed também decidiu ele-
var a taxa de juros paga sobre 
saldo de reserva para 1,65%, 
decisão que entra em vigor 
a partir de hoje, e a taxa de 
desconto e 75 pontos-base, de 
1,00% para 1,75%.

Altas
De março a junho de 

2021, a taxa foi elevada 
em 0,75 ponto, depois 

disso, passou a subir um 
ponto até que chegou a 

1,5 ponto entre dezembro 
e maio passado

Os brasileiros têm sen-
tido o impacto da inflação 
desde o começo do ano e 
isso tem impactado o con-
sumo de alimentos e itens 
de abastecimento domésti-
co, de acordo com a pesqui-
sa Radar, da Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban), 
divulgada ontem. 

De acordo com o levan-
tamento, realizado em par-
ceria com o Ipespe, 93% dos 
brasileiros afirmaram que o 
preço dos produtos aumen-
tou ou aumentou muito em 
relação ao começo deste ano. 
O número fica acima de 90% 
em todas as faixas de renda, 
sendo de 96% entre aqueles 

que ganham mais de cinco 
salários mínimos.

Consequentemente, 78% 
dos entrevistados apontaram 
que o consumo de alimen-
tos e outros itens de abaste-
cimento doméstico é o que 
mais tem sido impactado 
pela aceleração dos preços.

“A inflação é o inimigo 
número um do Brasil. É um 
fenômeno mais sério aqui 
porque, há nove meses con-
secutivos, anualizada, vem 
ultrapassando a faixa dos 
dois dígitos. Além disso, está 
bastante disseminada e vem 
atingindo sobretudo as clas-
ses menos favorecidas”, afir-
ma em nota o presidente da 
Febraban, Isaac Sidney. “É 
mais sério também porque 
a inflação tem fatores estru-

turais, que estão entre nós, 
como o quadro fiscal débil 
que, vez por outra, volta a 
inspirar cuidados.”

Sobre perspectivas eco-
nômicas, 51% dos entrevista-
dos acreditam que sua vida 
financeira e familiar só vai 
se recuperar após 2022, ou 
acredita que isso não aconte-
cerá. Ao todo, 77% estão pes-
simistas com a recuperação 
da economia, e 66% têm ex-
pectativas negativas para o 
crescimento à frente.

A pesquisa também per-
guntou o que os entrevista-
dos pretendiam fazer caso 
sobre dinheiro no bolso. 31% 
deles disseram que compra-
riam um imóvel, 16% uti-
lizariam os recursos para 
reformas, e 20% afirmaram 

Pesquisa: 93% dos brasileiros sentiram a 
elevação dos preços desde o começo do ano

impacto no bolso

Matheus Piovesana 
Agência Estado
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Levantamento 
mostrou alta 
no total de 
brasileiros 
vítimas de 
golpes - de 
21%, em 
setembro de 
2021, para 31% 
este ano

Em outra seção, a pesqui-
sa fez questionamentos so-
bre a avaliação dos bancos 
pelos brasileiros. Segundo 
o levantamento, houve recuo 
em relação às medições ante-
riores, mas 57% dos brasilei-
ros confiam nos bancos. Ain-
da, 55% confiam nas fintechs, 
e 50% têm confiança em em-
presas privadas.

Ainda de acordo com 
o levantamento, 54% dos 
entrevistados veem con-
tribuição positiva do setor 
bancário para o desenvol-
vimento da economia bra-
sileira, e 50%, um auxílio no 
enfrentamento à pandemia 
da Covid-19.

A Radar Febraban tam-
bém perguntou sobre a con-
tribuição do setor financeiro 
para o negócio ou ativida-
de profissional dos entre-
vistados, e para 44% deles, 
essa contribuição foi positi-
va. 31% avaliaram a contri-
buição como neutra, e 14%, 
como negativa.

O levantamento detec-
tou ainda que aumentou o 
porcentual de brasileiros 
que foram vítimas de gol-
pes ou tentativas de fraude. 
O total passou de 21% em 
setembro do ano passado 
para 31% no levantamento 
atual. Os homens foram os 
mais atingidos (33%), assim 

como indivíduos com renda 
acima de cinco salários mí-
nimos (41%) e com mais de 
60 anos (35%).

A clonagem de cartão foi 
o golpe mais comum, tendo 
atingido 64% dos entrevista-
dos, 16 pontos porcentuais 
acima do levantamento 
de dezembro do ano pas-
sado. As citações a golpes 
via WhatsApp cresceram 
de 24% para 25% no mesmo 
período.

A pesquisa da Febraban 
em parceria com o Ipespe foi 
realizada entre os dias 21 de 
maio e 2 de junho, e entre-
vistou três mil pessoas nas 
cinco regiões do país.

Metade da população confia nos bancos

Fazer compras se tornou um desafio para os trabalhadores, que observam mudanças nos valores cobrados pelos mesmos produtos

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Em sua trigésima edição, 
divulgada ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a Pes-
quisa Anual da Indústria 
da Construção (Paic) revela 
que, em 2020, primeiro ano 
da pandemia do novo coro-
navírus, o setor da constru-
ção envolveu um total de 
131,8 mil empresas ativas 
que empregaram dois mi-
lhões de pessoas, às quais 
foram pagos R$ 58,7 bilhões 
em salários, retiradas e ou-
tras remunerações.

Foram gerados R$ 325,1 
bilhões em valor de incor-
porações, obras ou serviços 
da construção, naquele ano. 
A sondagem indica que os 
resultados do valor de in-
corporações, obras ou servi-
ços da construção somaram 
R$ 147,3 bilhões para o seg-
mento de construção de edi-
fícios; R$ 106,4 bilhões para 
obras de infraestrutura; e 
R$ 71,4 bilhões para ser-
viços especializados para 
construção.

De acordo com os dados 
apurados pelo IBGE, houve 
mudança estrutural no se-
tor da construção, nos últi-
mos 10 anos: o segmento de 
maior participação em va-
lor de incorporações, obras 
ou serviços da construção 
no ano de 2011 - o de obras 

de infraestrutura - caiu de 
41,7% para 32,7% do total, 
em 2020. Em contraparti-
da, o segmento de constru-
ção de edifícios teve a par-
ticipação ampliada de 39,9% 
para 45,3%, no período. Da 
mesma forma, o segmento 
de serviços especializados 
para construção aumentou 
sua participação de 18,5% 
para 22,0%, de 2011 para 
2020. Na década pesquisa-
da, o setor formal da cons-
trução passou a se caracteri-
zar por empresas de menor 
porte e pagando salários 
mais baixos.

Impacto da pandemia
No primeiro ano da pan-

demia do novo coronavírus, 
o valor adicionado bruto da 
construção sofreu queda de 
6,3% em relação ao ano an-
terior, segundo o Sistema de 
Contas Nacionais (SCN), do 
IBGE. Também em 2020, o 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país) 
caiu, em volume, 0,9%, em 
decorrência dos impactos 
produzidos pela pandemia 
na economia como um todo.

Da mesma forma, a pro-
dução física industrial de 
insumos típicos da constru-
ção civil enfrentou retração 
de 0,2%, em 2020, sendo a 
queda mais acentuada nos 
primeiros meses daquele 
ano, revela o SCN.

Construção gerou dois 
milhões de empregos

em 2020

Consumo
Para 78% dos 

entrevistados a compra 
de alimentos e outros 

itens doméstico é o 
que mais tem sido 

impactado pela 
aceleração dos preços

que aplicariam o dinheiro na 
poupança. Outros 18% cita-
ram aplicações em outros in-
vestimentos.

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou projeto de 
lei que altera a legislação do 
setor aéreo, mas vetou o re-
torno do despacho gratuito 
de bagagem. A volta do des-
pacho de bagagem foi in-
cluído no texto da Medida 
Provisória (MP) 1089/2021, 
conhecida como MP do Voo 
Simples, e aprovada no fim 
de maio pela Câmara dos 
Deputados.

A MP autorizava o despa-
cho gratuito, sem qualquer 
tipo de taxa, de até um volu-
me de bagagem com até 23kg 
em voos nacionais e 30kg em 
voos internacionais.

Atualmente, as empresas 
aéreas cobram um valor à 

parte no preço da passagem 
pelas bagagens de 23 quilos 
em voos nacionais e 32 qui-
los nos voos internacionais. 
O governo informou que ve-
tou o retorno “por contrarie-
dade ao interesse público”.

“Entretanto, a despeito 
da boa intenção do legis-
lador, a proposição contra-
ria o interesse público, ten-
do em vista que, na prática, 
aumentaria os custos dos 
serviços aéreos e o risco re-
gulatório, o que reduziria 
a atratividade do mercado 
brasileiro a potenciais no-
vos competidores e contri-
buiria para a elevação dos 
preços das passagens aé-
reas. Em síntese, a regra te-
ria o efeito contrário ao de-
sejado pelo legislador”, diz 
a justificativa do veto.

Governo veta despacho 
gratuito de bagagens 

em voos

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

Alana Gandra 
Agência Brasil
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Em decisão inédita, a Sexta 
Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) deu permissão, na 
terça-feira (14), para três pes-
soas plantarem Cannabis sa-
tiva com fins medicinais no 
Brasil. A decisão foi por una-
nimidade entre os ministros e 
vale apenas para os três casos 
analisados. Mesmo assim, a 
Associação Brasileira de Apoio 
Cannabis Esperança (Abrace), 
considera que a decisão é vá-
lida e abre caminho para am-
pliar a discussão.

A resolução 
O salvo-conduto significa 

que estas pessoas não podem 
ser punidas ou enquadradas 
na Lei Antidrogas por culti-
var a erva. 

Em seus votos, os minis-
tros ressaltaram a necessi-
dade da evolução da Justi-
ça Brasileira em relação ao 
tema, assim como a legisla-
ção do país.

“Nós, da Abrace, recebe-
mos com muita alegria e na-
turalidade essa decisão. Es-
tamos na luta há vários anos. 
Entendemos que é um passo 
importante e o reconhecimen-
to do TST legitima a causa que 
busca tão somente levar saúde 
e dignidade às pessoas”, de-

EDIÇÃO: J. N. Ângelo
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Diversidade

Para Abrace, permissão do STJ para pacientes plantarem Cannabis sativa abre caminho para ampliação do debate

Associação da PB comemora decisão
uso medicinal da maconha

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

O objetivo das mudanças é o de trazer mais segurança local

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

A Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh), por meio da Gerência 
Executiva da Proteção Social 
Especial e em parceria com 
o Conselho Estadual de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa (CEDDPI), realizou, on-
tem, um Webinário alusivo 
ao dia de enfrentamento das 
violências praticadas contra 
a pessoa idosa. Com o tema 
“Violência Patrimonial contra 
pessoa idosa: o que fazer?”, o 
evento objetivou fomentar a 
discussão sobre as possibi-
lidades de enfrentamento e 
intervenção nos casos de vio-
lência patrimonial praticada 
contra pessoas idosas.

A mediação foi realizada 
pela técnica de referência da 
Alta Complexidade, Nilso-
nete Gonçalves Lucena. Par-
ticiparam como palestrantes 
o coordenador do Núcleo de 
Políticas Públicas do MPPB, 
promotor Valberto Cosme de 
Lira; agente na Delegacia Es-
pecializada da Pessoa Idosa, 
Maria de Fátima Bezerra Nas-
cimento; além da técnica de 
referência do Creas Regional 
de São José dos Cordeiros/

PB, Aluska Maria, e a presi-
dente do Conselho Estadual 
dos Direitos da Pessoa Idosa 
(CEDDPI/PB), Joilma de Oli-
veira dos Santos.

A diretora do Sistema de 
Único de Assistência Social, 
Francisca Vieira, na ocasião, 
representou o secretário Ti-
bério Limeira e reafirmou o 
compromisso do Estado com 
a política da pessoa idosa. “O 
estado da Paraíba se destaca 
com algumas intervenções 
neste campo, a exemplo do 
Cidade Madura, do Projeto 
Acolher, e dos trabalhos de 
convivência e fortalecimen-
to desenvolvidos nos gru-
pos, através dos Centros So-
ciais Urbanos, bem como o 
trabalho realizado junto aos 
Cras e toda a rede de prote-
ção socioassistencial da Paraí-
ba. No campo da violação de 
direitos, contamos com uma 
rede de Creas instalados, den-
tre eles 26 regionalizados e 
o disque 123, que são estru-
turas que trabalham dentro 
do SUAS no enfrentamen-
to e atendimento às vítimas 
que sofre violações’, comple-
ta Francisca. O tema “Violência patrimonial contra pessoa idosa: o que fazer?” objetivou fomentar a discussão

Indicadores apontam 
para o crescimento das vio-
lações contra a pessoa ido-
sa. A pesquisadora e agente 
Maria de Fátima apresentou 
dados de sua pesquisa, que 
analisou declarações das ví-
timas dos inquéritos poli-
ciais e observou que 59,80% 
dos prejuízos financeiros fo-
ram causados por desvios de 
proventos e imóveis, furtos 
de valores e objetos, contra-
tos de empréstimos consig-
nados, saques efetuados em 
contas bancárias, compras 
realizadas em seu cartão de 
crédito sem o conhecimen-

to. Além disso, em 28,03% 
desses casos há a associação 
de outros tipos de violência 
como abandono.

O promotor Valberto Lira 
lembrou que “o estatuto da 
pessoa idosa trouxe inova-
ções no combate à violência, 
mas as imposições contidas 
no âmbito penal não são efi-
cazes, sobretudo porque as 
violências contra a pessoa 
idosa são praticadas, na maio-
ria dos casos, no âmbito fami-
liar. Dessa forma, colher os 
dados das próprias vítimas 
torna-se um longo caminho”.

“Vemos um elo de amor. 

Geralmente os agressores 
são parentes próximos: fi-
lhos, sobrinhos, primos. Isso 
faz com que haja uma co-
bertura no reconhecimento 
por parte do idoso. Ausência 
de repressão aos descenden-
tes que sempre foram aco-
lhidos com muito carinho 
impossibilitam que o idoso 
aceite que está sofrendo vio-
lência.  Outro fator que difi-
culta o reconhecimento da 
violência é o avanço da ida-
de”, aponta a técnica de refe-
rência do Creas Regional de 
São José dos Cordeiros/PB, 
Aluska Maria.

Fases
A presidente do Conse-

lho Estadual dos Direitos da 
Pessoa Idosa (CEDDPI/PB), 
Joilma Oliveira dos Santos 
reforça que a violência vai 
acontecer em todas as fases 
e momentos. “Mas nesse dia 
estratégico, o 15 de junho, 
precisamos fomentar e cha-
mar a sociedade civil e todos 
os equipamentos da saúde, 
assistência social e da edu-
cação para pensarmos jun-
tos. Somente assim, os direi-
tos dispostos na Constituição 
serão materializados. Este dia 
pode e deve acender uma luz 

sobre o conceito dessas refle-
xões e a importância do con-
trole social e do estabeleci-
mento da rede de proteção à 
pessoa idosa”, convoca.

O evento, que permanece 
disponível em vídeo no You-
Tube, contou ainda com a par-
ticipação da delegada titular 
da Pessoa Idosa, Vera Lucia 
Lima. O público participan-
te foram os trabalhadores do 
SUAS, pesquisadores da te-
mática, conselheiros de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa, representantes da so-
ciedade civil e componentes 
do Sistema de Justiça.

Prejuízos financeiros associados ao abandono

A consulta de vagas 
para o segundo processo 
seletivo de 2022 do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) 
já pode ser acessada no por-
tal Acesso Único. As inscri-
ções começarão dia 28 de 
junho e terminarão no dia 
1º de julho.   

Durante a consulta, será 
possível visualizar as vagas 
ofertadas por modalidade 
de concorrência, cursos e 
turnos, instituições e locali-
zação dos cursos. Também 
será possível acessar a ínte-
gra do documento de ade-
são de cada uma das ins-
tituições que aderiram ao 
Sisu. 

Para participar do Sisu, 
será exigido do candidato 
que tenha realizado o Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), edição de 2021, 
obtido nota superior a zero 
na prova de redação, e não 
tenha participado do Enem 
na condição de treineiro. 

O resultado do proces-
so seletivo será divulgado 
no dia 6 de julho. A matrí-
cula ou registro acadêmico 
deverão ser feitos de 13 a 18 
de julho. Já o prazo para in-
teressados manifestarem 
interesse em participar da 
lista de espera será de 6 a 
18 de julho.

Sisu
O Sisu é o sistema infor-

matizado do Ministério da 
Educação (MEC) no qual 
as instituições públicas de 
educação superior, sejam 
elas federais, estaduais ou 
municipais, oferecem vagas 
a serem disputadas por can-
didatos inscritos em cada 
edição da seleção. 

Vagas do 2o 
processo 
seletivo estão 
disponíveis

sisu

Agência Brasil

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o/
Se

dh

Sedh discute ações contra violência aos idosos
direitos patrimoniais

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urba-
na (Semob-JP) vai realizar um 
esquema de trânsito, nesta 
quinta-feira (16), para a festa 
do aniversário de 39 anos do 
bairro de Mangabeira. O ob-
jetivo é garantir a segurança 
viária dos participantes e a 
fluidez do tráfego.

A Rua Rodopiano Fer-
reira da Nóbrega já está in-
terditada para a montagem 
do palco, onde haverá um 
show musical. Todos os veí-

culos, bem como o transpor-
te coletivo, que seguem pela 
Avenida Josefa Taveira e en-
trariam na Rua Rodopiano 
Ferreira da Nóbrega, terão 
seu itinerário desviado para 
a Rua Creuza Campos Vas-
concelos, retornando para o 
seu percurso normal. 

A Diretoria de Operações 
da Semob-JP vai disponibi-
lizar agentes de mobilidade 
para monitorar e disciplinar 
o trânsito durante o período 
da festa.

Semob muda trânsito 
hoje em ruas do bairro

39 anos de mangabeira 

 Em seus votos, os magistrados ressaltaram a necessidade da evolução da Justiça brasileira em relação ao tema

Foto: Pxhere

clarou Yvson Cavalcanti, di-
retor jurídico da Abrace.

Para ele, esse era um cami-
nho natural. “O reconhecimento, 
mesmo que ainda não vá genera-
lizar o uso, vai servir de paradig-
ma para que os tribunais nos es-
tados deem um carinho maior e 
consigam, de fato, trazer à popu-
lação a diferenciação do que é re-
médio e o que é doença”. Ele re-
forçou que a maconha é remédio 
e considera importante que a so-
ciedade entenda isso e acabe com 
o preconceito arraigado de que a 
planta é nociva.

Com relação à Abrace, Yv-

son afirmou que o plano futu-
ro é utilizar esse precedente nos 
processos. Além disso, tentar 
conscientizar ao máximo a so-
ciedade de que o uso medicinal 
é muito importante. 

Ele enfatizou que esse é um 
instrumento a mais que a clas-
se terapêutica tem para levar 
saúde e dignidade às pessoas, 
e prometeu que a entidade vai 
utilizar esse precedente nos 
processos vindouros na máxi-
ma da utilização para fins me-
dicinais da Cannabis.

De acordo com publicação 
da Agência Brasileira de Co-

municação (Abracom), o minis-
tro Rogerio Schietti, relator de 
um dos recursos, afirmou: “O 
discurso contrário a essa pos-
sibilidade é moralista, tem até 
cunho religioso, baseado em 
dogmas, em falsas verdades, 
em estigmas. 

Quando se fala o nome ma-
conha, parece que tudo que há 
de pior advém desta palavra. 
Ela é uma planta medicinal 
como qualquer outra. Se pro-
duz alguns malefícios, produz 
muitos benefícios”. Para ele, a 
questão envolve saúde pública 
e dignidade da pessoa humana.
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Diversidade

Laboratório do instituto passa ser responsável pela análise de material para identificação da doença em 10 estados

Fiocruz é referência para RJ e NE 
varíola dos macacos

Vinícius Lisboa 
Agência Brasil

O Laboratório de Entero-
vírus do Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC/Fiocruz) foi no-
meado Laboratório de Refe-
rência do Ministério da Saúde 
(MS) para análise de amos-
tras suspeitas de varíola dos 
macacos (monkeypox). A uni-
dade analisará o material co-
letado no estado do Rio de 
Janeiro e em toda a Região 
Nordeste.

A nomeação aumenta a 
rede de referência em diag-
nóstico laboratorial da doen-
ça no país. Já faziam parte 
da rede a Fundação Ezequiel 
Dias, em Minas Gerais; o Ins-
tituto Adolfo Lutz, em São 
Paulo; e a Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, por meio 
dos Laboratórios de Biologia 
Molecular de Vírus e de Viro-
logia Molecular.

O chefe do Laboratório de 
Enterovírus do IOC, Edson 
Elias, destacou que, com a rá-
pida proliferação do vírus no 
mundo, a experiência da Fio-
cruz vai contribuir para uma 
precisa resposta brasileira ao 
surto. Na semana passada, 
o laboratório da Fiocruz mi-
nistrou treinamento sobre 
como realizar exames de de-
tecção da doença para profis-
sionais de saúde da Bolívia, 
do Equador, da Colômbia, do 
Peru, Paraguai, Uruguai e da 
Venezuela.

Sintomas
De acordo com o Minis-

tério da Saúde, é considera-
do caso suspeito ou provável 
o do indivíduo de qualquer 
idade que, a partir de 15 de 
março de 2022, tenha apre-
sentado início súbito de fe-
bre, aumento dos gânglios e 
erupção cutânea. Também 
é preciso ficar atento à ex-
posição próxima e prolonga-
da sem proteção respiratória, 
contato físico direto, incluin-
do contato sexual, ou contato 
com material contaminado, 
como peças de vestuário ou 
roupas de cama, com algum 
caso provável ou confirmado 
de monkeypox.

Também se deve obser-
var o histórico de viagem a 

países endêmicos ou com ca-
sos confirmados da doença, 
que circula de forma endê-
mica na África Central e na 
África Ocidental. Neste ano, 
foram registrados casos tam-
bém na Europa e nas Amé-
ricas. Até a última terça-fei-
ra, foram confirmados mais 
de 1.700 casos em 36 países, 
como Reino Unido (470), Es-
panha (275), Portugal (231) e 
Alemanha (229). Na região 
das Américas, foram diag-
nosticados casos no Canadá 
(123), Estados Unidos (65), Ar-
gentina (três), México (dois) 
e Venezuela (um). No Brasil, 
já são quatro casos positivos.

Apesar do nome, a doença 
não tem origem em vírus de 
macacos. Os primatas apenas 
podem adoecer, assim como 
os seres humanos. Atualmen-
te, não se sabe que animal 
mantém o vírus na natureza, 
mas acredita-se que roedores 
tenham papel na dissemina-
ção da doença na África.

A transmissão do vírus de 
animais para pessoas pode se 
dar por meio de mordida ou 
arranhadura, pelo manuseio 
de caça selvagem ou pelo uso 
de produtos feitos de animais 
infectados. Entre pessoas, a 
transmissão ocorre princi-
palmente por meio do conta-
to direto, como beijo ou abra-
ço, ou por feridas infecciosas, 
crostas ou fluidos corporais, 
além de secreções respirató-
rias durante contato pessoal 
prolongado.

No mundo
Até a última terça-feira, 

foram confirmados 
mais de 1.700 casos 
em 36 países, como 

Reino Unido, Espanha, 
Portugal, Alemanha, 

Canadá, Estados Unidos, 
Argentina, México, 
Venezuela e Brasil

O Governo do Estado de 
São Paulo lançou anteon-
tem um programa de tra-
tamento avançado contra 
o câncer com a utilização 
de terapia celular. Dois no-
vos centros de saúde, um 
na capital paulista e um em 
Ribeirão Preto, produzirão 
compostos para a terapia 
celular CAR-T, que utiliza 
células T para combater o 
câncer de sangue.

A capacidade inicial de 
tratamento é de até 300 pa-
cientes por ano. O progra-
ma faz parte de um acordo 
de cooperação entre o Ins-
tituto Butantan, a Universi-
dade de São Paulo (USP) e 
o Hemocentro de Ribeirão 
Preto. De acordo com o Go-

verno do Estado, esse tipo 
de terapia celular já se mos-
trou altamente eficaz no 
tratamento de alguns tipos 
de câncer de sangue, como 
linfoma e leucemia linfói-
de aguda. As novas unida-
des de São Paulo e de Ribei-
rão Preto serão equipadas 
com estruturas que permi-
tirão a realização dos prin-
cipais processos da nova 
tecnologia, como produção, 
desenvolvimento, armaze-
namento e aplicação da te-
rapia celular.

As instalações incluem 
laboratórios de contro-
le de qualidade, salas de 
criopreservação, salas de 
produção de vírus, salas 
limpas de produção de cé-
lulas CAR-T, salas de pre-
paro de meios e soluções, e 
áreas destinadas ao arma-

zenamento do produto fi-
nal e dos insumos em tan-
ques criogênicos.

“Curar uma pessoa que 
estava em situação quase 
terminal é uma emoção in-
descritível. Estes dois cen-
tros são fruto de anos de 
dedicação de uma grande 
equipe. Somos mais de 50 
pesquisadores trabalhando 
há décadas em um único 
objetivo”, destacou o pre-
sidente do Instituto Butan-
tan e coordenador do estu-
do, Dimas Covas.

A tecnologia celular 
CAR-T é um tipo de imu-
noterapia que utiliza lin-
fócitos T, células do siste-
ma imune responsáveis 
por combater agentes pa-
togênicos e matar células 
infectadas. O tratamento 
consiste em retirar e isolar 

os linfócitos T do pacien-
te, ativá-los, programá-los 
para conseguirem identi-
ficar e combater o câncer 
e, depois, inseri-los de vol-
ta no organismo do indiví-
duo. Todo o processo pode 
durar cerca de dois meses.

São Paulo lança programa de terapia celular 
para tratamento de câncer

Uma forte tempestade 
que fez o dia escurecer mais 
cedo, a noite sem lua e um ho-
rizonte que sumiu da vista do 
piloto Chester Hugh Skidmo-
re provocaram um aciden-
te que entrou para a história 
da Segunda Guerra Mundial 
em 13 de junho de 1942. Sete 
dos 10 passageiros a bordo do 
Avião Modelo Catalina 7252 
do Esquadrão de Patrulha 
PV-083 da Marinha dos Es-
tados Unidos (US Navy) mor-
reram quando o hidroavião 
se chocou contra as águas 
do Oceano Atlântico que ba-
nham o Litoral do Rio Gran-
de do Norte nas proximida-
des de uma área conhecida 
como Pedra Gorda, entre as 
praias de Barra de Maxaran-
guape e Caraúbas.

A aeronave estava distan-
te aproximadamente 40 qui-
lômetros do destino, o antigo 
Aeroporto Internacional Au-
gusto Severo, em Parnami-
rim, na Grande Natal. Esse 
sítio aeroviário serviu como 
umas das mais importantes 
bases militares norte-ameri-

canas fora do território esta-
dunidenses durante o confli-
to bélico mundial. Após anos 
de pesquisas, cruzamento de 
informações e uma pitada de 
sorte, os destroços do avião 
foram encontrados no dia 6 
de junho, às vésperas do ani-
versário de 80 anos do aci-
dente, a menos de um qui-
lômetro da costa de Barra de 
Maxaranguape e a uma pro-
fundidade de 10 metros. 

O que restou do avião, um 
bimotor utilizado como avião 
de patrulha que carregava 
bombas e outros armamentos 
utilizados pelas tropas ameri-
canas à época, foi encontrado 
durante um mergulho de trei-
namento pelo mergulhador 
profissional e instrutor Paul 
Bouffis, com mais de 30 anos 
de experiência.

Ele mergulhava ao lado 
de alguns alunos quando se 
deparou com a estrutura que 
lembra treliças de ferro uti-
lizadas na construção civil, 
que na verdade eram as es-
truturas das asas do bimotor.

No momento, ele não con-
seguiu identificar, de ime-
diato, que se tratava do Ca-
talina do Esquadrão PV-083, 

uma aeronave alta e compri-
da, que fazia o transporte de 
armamentos e insumos dos 
Estados Unidos para as ba-
ses militares americanas no 
Brasil, África e Europa. Jun-
to com o amigo historiador 
Fred Nicolau, ele procurava 
outro avião, um modelo B-25, 
utilizado como bombardeiro 
pelos americanos e que tam-
bém caiu no Litoral brasilei-
ro nos anos 1950.

“Os pescadores da região, 
os pescadores artesanais, ja-
mais nos informaram a lo-
calização dos destroços. Eles 
sabiam, mas não nos infor-
mavam. Nós cruzamos mui-
tas informações, a partir de 
relatos em fóruns na internet 
que eu comecei a participar 
em 2003, conversas com com-
batentes da Segunda Guerra 
Mundial e leitura de relató-
rios de acidentes aéreos nor-
te-americanos durante a Se-
gunda Guerra Mundial que 
eu comprei na internet”, re-
lata Fred Nicolau.

A paixão pela aviação e 
os assuntos ligados ao con-
flito da década de 1940 surgiu 
como um hobby na infância 
e foi amadurecendo ao lon-

go da vida adulta. Hoje, Fred 
é curador do Centro Cultural 
Trampolim da Vitória, insta-
lado no antigo Aeroporto In-
ternacional Augusto Severo, 
em Parnamirim, na Região 
Metropolitana de Natal. Fred 
afirma que, pelo menos, 10 
aeronaves militares ameri-
canas caíram no Litoral bra-
sileiro ao longo da Segunda 
Guerra Mundial.

O levantamento tem 
como base Relatórios Confi-
denciais da época que deta-
lhavam as ocorrências às au-
toridades americanas e que 
hoje fazem parte de um acer-
vo disponibilizado pelo Go-
verno dos Estados Unidos. 
No documento que relata o 
caso envolvendo o Catali-
na do Esquadrão PV-083, os 
mortos são identificados pela 
letra A. Os três militares so-
breviventes são identificados 
pelas letras B e C, conforme 
o nível de ferimentos iden-
tificados.

Conforme relatos, eles fi-
caram à deriva por 18 horas 
até serem resgatados por pes-
cadores da vila de Barra de 
Maxaranguape e, posterior-
mente, pelas tropas militares.

Avião é encontrado no Litoral do RN 
da segunda guerra mundial 

Bruno Bocchini 
Agência Brasil

Depois de dois anos acon-
tecendo de forma virtual de-
vido à pandemia da Covid-19, 
a Parada do Orgulho LGBT+ 
de São Paulo volta em sua 
26a edição à Avenida Paulis-
ta no próximo domingo, a 
partir das 12h, com o tema 
Vote com Orgulho - Por uma 
Política que Representa, em 
referência às eleições de ou-
tubro deste ano. Realizado 
pela Associação da Parada do 
Orgulho LGBT de São Paulo 
(APOLGBT-SP), o evento tem 
como objetivo reafirmar seu 
compromisso de luta contra 
o preconceito e promover a 
união e a força da comunida-
de LGBT+.

“Após dois anos sem edi-
ções presenciais, é um pra-
zer imenso retornar às ruas 
e reforçar ao público sua res-
ponsabilidade em apoiar re-

presentantes que estejam 
comprometidos com um Bra-
sil mais justo e igualitário”, 
disse a presidente da APOL-
GBT-SP, Claudia Garcia.

Neste ano desfilarão pela 
paulista 18 trios elétricos. En-
tre os artistas confirmados es-
tão Mariana Munhoz, Ana 
Dutra, Luana Hassen, Nick 
Cruz, Ariah, Brunelli, Que-
brada Queer, Thaline Karajá, 
Kauan Russell, Tiago Abra-
vanel, bloco Agrada Gregos, 
Gretchen, Paullete Pink, JoJo 
Todinho, Majur e as Pitayas, 
DJ Heey Cat, Mateus Carri-
lho, Aretuzza Love, Pocah, 
Luísa Sonza, Pepita, Lexa, DJ 
Cris Negrini, Ludmilla, Li-
niker, MC Rebecca, Mino-
queens e Pabllo Vittar.

Segundo a APOLGBT-SP, 
a parada em São Paulo se-
guirá todos os protocolos vi-
gentes de segurança, fortale-
cendo também a luta contra 
a Covid-19.

Parada LGBT+ volta 
à Paulista no domingo

em são paulo

Flávia Albuquerque 
Agência Brasil

Ricardo Araújo 
Agência Estado

Nomeação do laboratório da Fiocruz amplia a rede de referência em diagnóstico laboratorial da varíola dos macacos no país

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

“Curar uma 
pessoa que 
estava em 
situação quase 
terminal é 
uma emoção 
indescritível

Dimas Covas
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O velocista Petrúcio Ferreira dispu-
ta hoje às 9h53 (horário de Brasília) 
uma das mais tradicionais provas 
de atletismo do mundo, a Diamond 

League. A etapa, com os oito maiores velocistas 
do mundo, acontece em Oslo, capital da Norue-
ga e será transmitida ao vivo pelos canais Spor-
tv e Band. É a primeira participação do parai-
bano no evento, que compete na classe T47 para 
atletas com deficiência nos membros superiores. 

Petrúcio e mais sete velocistas que obtive-
ram os melhores tempos nos 100 metros, em 
cinco classes, no ano de 2021, foram convida-
dos pela organização da prova que vai reunir 
também competidores com deficiências visuais 
(classes T12 e T13) e nos membros inferiores que 
utilizam próteses (classes T62 e T64).

“A organização do evento idealizou esse de-
safio entre os oito atletas paralímpicos mais rá-
pidos do mundo dentro da Diamond League o 
que nós achamos uma ideia fantástica”, come-
morou Pedrinho Almeida, treinador de Petrú-
cio, que adiantou que o velocista está feliz com 
a primeira prova disputada na Noruega. “Ele 
está animado, já conhece os adversários, inclu-
sive desde 2015 que compete com alguns deles”. 

O paraibano, bicampeão paralímpico, é o 
mais rápido do mundo, detentor do melhor tem-
po nos 100 metros. No último dia 31 de março, 
durante o Desafio CPB/CBAt, realizado no Cen-
tro de Treinamento Paralímpico, em São Pau-
lo, Petrúcio bateu o recorde mundial da classe 
ao terminar o percurso em 10s29, superando a 
própria marca de 10s42, conquistada no Mun-
dial de atletismo de Dubai, em 2019. 

“Disputar uma etapa da Diamond Lea-
gue é a realização de um sonho. É uma gran-
de competição. Considero que é a abertura de 
mais uma porta para o Movimento Paralím-
pico. É mais uma oportunidade de conquis-
tarmos o nosso espaço”, disse Petrúcio Ferrei-
ra em entrevista para o Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB).

Paraibano representa o Brasil , hoje, na mais importante competição do mundo, na Noruega, a partir das 9h53

Petrúcio Ferreira compete em Oslo
diamond league

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Os Jogos Escolares e Paraescola-
res da Paraíba 2022 entram em uma 
nova fase da etapa estadual. Serão 
disputados nos próximos dias 17, 18 
e 19 deste mês os jogos das modali-
dades coletivas. As partidas de bas-
quete, futsal, handebol e voleibol se-
rão jogadas por atletas das regionais 
de Campina Grande, Patos, Pombal, 
Sousa, Cajazeiras, Itaporanga, Cui-
té e Catolé do Rocha. Todos os jogos 
serão realizados em João Pessoa e as 
equipes campeãs garantirão vaga 
para os Jogos Escolares Brasileiros 
(JEBs) e Escolares da Juventude. 

Ao todo 273 atletas das quatro 
modalidades vão jogar nos três dias. 
Para o futebol de salão a expectativa 
é que o público presente acompanhe 
grandes partidas, como prevê o coor-
denador responsável pela modalida-
de nos jogos escolares, Thiago La-
cerda. "Expectativa enorme porque 
são as equipes que representarão a 
Paraíba na etapa nacional e além de 
tudo é um olhar ímpar sobre eles”. 
O entrevistado se refere à possibi-
lidade desses alunos- atletas serem 
chamados para comporem equipes 
que representam o país.  “As equi-
pes nacionais não só de futsal, mas 
de vôlei, basquete e handebol podem 
até aproveitar alguns desses atletas 
como já aconteceu em outras edições, 
de atletas paraibanos participarem 
de clubes de renome nacional. En-
tão a expectativa para um adoles-
cente desse é enorme”. 

Sobre as disputas de basquete, 
Ricardo Ambrósio que é gerente 
técnico dos jogos, lembrou da tra-
dição e da fase importante que o 
esporte tem vivido aqui no estado. 
"O basquete sempre foi uma mo-
dalidade em destaque aqui na Pa-
raíba, pois como exemplo a equi-
pe Unifacisa, de Campina Grande, 
disputa a elite brasileira. Espera-
mos também, contar com a presen-

ça do público no ginásio para ver 
os nossos talentos".

O coordenador-geral dos jo-
gos, José Hugo, lembrou que to-
dos os atletas vindos do interior 
do estado terão hospedagem, ali-
mentação e transporte pagos pela 
Secretaria de Estado da Juventu-
de, Esporte e Lazer (Sejel) e falou 
ainda sobre a expectativa para as 
partidas. “As disputas das moda-

lidades individuais foram repleta 
de êxito, agora vamos estar orga-
nizando as coletivas e tenho certe-
za de que com o apoio do Governo 
do Estado teremos mais garotos e 
garotas satisfeitos por meio da prá-
tica do esporte”. 

Os Jogos Escolares e Paraesco-
lares são realizados pelo Governo 
do Estado, por meio da Secretaria 
da Juventude, Esporte e Lazer (Se-

jel) em parceria com a Secretaria de 
Estado da Educação (SEECT), e são 
destinados para alunos de 12 a 17 
anos. Pelo calendário, haverá dis-
puta também em Campina Gran-
de, Patos, Itaporanga, Itabaiana, 
Princesa Isabel, Monteiro, além de 
Sousa. Cuité, Cajazeiras, Guarabi-
ra e Mamanguape também sedia-
rão o evento que já está movimen-
tando o estado.

Sejel define programação das modalidades coletivas
jogos escolares

Todos os jogos das modalidades coletivas serão realizados em João Pessoa, como o voleibol, que já teve disputas no ginásio da Universidade Federal da Paraíba

Foto: Luciano Honorato

Petrúcio chegou 
a baixar o seu 

tempo no Centro 
Paralímpico em São 

Paulo, em março, com 
10s29, melhor que 
a marca de Dubai 
quando fez 10s42

n 

O paraibano, 
bicampeão 

paralímpico, é o 
mais rápido do 

mundo, detentor 
do melhor tempo 
nos 100 metros e 
vai em busca de 

baixar ainda mais 
a sua marca

Foto: Alê Cabral/CPB
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A disputa do Campeona-
to Brasileiro das Séries C e D 
chegam a metade dos jogos 
da primeira fase, com isso, 
surgem as primeiras esta-
tísticas referentes aos res-
pectivos objetivos dos clubes 
participantes. O site chan-
cedegol.com.br atualizou 
os dados com as estatísti-
cas de probabilidades de to-
dos os clubes participantes 
das quatro divisões do fu-
tebol nacional e mostram as 
chances de Botafogo, Cam-
pinense, Sousa e São Pau-
lo Crystal, nas Séries C e D, 
respectivamente.

Segundo os números, o 
Sousa é entre os quatro clu-
bes paraibanos o que tem a 
maior possibilidade de avan-
çar à próxima fase da compe-
tição nacional. O clube chega 
a 98% de probabilidade de se-
guir na competição, após a 
primeira fase. Na disputa da 
Série D, pelo grupo 3, o clu-
be passa pelo seu melhor mo-
mento na competição e nas 
últimas sete rodadas conse-
guiu um retrospecto de cin-
co vitórias e dois empates, 
somou 17 pontos, saiu da lan-
terna para se consolidar na 
segunda colocação e estabe-
leceu a sua melhor campa-
nha  na história da dispu-
ta de uma primeira fase de 
Brasileirão.

“Atingimos uma marca 
que entrou para a história do 
clube na disputa de uma pri-
meira fase da Série D, nos-
so objetivo é somar o maior 

Dinossauro tem 98% de probabilidade de passar à segunda fase, na Série D, e o Botafogo tem 78,2% na Série C

Sousa lidera chances de classificação
paraibanos no brasileiro

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

O lançamento do livro “Ín-
dio - Herói de 57” vai aconte-
cer nesta quinta-feira, às 17h, 
no hall de entrada do Clube de 
Regatas Flamengo, na Aveni-
da Borges de Almeida, na Gá-
vea. A biografia do herói de 
1957 leva a assinatura de  Fá-
bio Henrique Alves.

Um dos primeiros nor-
destinos a vestir a camisa 
da Seleção Brasileira, pri-
meiro paraibano a disputar 
uma Copa do Mundo (Suí-
ça, 1954), decisivo nas elimi-
natórias para a Copa de 1958 
na Suécia, primeiro negro a 
atuar no Espanyol de Bar-
celona, um dos maiores ído-
los da história do Flamengo 
e 10o maior artilheiro da his-
tória do Mais Querido. Este 
é o currículo do paraibano 
Aluísio Francisco da Luz, o 
saudoso ex-jogador conhe-
cido como Índio, natural de 
Cabedelo, cidade portuária 
na Paraíba.

Em abril de 2020 o arti-

lheiro faleceu, deixando um 
grande legado no esporte que 
merece ser contado. Foi com 
essa visão que o apaixona-
do por futebol brasileiro Fá-
bio Henrique Alves resolveu 
mergulhar a fundo na histó-
ria do cabedelense e projetar 
sua biografia.

Com uma carreira glorio-
sa e cheia de conquistas, ba-
seada nos anos 50 e 60, Índio 
tem histórias marcantes e re-
pleta de significados. Fábio 
Henrique, que faz sua estreia 
como escritor, se aprofundou 
nas pesquisas e foi sendo ar-
rebatado pela história do cra-
que paraibano.

O apelido Índio surgiu 
ainda na escola, onde já joga-
va e mostrava que brilharia 
nos campos de futebol.  Após 
passar pelos juvenis do Ban-
gu, no final dos anos 1940, foi 
descoberto por Togo Renan 
Soares, o Kanela, então téc-
nico do Flamengo. Em 1951, 
já era destaque na primeira 

turnê rubro-negra pela Eu-
ropa. Seus gols ajudaram o 
clube da Gávea a sair de um 
time desacreditado para um 
esquadrão imortal, sendo tri-
campeão carioca (1953-55), 
com o paraibano conquistan-
do a artilharia do tri.

Maior goleador da tempo-
rada de 1953, Índio foi convo-
cado pela primeira vez para 
a Seleção Brasileira em 1954, 
tornando-se um dos primei-
ros nordestinos a vestir a 
Amarelinha. Foi à Copa da 
Suíça, em 1954, onde jogou a 
emblemática Batalha de Ber-
na, partida histórica que re-
gistrou o placar de Brasil 2 x 
4 Hungria.

O paraibano se sentia em 
casa no maior templo do fu-
tebol, o Estádio Maracanã, 
foi lá que marcou metade dos 
seus gols pelo Flamengo. Na 
segunda passagem pela Se-
leção Canarinha, Índio ficou 
marcado por ter feito o gol 
salvador em Lima, no em-

pate contra a sur-
preendente sele-
ção do Peru, pelas 
Eliminatórias de 
1957 que classificou 
o Brasil para a Copa 
da Suécia, em 1958, 
ano em que a Ama-
relinha conquistou 
seu primeiro título 
mundial. 

Uma contusão ti-
rou de Índio o sonho 
de brilhar na Copa da 
Suécia. O cabedelen-
se então viu, de longe, 
sua vaga ir parar nos 
pés de um jovem ata-
cante: Pelé.

O livro biográfico ‘Ín-
dio, o Herói de 57’, de Fá-
bio Henrique Alves, nar-
ra esses e outros fatos de 
forma minuciosa, com ri-
queza de detalhes, sobre a 
carreira desse jogador com 
relevante importância para 
o futebol brasileiro e para 
seu estado, a Paraíba. 

número de pontos possíveis. 
A diretoria do clube nos dar 
respaldo para que possamos 
desenvolver um bom traba-
lho, temos mais cinco roda-
das para tentar conseguir 
outros números expressi-
vos”, pontuou o treinador, 
Tardelly Abrantes.

O Botafogo vem em se-
guida com a melhor proba-
bilidade de classificação. O 
Belo disputa a Série C, ocu-
pa a quarta colocação entre 
as vinte equipes e a nove ro-
dadas do fim da fase de clas-
sificação, apresenta 78,2% de 
chances de avançar à fase se-
guinte da competição.

O alvinegro da estrela ver-
melha faz uma boa campanha 
na disputa da terceira divisão. 
O clube aponta um retrospec-
to de cinco vitórias, dois em-
pates e três derrotas, em dez 
jogos disputados. O Belo está 
no G8, grupo das equipes que 
avançam para o quadrangu-
lar final e definem os quatros 
times que garantem o acesso 
para a Série B, em 2023. Mas 
apesar de estar a sete pontos 
da zona do rebaixamento, o 

clube ainda tem a chance mí-
nima de 0,3 % de ser rebai-
xado e disputar a Série D, na 
próxima temporada.

O São Paulo Crystal ainda 
luta pela classificação para a 
fase de mata-mata no Brasi-
leirão da Série D. O Carcará 
disputa pelo grupo 3, o mes-
mo grupo do Sousa. Porém, 
ao contrário do Dinossauro, o 
tricolor iniciou a disputa com 
duas vitórias seguidas, con-
seguiu se manter no G4 até 
a quinta rodada, no entanto,  
de lá para cá, o clube tenta o 
seu retorno à zona de classi-
ficação. Ocupando a sexta po-
sição, com 11 pontos, o time 
tem 9,9 % de chances de con-
seguir a classificação.

O Campinense é quem 
vive a situação mais delica-
da entre todos os times pa-
raibanos, a Raposa tem fei-
to uma disputa irregular no 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie C. Empolgados pelo títu-
lo do Campeonato Paraiba-
no, clube e torcida viveram a 
expectativa de uma boa cam-
panha, no retorno da equipe 
à competição, após dez anos. 

Mas dentro de campo, o time 
não tem correspondido às ex-
pectativas.

Nas duas primeiras roda-
das foram duas vitórias. Nas 
últimas oito rodadas, o rubro-
negro acumulou cinco derro-
tas e três empates, retrospec-
to que deixa o clube na zona 
de rebaixamento. Dos trinta 
pontos disputados, conquis-
tou apenas nove, ocupa a 18a 
colocação e de acordo com 
o chancedegol.com tem 36.7 
% de possibilidade de, no-
vamente, voltar a disputar a 
Série D, em 2023. Mesmo vi-
vendo a realidade de lutar 
pela permanência, a direto-
ria rubro-negra não descarta 
as chances de ainda lutar por 
uma das vagas no G8.

“As estatísticas tratam do 
real momento dos clubes na 
competição. A nossa realida-
de é delicada, estamos den-
tro da zona de rebaixamento, 
viemos de três derrotas segui-
das na competição. Estamos 
trabalhando para sair des-
sa situação, cada jogo passa a 
ser uma decisão. A tabela  de 
classificação se mostra equi-

librada, temos sete pontos de 
diferença para o oitavo colo-
cado, mas só as vitórias po-
dem nos  tirar dessa situação 
e nos fazer pensar numa pos-
sível classificação para a pró-
xima fase” pontuou, Rômulo 
Farias, diretor de futebol.

Os clubes paraibanos re-
tomam a disputa pelo Bra-
sileirão, neste fim de sema-
na, cada qual lutando pelos 
seus respectivos objetivos. 
Pela Série C, o Campinense 
abre a 11a rodada, no sábado 
(18), jogando como visitan-
te, contra o Confiança-SE, às 
17h, no Estádio Batistão, em 
Aracaju-SE. No domingo (19) 
é a vez do Botafogo comple-
mentar a rodada. O Belo rece-
be o Atlético-CE, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa, a 
partir das 16h.

Na Série D, o São Paulo 
Crystal inicia a 10a, no sábado 
(18), contra o Crato-CE, às 15h, 
no Estádio Mirandão, casa do 
adversário. O Sousa comple-
menta a rodada, no domingo 
(19), quando recebe, a partir 
das 16h, o Icasa-CE, no Está-
dio Marizão, em Sousa.

Biografia do paraibano que fez história
no Flamengo será lançada, hoje, no Rio

“Índio - Herói de 57”

Livro narra fatos, com riqueza 
de detalhes, sobre a vida do jogador 

nascido em Cabedelo
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Botafogo 
muito 
próximo da 
classificação e 
Campinense 
segue no 
desespero 
para se 
manter na 
Série C

“Atingimos uma 
marca que 
entrou para a 
história do clube 
na disputa de 
uma primeira 
fase da Série D. 
A diretoria nos 
dá respaldo para 
que possamos 
desenvolver um 
bom trabalho, 
temos mais 
cinco rodadas 
para tentar 
conseguir outros 
números

Tardelly Abrantes

Festa no vestiário do Sousa, uma rotina pela excelente campanha que o clube vem fazendo na Série D, superando, inclusive, o desempenho do ano passado

Foto: Divulgação/Sousa
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Um dia após a definição 
da última seleção classifica-
da para a Copa do Mundo, 
o presidente da Fifa, Gianni 
Infantino, deu os parabéns 
para as equipes que estarão 
no Catar, entre novembro e 
dezembro deste ano, e proje-
tou “a melhor Copa do Mun-
do da história”, em breve 
pronunciamento.

“Parabéns a todas as se-
leções e sejam bem-vindos 
os torcedores de todos os 32 
países e também os fãs de 
todo o planeta em Doha, em 
novembro e dezembro deste 
ano. Estamos a poucos me-
ses de celebrarmos o futebol, 
vivermos juntos este grande 
show do planeta e a melhor 
Copa do Mundo da histó-
ria”, declarou Infantino.

As duas últimas seleções 
classificadas foram conheci-
das no início desta semana, 
em duelos da repescagem 
das Eliminatórias. Na se-
gunda-feira, a Austrália as-
segurou sua vaga ao derro-
tar o Peru nos pênaltis, após 
empate sem gols no tempo 
normal e também na pror-
rogação.

No dia seguinte, a Cos-
ta Rica superou a Nova Ze-
lândia por 1 a 0 e obteve a 
classificação com menos so-
frimento. As duas partidas 
foram disputadas no Catar, 
em estádio que receberão 
jogos da Copa, numa espé-
cie de aquecimento para o 
Mundial.

Com estas definições, já 
estão definidos as 32 sele-
ções que vão participar da 
Copa, que terá início no dia 
21 de novembro. O primeiro 
dos 64 jogos do Mundial terá 
Senegal e Holanda.

Presidente da Fifa parabeniza as seleções classificadas após a definição das últimas duas vagas esta semana

Infantino projeta o melhor Mundial
copa no catar

Agência Estado

Curtas
Maurício assume Vasco e
pede o apoio da torcida

O técnico Maurício Souza foi apresentado 
oficialmente, na última segunda-feira, como novo 
técnico do Vasco. Aos 48 anos, com títulos nas 
categorias de base do Flamengo, time no qual 
também chegou a comandar de forma interina o 
profissional, além de ter sido auxiliar de Maurí-
cio Barbieri, em 2018, Mauricinho aposta que vai 
reverter a situação atual de rejeição de parte da 
torcida do time de São Januário. “Entendo todo 
tipo de rejeição e mensagens que recebi dizendo 
para eu não vir. Torcedor é apaixonado. Sei que 
eles gostariam que estive aqui um Tite, um Guar-
diola. Também recebi mensagens de apoio. Trato 
tudo isso com naturalidade”, disse o treinador. 
“Eu queria chegar aqui completamente abraçado 
pelo torcedor, não foi possível. mas tenho certeza 
de que conseguiremos reverter isso. Quero fazer 
com que a torcida do Vasco tenha talvez a mesma 
aprovação que tive pela torcida do Flamengo.”

LaLiga denuncia PSG e City 
por fair play financeiro à Uefa

Responsável pela organização do Campeo-
nato Espanhol, a LaLiga formalizou denúncias 
contra o Paris Saint-Germain e contra o Manches-
ter City junto à Uefa por supostas infrações co-
metidas por estes clubes nas regras do Fair Play 
Financeiro. A entidade não descartou tomar ações 
também no âmbito da justiça comum na França 
e na União Europeia. A LaLiga informou nesta 
quarta-feira que fez a denúncia contra o City no 
mês de abril e contra o PSG nesta semana. A enti-
dade alega que os dois rivais europeus estão des-
respeitando as regras de sustentabilidade finan-
ceira da Uefa. Na prática, o Fair Play Financeiro 
limita os gastos dos clubes com contratações com 
o objetivo de evitar desequilíbrios maiores entre 
os times dentro de campo. A entidade espanho-
la fez as denúncias alegando que tanto o PSG 
quanto o City contam em seus orçamentos com 
dinheiro vindo de fora do futebol.

Justiça pede a prisão de
Joseph Blatter e Platini

O Ministério Público da Suíça pediu, ontem, 
que o suíço Joseph Blatter e o francês Michel Platini 
sejam condenados a 20 meses de prisão em ca-
ráter condicional. Os dois ex-dirigentes do futebol 
mundial estão sendo julgados pelo Tribunal Penal 
Federal de Bellinzona. O promotor Thomas Hil-
dbrand também pediu aos três juízes que cuidam 
do caso que ambos os réus sejam condenados 
a devolver para a Fifa os cerca de 2,2 milhões 
de francos suíços (cerca de R$ 11,2 milhões) que 
ambos teriam roubado da entidade quando eram 
dirigentes. Blatter foi presidente da Fifa enquanto o 
francês foi mandatário da Uefa. Ambos enfrentam 
acusações que superam os cinco anos de prisão 
por acusações de fraude e corrupção. Mas a deten-
ção é improvável Como o MP pediu a condenação 
por sentença suspensa, eles só devem ir para a 
prisão se voltarem a cometer os crimes. O veredicto 
será conhecido no dia 8 de julho.

Athletico proíbe adereços de 
organizadas em seu estádio

As cenas lamentáveis de brigas entre torci-
das organizadas nos últimos dias assustaram 
os dirigentes do Athletico-PR. Houve feridos 
após duelo entre fanáticos do clube com uma 
uniformizada do Juventude, em Caxias do Sul, 
e um palmeirense passou mal e acabou mor-
rendo após um conflito com torcedores do Co-
ritiba no Couto Pereira. Para evitar o aumento 
desses desagradáveis episódios, o clube 
definiu que nenhum adereço de organizadas 
será mais permitido na Arena da Baixada. A 
decisão já começou, ontem.

Foi a forma encontrada pelo Athletico-PR 
para tentar preservar as famílias que vão ao 
estádio e também tentar diminuir a violência 
no futebol. Pela paz nas arenas, até mesmo os 
uniformizados visitantes estarão impedidos de 
utilizarem suas faixas, bandeiras e camisetas 
ao longo dos 90 minutos.

É chegada a hora de o São 
Paulo conquistar sua primei-
ra vitória longe do Morum-
bi no Campeonato Brasileiro. 
É o que espera o meio-cam-
pista Igor Gomes, que retor-
na ao time, nesta quinta-feira, 
às 16h, no Engenhão, diante 
do Botafogo, em duelo válido 
pela 12a rodada.

"Tenho muita confiança 
que o resultado neste próxi-
mo jogo vai vir, mais um re-
sultado positivo graças a nos-
sa entrega, nossa dedicação 
dentro de campo, que é a nos-
sa maior identidade", disse o 
atleta, que cumpriu suspen-
são e não participou da vitó-
ria sobre o América-MG.

O São Paulo soma cinco 
empates e uma derrota fora 
de casa. "A gente veio de qua-
tro jogos fazendo grandes exi-
bições, mas não conseguindo 
os três pontos. A gente sabe 
como é importante os três 
pontos, manter a regularida-
de dentro de casa, ganhamos 
e estamos cada vez mais con-
fiantes para o próximo jogo 
contra o Botafogo."

O fato de o Botafogo es-
tar na zona de rebaixamento, 
que deve causar uma pressão 
a mais da torcida carioca, não 

incomoda o atleta são-pauli-
no. "Lógico que eles têm o fa-
tor casa, com a torcida apoian-
do, mas isso não vai influenciar 
nada para a gente. Nosso time 
é de grandes jogadores, acos-
tumados a jogar nesse tipo de 
ambiente. Não altera nada na 

nossa entrega, na nossa vonta-
de de vencer, vontade de sair 
com os três pontos. A gente vai 
para lá com a mesma determi-
nação de todos os jogos."

O São Paulo inicia a disputa 
da 12a rodada, com 18 pontos, 
em terceiro lugar, atrás de Pal-

meiras (22) e Corinthians (21). 
A situação do Botafogo é total-
mente o contrário, pois soma 
apenas 12 pontos, em 17o lu-
gar.. A rodada ainda terá hoje 
os jogos Palmeiras x Atlético-
GO, às 18h, no Allianz Parque 
e Avaí x Fortaleza, às 19h.

Conmebol x racismo
A Conmebol iniciou nos 

últimos dias uma forte briga 
contra o racismo no futebol da 
América do Sul, prometendo 
punições pesadas para os clu-
bes por causa dos atos de ra-
cismo de torcedores. A Con-
federação Sul-Americana de 
Futebol agora quer dar exem-
plo para o mundo e mandou 
uma carta à Fifa reprovan-
do declarações discriminató-
rias de pessoas da alta cúpu-
la da entidade. Ainda pediu 
explicações por mudanças no 
número de modificações nos 
jogos implantada definitiva-
mente sem uma consulta.

De acordo com a carta da 

Conmebol, Arsène Wenger, 
ex-técnico do Arsenal e atual 
chefe de desenvolvimento 
global da Fifa, afirmou que 
o francês Kylian Mbappé, do 
Paris Saint-Germain, “não te-
ria se tornado o atacante que é 
hoje se tivesse nascido em Ca-
marões” O ato discriminató-
rio não foi aceito e o documen-
to foi uma maneira de cobrar 
respeito aos demais continen-
tes pela Conmebol.

“Em primeiro lugar, a 
Conmebol rejeita e condena 
as infelizes declarações. Há 
a Europa e o resto do mun-
do”, disse, na carta de repú-
dio. “A Conmebol está firme-
mente comprometida com a 

luta contra expressões e ges-
tos racistas ou discriminató-
rios, sejam eles provenientes 
de torcedores nos estádios, 
de atletas e técnicos no cam-
po de jogo ou de oficiais atra-
vés de declarações públicas. 
As palavras de Wenger - além 
de revelar uma ignorância in-
comum sobre a valiosa con-
tribuição dos jogadores afri-
canos no futebol mundial, 
especialmente no futebol eu-
ropeu - mostram um viés pre-
conceituoso que torna invisí-
veis os esforços dos jogadores 
de futebol e das instituições 
esportivas que não estão na 
Europa”, prosseguiu em seu 
protesto a Conmebol

Gianni Infantino, presidente da Fifa, está confiante na realização de uma grande Copa no Catar
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Na última rodada, a equipe derrotou o América Mineiro por 1 a 0 no Estádio do Morumbi

São Paulo joga contra o Botafogo e 
espera a primeira vitória fora de casa

brasileirão

Agência Estado
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O presidente da Comissão de Mor-
tos e Desaparecidos Políticos, Marco Vi-
nícius Pereira de Carvalho, marcou uma 
sessão para votar o fim do colegiado. A 
84ª reunião do órgão foi agendada para 
o próximo dia 28. A ideia é que no encon-
tro seja aprovado um relatório final dos 
trabalhos da comissão.

Fundada em 1995 no governo de Fer-
nando Henrique Cardoso (PSDB), ela foi 
o resultado de acordo entre o então mi-
nistro da Justiça, Nelson Jobim, e o mi-
nistro do Exército, Zenildo Lucena. Foi 
criada para cumprir disposições transi-
tórias da Constituição de 1988, reconhe-
cendo a responsabilidade do Estado bra-
sileiro no desaparecimento e na morte de 
presos políticos.

Ao mesmo tempo, mantinha-se a Lei 
de Anistia, de 1979, que impedia a puni-

ção de torturadores e agentes da repres-
são no regime militar. Após 27 anos de 
trabalhos, poucos corpos foram localiza-
dos. Surgiram relatos de militares e de 
policiais, além de documentos, que aju-
daram a esclarecer dezenas de crimes, 
como o sequestro, tortura, morte e de-
saparecimento do ex-deputado federal 
Rubens Paiva.

Também foi possível identificar na 
vala comum do Cemitério de Perus, em 
São Paulo, as ossadas de cinco desapa-
recidos políticos: Dênis Casemiro, Fre-
derico Antônio Mayr, Flávio de Carva-
lho Molina, Dimas Antônio Casemiro 
e Aluísio Palhano Ferreira. Quatro de-
les foram mortos pelo Destacamento de 
Operações de Informações (DOI), do 2o 
Exército, e um pelo delegado Sérgio Pa-
ranhos Fleury, do Dops paulista. Na re-
gião do Araguaia, apenas dois corpos 
dos mais de 60 desaparecidos na guerri-
lha do PCdoB foram localizados.

A Lei 9.140/95, que criou a Comis-
são de Mortos e Desaparecidos, pre-
via o seu fim quando os trabalhos es-
tivessem concluídos. Carvalho tem o 
apoio de militares nomeados por Jair 
Bolsonaro (PL) para o órgão. Ele subs-
tituiu no cargo a procuradora Eugênia 
Augusta Gonzaga.

O Grupo de Trabalho Memória e Ver-
dade, da Procuradoria Geral da Repú-
blica, preparou um parecer contrário 
ao encerramento da comissão. Os pro-
curadores dizem acreditar que o traba-
lho não está concluído e sua manutenção 
foi ratificada pela Comissão de Anistia 
e pela Comissão Nacional da Verdade. 
Ao jornal O Globo, Carvalho afirmou 
que a possibilidade de encerramen-
to da comissão “estará, sim, em pauta” 
na próxima reunião. “Para isto ocorrer 
é necessário que a maioria simples dos 
conselheiros seja favorável. É o cumpri-
mento simples do que está na lei”.

Ela foi criada para reconhecer responsabilidades no desaparecimento e morte de presos políticos no país

Comissão poderá ser encerrada
MORTOS E DESAPARECIDOS

(Valéria de Almeida)

Obituário

Bosco Pescador
14/6/2022 – Na BR-316, entre 
Itacuruba e Floresta, em Pernambuco, 
em acidente de carro. Pescador 
natural da cidade de Boqueirão, na 
região do Cariri paraibano. Por muito 
tempo ele morou em Cabaceiras 
(PB) e atualmente estava residindo na cidade de 
Belém do São Francisco (PE).

Foto: Blog do Bruno Lira

Aforismo
“A ignorância, ou melhor, 

a demência humana é tão 
grande que alguns são 

levados à morte justamente 
pelo medo da morte.”

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

Gil (Gilvane) Sabino
16/6/2022 - Aos 62 anos, em João 
Pessoa (PB), em decorrência de uma 
parada cardíaca. Produtor cultural, 
jornalista cultural e profissional 
de marketing. Nascido na capital 
paraibana, no bairro do Roger, foi 
atleta de basquetebol, mas se notabilizou como 
divulgador da Emi-Odeon e posteriormente como 
produtor de artistas nacionais e locais, a exemplo 
de Gonzaguinha, Musiclube etc.

Foto: WSCom

Breves & Curtas

Marcelo Godoy 
Agência Estado

Philip Baker Hall
12/6/2022 – Aos 90 anos, de 
causa não divulgada. Ator norte-
americano de ‘Magnólia’ (1999) e 
‘Boogie Nights: Prazer sem limites’ 
(1997). Atuou também em ‘Jogada de 
risco’ (1996), ‘A honra secreta’ (1984), 
‘A hora do rush’ (1998), ‘Seinfeld’ (Joe Bookman, 
o “detetive” da biblioteca pública) e ‘Modern 
Family’ (Walt Kleezak, vizinho que fica amigo de 
Luke). Nasceu em Toledo, no estado de Ohio, e só 
começou a atuar depois dos 30 anos de idade.

Foto: Divulgação

Hoje, 16 de junho de 2022, José Carlos da 
Silva Júnior estaria completando 96 anos se 
vivo estivesse. E isso me fez lembrá-lo, não 

apenas como o importante empresário campinense, 
presidente do Grupo São Braz, ou senador da 
República, vice-governador da Paraíba, presidente 
da Abic – Associação Brasileira da Indústria do Café 
–, vice-presidente da Fiep e de outras entidades nas 
quais foi membro com destacada atuação, mas do 
amigo próximo que me foi.

Conheci o senhor José Carlos na inauguração do 
Jornal da Paraíba, em 5 de setembro de 1971, quando 
eu era ainda secretária da Cande e muito jovem. 
Lembro quando ele entrou no recinto térreo do edifício 
dos Motta, no centro da cidade, em companhia de 
sua esposa, dona Virgília Carlos. Ele era um dos 
dez sócios do recém-criado Jornal da Paraíba, e 
eu estava lá porque o dono da Empresa Cande, 
Humberto de Almeida, era sócio e primeiro presidente 
do jornal. Mas, findo o mandato da primeira gestão, 
a presidência se passou para José Carlos, que 
empreendeu melhorias no jornal e, anos depois, o 
agregou ao complexo midiático da Rede Paraíba de 
Comunicação, de rádio e televisão, por ele fundado.

Por muitas vezes o recebi na empresa, ele era 
amigo pessoal do dono da Cande, mas só ficamos 
realmente amigos em fins dos anos de 1980, quando 
desposei de Humberto e o recebemos inúmeras vezes 
para jantares em nossa residência e nas recepções 
que oferecíamos na fazenda. Teria muitos momentos 
para relatar dessa longa convivência com José Carlos, 
mas uma em especial, num final de semana de 1994, 
marcou bastante.

Meu marido e eu fomos convidados para a 
inauguração, em Natal, de uma concessionária 
Chevrolet do Grupo Dão Silveira, e um grupo de 
empresários prestigiou a concorridíssima festa em 
alto estilo. No sábado pela manhã, a programação 
foi um almoço na residência de verão do casal Leda 
e Silveirinha, na Praia de Genipabu, e o anfitrião 
havia contratado um serviço de passeio de buggy 
pelas famosas dunas de Genipabu para oferecer aos 
convivas. Só conhecia de reportagens de revistas de 
turismo e adorei a ideia de participar da aventura, 
meu marido, sisudo que era, não quis aceitar a 
oferta, e foi José Carlos que o convenceu ao passeio. 
Trocamos de roupa, eu toda chique, e quando 
chegamos na frente da casa lá estava José Carlos à 
nossa espera, de bermuda, óculos ray-ban, camisa 
polo e calçado dockside. Foi a primeira vez que o vi 
vestido assim, esporte, sem aqueles seus elegantes 
ternos formais. Ele estava feliz e descontraído, eu e 
Humberto nos acomodamos no assento traseiro do 
buggy e ele assumiu o banco ao lado do motorista, 
que fazia também o papel de guia turístico. Quando 
chegamos na entrada do areal o guia nos perguntou: 
querem com ou sem emoção?  E José Carlos logo se 
adiantou: “Com emoção é claro”.

Leitores, o guia deu uma arrancada no buggy 
que logo meu chapéu voou para bem longe e, era 
uma loucura, ele fazia cada manobra radical que 
chega me esfriava os pés, eu ali, segurando firme com 
uma mão o ferro da armação e com a outra os meus 
óculos de sol, Paloma Picasso, que havia comprado 
há pouco tempo na Alemanha. O motorista fazia 
curvas arriscadas pelas dunas, eu e meu marido, 
entre os solavancos das íngremes subidas e descidas, 
parecíamos dois coelhos assustados, enquanto 
José Carlos, no banco dianteiro, alegríssimo, dava 
boas risadas. Enfim chegamos ao mirante, eu toda 
descabelada, mas o sol forte da alta manhã e a vista 
magnífica da Lagoa de Genipabu, com o mar sem 
fim, foi uma emoção compensadora, ainda mais 
porque meus óculos de sol, caríssimos, chegaram 
são e salvos. Ainda hoje guardo as fotografias 
daquele momento. O retorno à residência de verão 
de Silveirinha foi mais tranquilo, pela beira-mar, onde 
nos aguardava um delicioso almoço de frutos do mar.

A última vez que estive com José Carlos foi em 2015, 
numa comemoração da TV Paraíba, em Campina 
Grande, eu já viúva e conversamos brevemente. 
Fiquei triste ao saber do seu falecimento em 5 de 
março de 2021, aos 94 anos. A Paraíba perdeu não 
apenas um empresário, mas um visionário que deixou 
um legado para a história do empreendedorismo. 
Com sua morte, o Instituto Histórico de Campina 
Grande o nomeou Patrono da Cadeira 70 da Casa.

Rememorando José 
Carlos da Silva Júnior

Foto: Reprodução/Esquerda Diário

# Comerciante constrói o próprio jazigo
O Cemitério de Vila Mendes, em Limoeiro, no 
Agreste pernambucano, ganhou uma construção 
que está dando o que falar. Um comerciante ficou 
“famoso” no pequeno distrito de pouco mais de 
7 mil habitantes ao erguer o próprio jazigo. No 
espaço reservado para a data do óbito está escrito 
“em breve”, ao lado de uma foto colorida dele, 
que ainda está bem vivo. “Não tenho medo de 
morrer. Estou esperando por ela [a morte]”, declara 
Cleyton Melo de Souza. Aos 36 anos, casado e 
pai de três filhos de 6, 11 e 18 anos, ele é dono de 
uma padaria localizada em Mendes, distante seis 
quilômetros do Centro de Limoeiro.

# Morre a onça mais velha do Brasil
Nina, a onça-pintada mais velha do Brasil, morreu 
aos 25 anos no último dia 12. Ela chegou ao 
zoobotânico em Brusque, Santa Catarina, em 
1997, com aproximadamente três meses de idade. 
Nina vinha apresentando sintomas de velhice 
desde 2018, mas foi neste ano que ela piorou 
devido a um tumor no abdome, porém passou por 
uma cirurgia e voltou bem para o parque. Mesmo 
com todos os cuidados necessários, o zoobotânico 
informou que ela veio a óbito por causas naturais, 
devido a sua idade.

Ossadas de desaparecidos políticos em vala comum foram localizadas e identificadas no Cemitério de Perus, em São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Tomada de Preços n° 00024/2022, para o fornecimento de pães para Secretaria 
de Educação e ADJUDICO o seu objeto: Para o fornecimento de refeições na cidade de Aguiar, 
à empresa  MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO BENTPO - ME,  CNPJ n° 41.226.367/0001-05, com 
proposta no valor global de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). 

Aguiar - PB, 15 de junho de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00025/2022, para o fornecimento de refeições aos profissionais da 
Secretaria de Administração, Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania, Secretaria de 
Cultura, Esportes e Turismo e ADJUDICO o seu objeto: Para o fornecimento de refeições na cidade 
de Aguiar, à empresa  MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA - ME,  CNPJ n° 32.169.576/0001-73, com 
proposta no valor global de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais). 

Aguiar - PB, 15 de junho de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Tomada de Preços n° 00020/2022, para aquisição de medicamentos e material 
odontológico e ADJUDICO o seu objeto à empresa FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – ME,  CNPJ n° 08.160.290//0001-42, 
vencedora de vários itens com o valor de R$ 245.137,28 (duzentos e quarenta e cinco mil, 
cento e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), a empresa BHDENTAL COMÉRCIO EIRELI 
EPP, cadastrada no CNPJ nº 29.312.896/0001-26, vencedora de vários itens com o valor de R$ 
20.761,00 (vinte mil, setecentos e sessenta e um reais), a empresa  DENTALMED PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 34.698.454/0001-08, vencedora de vários itens 
com o valor de R$ 37.273,00 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e três reais) e a empresa KCL 
COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME, cadastrada no 
CNPJ nº 42.890.879/0001-34, vencedora de vários itens com o valor de R$ 13.016,40 (treze mil, 
dezesseis reais e quarenta centavos). 

Aguiar - PB, 14 de Junho de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público que foram consideradas HABILITADAS as empresas ELIAS GOMES FILHO - ME, 
cadastrada no CNPJ nº 05.142.210/0001-38, IRMÃOS MIGUEL LTDA - ME, cadastrada no CNPJ nº 
02.261.838/0001-64 (habilitada com ressalva), CANAA  MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 
cadastrada no CNPJ nº 14.244.855/0001-72, CENTRAL DO CONSTRUTOR – COM. VAR. DE MAT. 
DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, cadastrada no CNPJ nº 20.721.561/0001-97. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor 
da decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a comissão 
de licitação convoca os licitantes habilitados para abertura dos envelopes de propostas de preços 
que será realizada no dia 28 de junho de 2022, às 09:30 horas

Aguiar-PB, 15 de Junho de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022
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 AD00001/2022, que objetiva: Adesão a Ata de Registro de Preços Nº. 0135/2021, Pregão N º. 
176/2021, realizada pela Secretaria de Estado da Administração – SEAD, para aquisição de Conjunto 
Aluno CJA–06 – Padrão FNDE, especificado no item 2.0 da referida Ata, para atender as necessi-
dades da Secretaria de Educação deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento em 
favor de: BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R$ 110.500,00.

Alcantil - PB, 15 de Junho de 2022
CÍCERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00033/2022
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 DV00033/2022, 
que objetiva: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Fogos de Artifícios para 
utilização em comemorações festivas, com os serviços de Pirotecnia, ou outros eventos que aconteça 
no Município de Alcantil–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA - R$ 17.337,00.

Alcantil - PB, 15 de Junho de 2022
CICERO JOSE FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Fogos de Artifícios para 
utilização em comemorações festivas, com os serviços de Pirotecnia, ou outros eventos que aconteça 
no Município de Alcantil–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00033/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES 04004.13.392.1007.2015 –PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E 
CULTURAIS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00119/2022 - 15.06.22 - AGRA COMERCIO DE 
FOGOS E LOGISTICA LTDA - R$ 17.337,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00050/2022
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 DV00050/2022, 
que objetiva: ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA REGULARI-
ZAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO E SUAS DEVIDAS LICENÇAS AMBIENTAIS; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA 
LEITE 07659686496 - R$ 17.400,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 09 de Junho de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00050/2022. OBJETO: ELABORAÇÃO DE DO-

CUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA REGULARIZAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO E 
SUAS DEVIDAS LICENÇAS AMBIENTAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I e § 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Infraestrutura. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 09/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA REGULA-
RIZAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO E SUAS DEVIDAS LICENÇAS AMBIENTAIS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00050/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Municí-
pio de Algodão de Jandaíra: 02.070–SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA E ECONOMIA 
02070.15.122.1009.2023 – ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS 3390.39.0000 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA FONTE: 500. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de 
Jandaíra e: CT Nº 00087/2022 - 09.06.22 - PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE 
07659686496 - R$ 17.400,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

O Pregoeiro Oficial torna público que no instrumento convocatório do Pregão Presencial Nº 
00004-2022 (FMS), onde se lê: Pessoa Física no anexo I, Leia-se: Pessoa Jurídica no mesmo 
anexo. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 15 de junho de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Construção da Creche 1ª Infância do tipo B na cidade de Araruna/PB. LICITANTE 

DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: PB CONSTRUÇÕES E CO-
MÉRCIO LTDA – EPP - Valor: R$ 1.018.187,99. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 
21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 15 de junho de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
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 
IN00006/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “HENRY FREITAS” 
QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO 
PEDRO DA CIDADE DE BELÉM – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 50.000,00.

Belém - PB, 15 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “LIMÃO COM 
MEL” QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO 
PEDRO DA CIDADE DE BELÉM – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - R$ 88.000,00.

Belém - PB, 15 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “WALKYRIA SANTOS” QUE 
ACONTECERÁ NO DIA 29/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO 
DA CIDADE DE BELÉM – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - R$ 55.000,00.

Belém - PB, 15 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2022
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 IN00009/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “BRASAS DO FORRÓ” QUE 
ACONTECERÁ NO DIA 29/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO 
DA CIDADE DE BELÉM – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA - R$ 45.000,00.

Belém - PB, 15 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2022
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 IN00010/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “JORGE DE ALTINHO” QUE 
ACONTECERÁ NO DIA 29/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO 
DA CIDADE DE BELÉM – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 70.000,00.

Belém - PB, 15 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2022
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 IN00011/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “CIRCUITO MUSICAL” QUE 
ACONTECERÁ NO DIA 30/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO 
DA CIDADE DE BELÉM – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA - R$ 50.000,00.

Belém - PB, 15 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
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 SHOW ARTÍSTICO DA BANDA “EDYR VAQUEI-
RO” QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/07/2022, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO 
PEDRO DA CIDADE DE BELÉM – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: X4 MUSIC PROMOCOES LTDA - R$ 38.500,00.

Belém - PB, 15 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00003/2022 - Ata 
de Registro de Preços nº 00047/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial 
nº 00047/2021, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO. DOTAÇÃO: 01.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0428.5064 MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 600 
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL 451.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA 
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE � MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 458.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PRO-
VENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 466.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT 
Nº 00153/2022 - 15.06.22 - DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - R$ 306.882,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE – CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-
SOCIAL – CAPS I. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2022. DOTAÇÃO: 01.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.1025 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 371.4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 601 
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER-
NO FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO 373.4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 
até 13/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00144/2022 
- 13.06.22 - UG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - R$ 1.024.657,59.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Julho de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO 
DE BOM JESUS–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: ; 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: (083) 3559–1021. 
E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 14 de Junho de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa 
especializada em Serviço de confecção de materiais gráficos (Placa de Sinalização Externa, Placa 
de Inauguração), visando atender às necessidades das secretarias do município, com exceção da 
secretaria de saúde, para o exercício de 2022. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 01 
de Julho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 27 de Maio 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, 15 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00065/2022
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, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para FORNECIMENTO DE 
QUADRICICLOS, visando atender as necessidades da Secretaria de Segurança Municipal, Secretaria 
de Defesa Civil e Secretaria de Meio Ambiente, pesca e aquicultura. Abertura da sessão pública: 11:00 
horas do dia 05 de Julho de 2022. Início da fase de lances: 11:15 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 alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supra-
citado. 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, 15 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 08:00 
horas do dia 05 de Julho de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ME-
LHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO DE LED NO 
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. 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) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.
com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 14 de Junho de 2022
MARCELO RIBEIRO DA SILVA CPF: 081.801.754–64

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CREDENCIAMENTO Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 10:00 horas 
do dia 20 de junho de 2022, abertura CREDENCIAMENTO, cujo OBJETO É O CREDENCIAMENTO 
DE PESSOAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL, MATRICULADO NA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DEVIDAMENTE CREDENCIADO ATRAVÉS DE 
PROCESSO PRÓPRIO PARA A REALIZAÇÃO, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E 
CONDUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS DE VEÍCULOS, MOTOS, EQUIPAMENTOS 
E SUCATAS EM GERAL, APREENDIDOS, RETIDOS OU REMOVIDOS MANTIDOS EM DEPÓSITO 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, HÁ MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS OU 
PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA PMCG. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.
br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.
jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 15 de junho de 2022.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 

DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) 
CRIANÇAS NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE, REFERENTE AO PROGRAMA PARAÍBA PRI-
MEIRA INFÂNCIA CONFORME CONVÊNIO Nº 0130/2022, ENTRE PREFEITURA DE CASSEREN-
GUE E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. LICITANTES INABILITADOS por não atenderem aos itens: QUALITY 
CONSTRUÇÕES LTDA (8.2.13); CONSTRUTORA APODI EIRELI (8.3.1. c/c 6.8.1.; 8.2.6); GR 
CONSTRUTORA EIRELI (8.2.12); IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI 
(8.2.8.; 8.2.10.; 8.2.13.; 7.5.1.; 8.3.1. c/c 6.8.1.; 8.3.1. c/c 6.8.1.; 8.2.14.). LICITANTES HABILITA-
DOS: APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI; 
CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE; DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; 
EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA 
LTDA; HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; N & 
S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA; SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 
PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 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 mesmo local da primeira reunião e ocorrerá às 
09h00min do dia 27 de Junho de 2022. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comis-
são Permanente de Licitação, Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB. CEP: 
58238–000 - Tel.: (83) 3634–1141, no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Email: 
licitacaocasserengue@hotmail.com.

CASSERENGUE - PB, 14 de Junho de 2022.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO.

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES

DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022

A Pregoeira Oficial do Município de Cubatí-PB, informa a todos os interessados a abertura dos 
envelopes de Habilitação e Propostas de Preços ref. ao Pregão Presencial nº 0003/2022, cujo o obje-
tivo é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA 
DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO DE CUBATÍ.

A CPL comunica p/ conhecimento que a abertura será às 16h00h do dia 23 de Junho de 2022, 
na Sala de Licitações desta Prefeitura. 

Cubatí - PB, 15 de Junho de 2022.
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00029/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO, GERADOR, 
BANHEIRO QUÍMICO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E OUTROS) PARA EVENTOS A SEREM 
REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS ME - R$ 113.360,00; JOSELIO DE SOUTO 
CANDIDO 05166984439 - R$ 136.900,00.

Cuité - PB, 15 de Junho de 2022
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00029/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO, 
GERADOR, BANHEIRO QUÍMICO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E OUTROS) PARA EVENTOS 
A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA; ADJUDICO o seu objeto a: GIUSEPE RAMON 
ALVES DOS SANTOS ME - R$ 113.360,00; JOSELIO DE SOUTO CANDIDO 05166984439 - R$ 
136.900,00.

Cuité - PB, 13 de Junho de 2022
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00008/2022
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 
AD00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO DE CUITE DE MAMANGUAPE–PB; RATIFICO o correspondente procedimento em 
favor de: ORTOSHOP COMERCIO LTDA - R$ 72.717,95.

Cuité de Mamanguape - PB, 15 de Junho de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA “GILVAN ERNANDES”, PARA SE APRE-
SENTAR EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 23 E 29 DE JUNHO DE 2022, POR OCASIÃO DOS 
FESTEJOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de Mamanguape: 02.130 
Sec Municipal de Cultura e Turismo 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fiscal 
3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídic. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT 
Nº 00161/2022 - 14.06.22 - GILVAN FERNANDES DOS SANTOS 09219679426 - R$ 2.200,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA MINSTRAR CURSO 
PROFISSIONALIZANTE DE LÍGUA INGLESA, DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS DA 
REDE PUBLICA DE ENSINO DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00033/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município 
de Cuité de Mamanguape: 02.050 Secretaria Municipal de Educação 3390.36 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até 14/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT 
Nº 00160/2022 - 14.06.22 - PEDRO DE OLIVEIRA VERAS NETO 25126121472 - R$ 39.000,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 01 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) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.
com. Edital: www.damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Damião - PB, 13 de Junho de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00021/2022, para o dia 22 

de Junho de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Juviniano Gomes 
de Lima, SN - Centro - Damião - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 14 de Junho de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022
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 
AD00001/2022, que objetiva: Aquisições de móveis permanentes em geral (05 kits de Laboratório 
De Ciências da Natureza Ensino Fundamental e 04 kits de Laboratório de Matemática Ensino 
Fundamental) para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, do Município 
de Damião/PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ASTRAL CIENTIFICA 
COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 600.878,30.

Damião - PB, 06 de Junho de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: : Aquisições de móveis permanentes em geral (05 kits de Laboratório De Ciências da 
Natureza Ensino Fundamental e 04 kits de Laboratório de Matemática Ensino Fundamental) para 
os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, do Município de Damião/PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022 - Ata de Registro de Preços nº 
006/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico  nº 006/2021, realizado 
pelo CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVTMENTO DO 
ESTADO DE SÂO PAULO- CINDESP. DOTAÇÃO: Recursos: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA –12.361.2001.1012 –ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTNTOS PARA UNIDADE 
ENSINO – 500 – RECURSOS ORDINÁRIOS/ 571 – TRANSF, DO ESTADO REFERENTE A CON-
VÊNIO E INSTRUMENTOS CONG.. ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTO 
E MATERIAL PERMANENTE. FONTE CONVÊNIO Nº581/2021 –SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PMD. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
20222. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 0094/2022 – 06.06.2022 
- ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 600.878,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00003/2022, 

para o dia 01 de Julho de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major 
Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 15 de Junho de 2022
JOANA D’ARC DE LIMA FELICIO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00014/2022
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 IN00014/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “AS MORENAS – ALBINHA E NAYANA” 
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: JOSE EDSON CORREIA - R$ 18.000,00.

Esperança - PB, 09 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00015/2022
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 IN00015/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “ZEZO” PARA ABRILHANTAR A PRO-
GRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO 
DE ESPERANÇA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - R$ 80.000,00.

Esperança - PB, 09 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2022
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 IN00013/2022, 
que objetiva: Apresentações artísticas diversas, que irão abrilhantar os festejos juninos do Município 
de Esperança; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERREIRA 
PRODUÇOES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME - R$ 374.000,00.

Esperança - PB, 09 de Junho de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00013/2022. OBJETO: Apresentações artísticas diver-

sas, que irão abrilhantar os festejos juninos do Município de Esperança. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Compras. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 09/06/2022.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de junho de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00014/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO 

ARTISTICA “AS MORENAS – ALBINHA E NAYANA” 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. AU-
TORIZAÇÃO: Secretaria de Comunicação, Eventos e Turismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 09/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00015/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO 

ARTISTICA “ZEZO” PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO 
DIA 29 DE JUNHO 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 Comunicação, Eventos e Turismo. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 09/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “BANDA BRASAS DO FORRÓ” PARA 
ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, COM DURAÇÃO DE 02 
HORAS DE SHOW, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO 
02013.23.695.1030.2054 – REALIZACAO DE EVENTOS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI-
ROS–PESSOA JURIDICA 899. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00202/2022 - 06.06.22 - FRANCISCO 
IVANILSON TAVARES MOREIRA - R$ 55.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA “RANNIERY GOMES” PARA ABRI-
LHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 
NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.013–SEC DE CO-
MUNICACAO, EVENTOS E TURISMO 02013.23.695.1030.2054 – REALIZACAO DE EVENTOS 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 899. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00203/2022 - 06.06.22 - RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - R$ 35.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 08.2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, a prorrogação por mais 03 ( Três) meses con-

tados do término do prazo de vigência do termo de contrato de nº 01446//2021 datado  de 01/12/2021, 
Proveniente da TOMADA DE PREÇOS 08.2021, celebrado entre as partes, objetivando a Contratação 
de empresa no ramo pertinente para Contratação de empresa no ramo pertinente para construção 
de ginásio no Sítio Carrasco - Zona Rural, Guarabira-PB conforme justificativa técnica em anexo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: ESCALE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 33.777.036/0001-35 – 
DANIELE NUNES ARAÚJO 

JUSTIFICATIVA: 
Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 23.05.2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO:23/08/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO EM TRANSITO COM DIS-
TÂNCIA MÍNIMA DE 240 KM DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PER-
TENCENTES 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. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Ibiara:02.000 – SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO 04.122.0004.2003 – MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; 03.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.0004.2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO; 04.000 
– SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.123.0004.2008 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DA FAZENDA; 05.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 15.452.0004.2011 
– MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 06.00 – SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1010.2019 – PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO QSE 
– FNDE – ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1009.2021 – PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE 
ESCOLAR – PNAT – FNDE, 10.361.1010.2025 – MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS EM ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEP 30% 12.361.1010.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – NDE 12.362.1009.2091 – MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR – CON-
VÊNIO ESTADO; 07.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0004.2080 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 07.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.1011.2032 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 10.302.1011.2041 – SERVIÇO 
DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU (MAC) SUS 10.301.1011.2048 – MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS; 08.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DESENVOLVIMENTO HUMANO 14.422.0004.2050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 
08.122.0004.2081 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
08.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA 08.244.1012.2054 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA – IGDBF; 09.000 – SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 20.606.0004.2060 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 20.606.1014.2061 ASSISTÊN-
CIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS; 10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E 
TURISMO 13.392.0004.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO; 13.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.122.0004.2086 MANUTENÇÃO DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 
00048/2022 - 15.06.22 - DJ COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 650.300,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE 911280/2021/MDR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IBIARA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
DEL ENGENHARIA – EIRELI - R$ 285.805,14.

Ibiara - PB, 15 de Junho de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
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 empresa especializada em coleta, transporte, incineração, tratamento 
e destino final dos resíduos de serviços de saúde, conforme cronograma do Fundo Municipal de 
Saúde de Itapororoca/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - R$ 6.300,00.

Itapororoca - PB, 15 de Junho de 2022
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada em locação de estruturas diversas para atendimento das demandas da 
Administração Municipal na realização de eventos de todos os setores; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA 
EIRELI - R$ 27.000,00; VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - R$ 145.900,00; W.R PRODUCOES 
E EVENTOS LTDA - R$ 38.500,00; ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS 
EIRELI - R$ 9.400,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura da ata/contrato conforme 
instrumento convocatório.

Itapororoca - PB, 10 de Junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00027/2022
Aos 13 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Itapororoca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Frei Damião Bozzano 
- Centro - Itapororoca - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de 
Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 028, de 30 de Dezembro de 2005; Decreto Municipal nº 
015, de 04 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00027/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa especializada em 
locação de estruturas diversas para atendimento das demandas da Administração Municipal na 
realização de eventos de todos os setores; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão 
e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPOROROCA - CNPJ nº 09.165.176/0001-78. ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI. 
CNPJ: 11.500.957/0001-13. Item(s): 8.Valor: R$ 27.000,00. VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA. 
CNPJ: 04.689.271/0001-57. Item(s): 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10. Valor: R$ 145.900,00. W.R PRODUCOES 
E EVENTOS LTDA. CNPJ: 20.863.529/0001-46. Item(s): 2 - 3 - 9. Valor: R$ 38.500,00. ZERO OITO 
TRÊS SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI. CNPJ: 26.551.425/0001-82. Item(s): 11. 
Valor: R$ 9.400,00. Total: R$ 220.800,00.

Itapororoca - PB, 13 de Junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fica adiado para o dia 05.07.2022 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Frei Damião de Bozzano, 07 – Centro – Itapororoca/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 03.2022, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para Ampliação da Escola Municipal Helena Fernandes, Itapororoca/PB. Recursos Próprios / Outros. 
Dotação consignada no orçamento vigente. Motivos: Alteração na planilha do projeto básico. Demais 
esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, 
nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min. 

Itapororoca, 15 de junho de 2022.
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 00009/2022 do Pregão Eletrônico SRP 

nº 09/2022 da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, conforme extrato da Ata de Registro 
de Preços publicada na imprensa oficial tudo em conformidade ao amparo contido no Decreto n.º 
7892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas legais aplicáveis, 
para Contratação eventual para prestação de serviços de locação de infraestrutura de eventos 
para a Prefeitura Municipal de Logradouro, durante 12 (doze) meses; seus anexos, a autorização 
do Órgão gerenciador e declaração de aceitação da empresa P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, todos partes integrantes deste instrumento contratual, independente de transcrição, tudo 
em conformidade ao que preceitua o Decreto nº 7892, de 23 de Janeiro de 2013. Com base nas 
informações constantes do Processo em referência, através de Adesão a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do referido Pregão Eletrônico, em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 
n° 8.666/93 e alterações posteriores e competente parecer Jurídico, HOMOLOGO e ADJUDICO 
o objeto, em favor da empresa P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
14.433.017/0001-47, no valor de R$ 164.474,68 (Cento e Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e 
Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos. Fica convocado para assinatura do contrato.

Logradouro/PB, 15 de junho de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 00009/2022 do Pregão Eletrônico SRP 
nº 09/2022 da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, conforme extrato da Ata de Registro de 
Preços publicada na imprensa oficial tudo em conformidade ao amparo contido no Decreto n.º 7892, 
de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas legais aplicáveis, para 
Contratação eventual para prestação de serviços de locação de infraestrutura de eventos para a 
Prefeitura Municipal de Logradouro, durante 12 (doze) meses, todos partes integrantes deste instru-
mento contratual, independente de transcrição. FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Adesão 03/2022/
PMB. AMPARO LEGAL: Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Lei Federal n.º 10.520/2002 e 
demais leis posteriores. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS / 
OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente. Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00115/2022 – 15.06.2022 – P & P LOCAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – R$ 164.474,68.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
HOMOLOGAÇÃO

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: CONS-
TRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES, 
DISTRITO DA GAMELEIRA NO MUNICÍPIO DE LUCENA–PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: LICITAÇÃO FRACASSADA.

Lucena - PB, 08 de Junho de 2022
LEOMAX DA COSTA BANDEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA NO MUNICÍPIO DE LUCENA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: LICITAÇÃO FRACASSADA.

Lucena - PB, 08 de Junho de 2022
LEOMAX DA COSTA BANDEIRA

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Porfírio Guedes, S/N° - Gameleira - Lucena - PB, às 09:00 horas do dia 08 de julho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 
POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES, DISTRITO DA GAMELEIRA 
NO MUNICÍPIO DE LUCENA–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 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpllucena@gmail.com. Edital: www.lucena.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Lucena - PB, 13 de Maio de 2022
SALETE GOMES DE MENDONÇA SANTOS

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Porfírio Guedes, S/N° - Gameleira - Lucena - PB, às 09:00 horas do dia 11 de julho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UMA 
CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA NO MUNICÍPIO DE LUCENA–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 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  E-mail: cpllucena@
gmail.com. Edital: www.lucena.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Lucena - PB, 13 de Maio de 2022
SALETE GOMES DE MENDONÇA SANTOS

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS 00009/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00009/2022, 
que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de pavimenta-
ção em vias públicas urbanas do município de Manaíra – PB, conforme Contrato de Repasse 
nº 912543/2021/MDR/CAIXA, Operação 1075565–44, o Resultado de Habilitação e proposta de 
preços da referida da Licitação. Considerações da Comissão:  Licitante Inabilitado por não aten-
der as exigências do instrumento convocatório: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - a empresa 
não apresentou Atestado Operacional, conforme item 8.5.3.1. (o licitante apresentou Termo de 
Renúncia a interposição de Recursos). Licitante Habilitado e respectivo valor da contratação: 
EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 02.750.635/0001-31 - Valor Total: Valor: R$ 
286.901,24. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua José Rosas, 
S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 15 de junho de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR 

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2022, que objetiva: Contra-
tação de empresa especializada para Recuperação em paralelepípedo e esgotamento sanitário em 
vias do Município de Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JMS PAJEU  CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 45.791.193/0001-84 - R$ 190.035,10.

Manaíra - PB, 07 de junho de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para Recuperação e Roço das estradas do Município de 
Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: - ISA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI,  CNPJ 
36.581.782/0001-47, VALOR 281.009,54.

Manaíra - PB, 07 de junho de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40701/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
OBJETO: Contratação de empresa técnica devidamente licenciada pelo órgão competente 

(SUDEMA), para recebimento, processamento e destinação final adequada dos resíduos sólidos 
do Município de Manaíra/PB.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: - 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PROGRAMA DE 

TRABALHO - 15 122 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
-ESTRUTURA - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA.

CONTRATADO(S): EMPRESA  DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPE-
ZA – ERSEL LTDA

CNPJ nº 44.720.380/0001-04
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses
VALOR GLOBAL: R$ 177.660,00 (cento e noventa mil, trinta e cinco reais e dez centavos).

Manaíra - PB, 02 de junho de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40601/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Recuperação em paralelepípedo e esgo-

tamento sanitário em vias do Município de Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: - 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PROGRAMA DE TRA-

BALHO - 15 451 1014 1018 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO EM PARALELÉPIPEDO/
IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS - ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

 CONTRATADO(S): JMS PAJEU  CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇPOS LTDA - CNPJ 
Nº 45.791.193/0001-84

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses
VALOR GLOBAL: R$ 190.035,10 (cento e noventa mil, trinta e cinco reais e dez centavos).

Manaíra - PB, 08 de junho de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40801/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Recuperação e Roço das estradas do 

Município de Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: - 20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - 

PROGRAMA DE TRABALHO - 20 608 1015 1051 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGEM 
MOLHADA, PONTES, BUEIROS E ESTRADAS VICINAIS - ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 
- OBRAS E INSTALAÇÕES.

CONTRATADO(S): ISA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 
36.581.782/0001-47

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses
VALOR GLOBAL: R$ 281.009,54 (duzentos e oitenta e um mil, nove reais e cinquenta e quatro 

centavos)
Manaíra - PB, 08 de junho de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATOS Nº 10701/2022 E 10702/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
OBJETO: Aquisição de produtos de panificação, derivados do leite e carnes para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.200 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1002 2003 MA-

NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 20.300 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 04 122 1002 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO; 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 452 1002 2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; 20.600 SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 13 392 1012 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
CULTURAIS; 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2040 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS – 20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - 08 244 1009 2061 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; 08 244 1009 2070 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 20.900 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO.

CONTRATADO(S): CT Nº 10701/2022 - JOÃO PEDRO TAVARES FERREIRA LTDA - CNPJ nº 
09.186.142/0001-60 – VALOR: R$ 184.920,00; CT Nº 10702/2022- RIVALDO RODRIGUES FER-
REIRA 89353773415 – CNPJ nº 31.367.409/0001-74 – VALOR: R$ 81.975,00. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses
VALOR GLOBAL: R$ 266.895,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E 

NOVENTA E CINCO REAIS).
Manaíra - PB, 02 de junho de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Contrato Nº 10601/2022

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para 
locação de estruturas com montagem, desmontagem e instalação para atender a demanda do 
calendário  das festividades tradicionais e culturais do município de Manaíra/PB. 

DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.600 Secretaria de Educação e Cultura - 13 392 1012 2027 Promoção 
de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 99 Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: 03 (três) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: J A P SERVICOS E PRODUCAO 

TEATRAL EIRELI - CNPJ: 11.008.714/0001-62 - VALOR: R$ 159.630,00.
Manaíra/PB, 13 de junho de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 11:00 hs do dia 16 de Junho 

de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00026/2022, que 
objetiva: Aquisição de uniformes esportivo, para uso das equipes esportivas, através da Secretaria 
Municipal de Esporte deste Município. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@
gmail.com. 

Marcação - PB, 15 de Junho de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Julho 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma 
empresa especializada em Construção civil, para pavimentação de diversas ruas no Município de 
Marcação – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: ; e legislação perti-
nente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: 
licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 15 de Junho de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LEILÃO Nº 0001/2022

A Prefeitura Municipal de Marcação-PB, através da Secretária do Governo Municipal, torna 
público que será realizado no dia 04 de julho 2022, ás 10h30minh, que realizará Leilão Público de 
bens móveis inservíveis e antieconômicos para o Município, conforme Edital de Leilão nº 001/2022 
nas modalidades: presencial, na Sede da Prefeitura, localizada na Rua Manoel Benevonuto do 
Prado, 257, Centro, Marcação-PB e online, através do site www.marcotulioleiloes.com.br. O Leilão 
está amparado pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e será conduzido pelo Leiloeiro Oficial 
o senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, matriculado na JUCEP N.º 010/2014. Maiores 
informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Infor-
mações, com o Leiloeiro Oficial (83) 98787-8175, e-mail: marcotulio@marcotulioleiloes.com.br.  

Marcação/PB, 15 de junho de 2022.
MARCO TÚLIO  MONTENEGRO CAVALCANTI  DIAS

Leiloeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Junho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veiculo para 
transporte de pacientes, destinado a secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; 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) 3625–1111. E-mail: licitaa-
dmprefeitura@gmail.com. Edital: www.marcacao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 15 de Junho de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00024/2022, para o dia 22 

de Junho de 2022 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 14 de Junho de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
TERMO DE REVOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 012/2020
O Município de Mari, representado por seu Prefeito Constitucional, o Senhor ANTÔNIO GOMES 

DA SILVA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 49 e seus parágrafos 
da lei 8.666/93, considerando o Interesse da Administração Pública. Decide:

REVOGAR: A licitação TOMADA DE PREÇO N. 012/2020.
MOTIVAÇÃO: Adequação do Projeto Básico e planilha orçamentária.

Mari - PB, 15/06/2022
JOSANIO JOSE DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 
123/2006 e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade 
Tomada de Preços na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, 
do tipo menor preço Global, objetivando executar obras de construção do laboratório de medi-
cina ocupacional no município de Mari-PB, em sessão pública para abertura dos envelopes de 
habilitação e proposta que realizar-se-á as 14:00hs do dia 01/07/2022, na sala da CPL. Maiores 
informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL 
no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 239 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

MARI, 16 de junho de 2022.
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Governador Antônio Mariz, 49 - Centro - Matinhas - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE MATINHAS/PB CONFORME PROPOSTA/
CONVÊNIO: 025168/2021. Abertura da sessão pública: 15:00 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. 
Telefone: (083) 3637–1041. E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Edital: www.matinhas.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Matinhas - PB, 15 de Junho de 2022
GLERYSTON MAXWELL MARQUES DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para o fornecimento de aparelho de radiologia digital, destinado ao atendimento das 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme especificações do termo 
de referência. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 04 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: 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) 3397–1042. 
E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.natuba.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Natuba - PB, 14 de Junho de 2022
DEYSE MIRANDA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, por meio do site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: 
Aquisição parcelada de material odontológico destinados ao atendimento das necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme especificações do termo de refe-
rência. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 04 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 11/2011/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397–1042. 
E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.natuba.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Natuba - PB, 14 de Junho de 2022
DEYSE MIRANDA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR 

E LOCACAO EIRELI, CNPJ Nº 03.679.808/0001-35, classificada em colocação subsequente 
no item 0001 do Pregão Eletrônico nº 0017/2022, cujo objeto é: 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. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar 
termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do direito e na manutenção 
do licitante subsequente.

Piancó-PB, 15 de junho de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00032/2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA-

CIA – ME, CNPJ sob o nº 46.208.790/0001-04.
OBJETIVO: Contratação de escritório de advocacia para a prestação de Serviços de Consultoria 

e Assessoria Jurídica, em defesas Judiciais perante o 1º Grau, Apresentação de Ações, Recursos, 
bem como Suporte Técnico junto a Secretaria de Administração, de interesse do Município.  

VALOR MENSAL: R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais).   
VALOR GLOBAL: R$ 16.275,00 (dezesseis mil duzentos e setenta e cinco reais). 

Piancó- PB, em 08 de junho de 2022.
Ratifico o presente processo nos termos da lei. 

Daniel Galdino De Araújo Pereira
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó 
AVISO DE RECONSIDERAÇÃO DO RESULTADO

DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022

A comissão de licitação, da Prefeitura Municipal de Piancó, torna público a reconsideração do 
julgamento de habilitação referente as empresas CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI e VANES-
SA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI. As empresas acima citadas estão declaradas habilitadas. 
JUSTIFICO: A comissão reconsidera da decisão de julgamento de habilitação, por equivoca-se 
quando apontou-as inabilitas, pois os motivos não estão coerentes, uma vez que equivocamos com 
o entendimento, tendo em vista o grande número de participante para analisarmos a documentação. 
Só foi percebido posterior a publicação de habilitação. Ficam consideradas habilitadas e aptas a 
participarem da sessão de julgamento de propostas de preços.  

Piancó -PB, 15 de Junho de 2022.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00032/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA-

CIA – ME, CNPJ sob o nº 46.208.790/0001-04. 
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia para a prestação de Serviços de Consultoria 

e Assessoria Jurídica, em defesas Judiciais perante o 1º Grau, Apresentação de Ações, Recursos, 
bem como Suporte Técnico junto a Secretaria de Administração.

VALOR MENSAL: R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais).   
VALOR GLOBAL: R$ 16.275,00 (dezesseis mil duzentos e setenta e cinco reais). 

Piancó- PB, em 08 de junho de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: Contratação de 
Pessoa Jurídica para serviços de Locação de veículos para transporte Escolar dos alunos da rede 
Municipal de ensino do município de Pilões/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FERNANDO ANTONIO ALVES - R$ 140.600,00; ROMILDO CEZARIO 
TRAJANO 06969829430 - R$ 57.200,00. Ficar desde já convocados os representantes legais das 
empresas vencedoras para assinatura do contrato objeto da presente licitação, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.2 do 
edital da presente licitação.

Pilões - PB, 01 de junho de 2022
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 08:30 horas do dia 30 de junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestar serviços no fornecimento de Urnas Funerárias, Translados e Mortalhas para sepultamen-
tos de falecidos de famílias reconhecidamente carentes deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/10; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.
piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 15 de junho de 2022
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 14:00 horas do dia 30 de junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços para 
fornecimento de refeições que atendam às necessidades diárias de alimentação de servidores desta 
Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
004/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 15 de junho de 2022
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para Locação e Licença de uso dos Softwares: Contabilidade Pública, Portal de Transparência, 
Tributos, Folha de Pagamento, Licitação Pública e Tesouraria; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ELMAR – PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - R$ 
36.000,00; PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R$ 44.760,00.

Pilões - PB, 03 de junho de 2022
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para Locação e Licença de uso dos Softwares: Contabilidade 
Pública, Portal de Transparência, Tributos, Folha de Pagamento, Licitação Pública e Tesouraria. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários: 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 06/06/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00056/2022 - 06.06.22 - ELMAR - 
PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - R$ 36.000,00; CT Nº 00057/2022 - 06.06.22 - PUBLIC 
SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R$ 44.760,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Julho de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO 
DE POCINHOS/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 pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . Edital: 
www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 14 de Junho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 01 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de óculos de grau (incluindo armação e 
lentes). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (85) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 10 de Junho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma e 

readequação da Escola Municipal Francisca Ribeiro no Município de Poço de José de Moura. Data 
e Local, às 09:00 horas do dia 01/07/2022, na sala de Reuniões da CPL, com sede na Av. Frei 
Damião, n° 252, Centro – Poço de José De Moura – PB.

Poço José de Moura/PB, 15 de junho de 2022.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de 

praças nas comunidades de Sítio Cabaço e Sítio da Caiçara no Município de Poço de José de 
Moura. Data e Local, às 09:00 horas do dia 06/07/2022, na sala de Reuniões da CPL, com sede 
na Av. Frei Damião, n° 252, Centro – Poço de José De Moura – PB.

Poço José de Moura/PB, 15 de junho de 2022.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022
A Prefeitura Municipal de Puxinanã, através de sua CPL, torna público aos licitantes interes-

sados, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços 
nº. 003/2022, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DA QUADRA CEBERTA  DA ESCOLA MUNI-
CIPAL MARIZETE RAPOSO NASCIMENTO, como segue: EMPRESAS INABILITADAS: COFEM 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 17.440.286/0001-29 
por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.3.2, 6.1.4.2.1.2, .6.1.4.3.1.2; JGM ENGENHARIA 
E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ: 28.697.127/0001-20 por não atender aos seguintes itens do 
Edital: 6.1.3.2, 6.1.4.2.1.2, 6.1.4.2.3, 6.1.4.3.1.2, 6.1.4.3.1.2, 6.1.4.3.1.3, 6.1.4.3.1; RF SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ: 29.878.872/0001-39  por não atender aos seguintes itens 
do Edital:  6.1.4.2.1.2, 6.1.4.2.1.3, 6.1.4.3.1.2, 6.1.4.3.1.3, RANULFO TOMAZ DA SILVA, CNPJ: 
04.672.369/0001-00  por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.4.2.1, 6.1.4.3.1.2, 6.1.4.3.1.3; 
CONSTRUTORA APODI EIRELI, CNPJ: 17.620.703/0001-15 por não atender aos seguintes itens 
do Edital: 6.1.3.2, 6.1.4.3.1.2, 6.1.4.3.1.3; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, 
CNPJ: 14.031.903/0001-44  por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.4.2.1.2, 6.1.4.3.1.2, 
QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 26.183.729/0001-34  por não atender aos seguintes itens 
do Edital: 6.1.3.2, 6.1.4.2.1.2, 6.1.4.3.1.2; ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 
LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 05.881.170/0001-46  por não atender aos seguintes itens do Edital: 
6.1.4.2.1.2, 6.1.4.3.1.2; APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.317.848/0001-50  
por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.4.2.1.2, 6.1.4.3.1.2. EMPRESAS HABILITADAS: 
T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.096.959/0001-51. Caso não haja manifestação 
de recursos, fica marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 29 de junho 
de 2022, as 09h30 min (horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na 
hipótese de não haver expediente na referida data, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB informações 
através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com.

Puxinanã, 15 de junho de 2022
Brenda Yasmim Carvalho de Melo,

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022
A Prefeitura Municipal de Puxinanã, através de sua CPL, torna público aos licitantes interes-

sados, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços 
nº. 004/2022, que tem por objeto a AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO 
NASCIMENTO, como segue: EMPRESAS INABILITADAS: DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 42.733.975/0001-79,  por não atender aos dispostos dos 
do Edital: 6.1.4.2.1; CONSTRUTORA APODI EIRELI, CNPJ: 17.620.703/0001-15 por não atender 
aos seguintes itens do Edital: 6.1.3.2; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ: 12.350.951/0001-70 por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.3.2, 6.1.4.2.1.3, 
6.1.4.3.1.3; JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ: 28.697.127/0001-20 por não 
atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.3.2, 6.1.4.3.1; COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 
TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 17.440.286/0001-29 por não atender aos seguintes 
itens do Edital: 6.1.3.2, T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.096.959/0001-51 por não 
atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.4.2.1.3, 6.1.4.3.1.3, , RANULFO TOMAZ DA SILVA, CNPJ: 
04.672.369/0001-00  por não atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.4.3.1.2, E L F TEIXEIRA 
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 17.560.794/0001-40 por não atender aos seguintes 

itens do Edital: 6.1.4.2.1.3; QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 26.183.729/0001-34 por não 
atender aos seguintes itens do Edital: 6.1.4.2.1.3, 6.1.4.3.1.3. EMPRESAS HABILITADAS: TORRES 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 14.313.165/0001-28, R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EI-
RELI ME, CNPJ: 29.878.872/0001-39; GR CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ: 27.450.426/0001-01, 
APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.317.848/0001-50; SERRA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ: 14.031.903/0001-44, ESTRUTUAL SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 05.881.170/0001-46. Caso não haja manifestação 
de recursos, fica marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 29 de junho 
de 2022, as 11h00 min (horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na 
hipótese de não haver expediente na referida data, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB informações 
através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com.

Puxinanã, 15 de junho de 2022
Brenda Yasmim Carvalho de Melo,

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
REPUBLICAÇÃO
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE USO PERMANENTE. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 01 de julho de 2022. Início da fase de lances: 09:00 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. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopm-
queimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Queimadas - PB, 15 de junho de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Julho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especia-
lizada em construção civil, para execução dos serviços de Construção de uma Quadra Poliesportiva 
na comunidade Sítio Piabuçú no município de Rio Tinto – PB, conforme convênio nº 0293/2021, 
do Governo do Estado da Paraíba. 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, Telefone: (83) 99333-5316. no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 15 de Junho de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO 

ARA CORREÇÃO DE PROPOSTA 
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2022. OBJETO: Contratação de empresa do pertinente, 

para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de trecho da Rua Projetada 02 
na comunidade Rua Nova, localizada neste município, conforme Convênio nº 0058/2021 - Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a 
seguinte empresa: THALYSON THELYNO DE SOUSA LIMA LTDA, para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando sanar inconsistências das respectivas propostas de preços e planilhas, 
conforme previsto no Artigo 43, Parágrafo 3º da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993. INFORMA-
ÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99333-5316.

Rio Tinto - PB,15 de Junho de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00016/2022
PROCESSO Nº 00047/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: GIULLIAN MONTE HENRIQUE, CNPJ: 14.898.657/0001-22.
OBJETO: Contratação do Cantor GIULLIAN MONTE para realização de Show na noite do dia 

25/06/2022, com duração de 01h30min de Show no Tradicional São João no município de Santa 
Luzia-PB.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Santa Luzia-PB, 03 de junho de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00017/2022 - PROCESSO Nº 00048/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: ZE FELIPE SHOW MUSIC LTDA, CNPJ: 26.940.667/0001-68.
OBJETO: Contratação do Cantor ZÉ FELIPE para realização de Show na noite do dia 24/06/2022, 

com duração de 01h30min de Show no Tradicional São João no município de Santa Luzia-PB.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Santa Luzia-PB, 10 de junho de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00018/2022
PROCESSO Nº 00049/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL, inscrita no CNPJ nº 

20.659.771/0001-00. 
OBJETO: Contratação do Cantor RODOLFO LOPES para realização de Show na noite do dia 

26/06/2022, com duração de 02horas de Show no Tradicional São João no município de Santa 
Luzia-PB.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Santa Luzia-PB, 10 de junho de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2022
PROCESSO Nº 00050/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: ROSINALDO DE LIMA CUNHA 04606702478, CNPJ: 14.827.958/0001-65.
OBJETO: Contratação do Cantor NALDINHO CUNHA para realização de Show na noite do 

dia 24/06/2022, com duração de 02h30min de Show no Tradicional São João no município de 
Santa Luzia-PB.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Santa Luzia-PB, 14 de junho de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N°. 00127/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 00016/2022

PROCESSO Nº 00047/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: GIULLIAN MONTE HENRIQUE, CNPJ: 14.898.657/0001-22
OBJETO: Contratação do Cantor GIULLIAN MONTE para realização de Show na noite do dia 

25/06/2022, com duração de 01h30min de Show no Tradicional São João no município de Santa 
Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - SECRETARIA DE CULTURA - 13.695.1037.2007 - 

Promoção de Eventos - 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/06/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 06 de junho de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N°. 00129/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 00017/2022

PROCESSO Nº 00048/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: ZE FELIPE SHOW MUSIC LTDA, CNPJ: 26.940.667/0001-68.
OBJETO: Contratação do Cantor ZÉ FELIPE para realização de Show na noite do dia 24/06/2022, 

com duração de 01h30min de Show no Tradicional São João no município de Santa Luzia-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - SECRETARIA DE CULTURA - 13.695.1037.2007 - 

Promoção de Eventos - 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/06/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 13 de junho de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N°. 00130/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 00018/2022

PROCESSO Nº 00049/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL, inscrita no CNPJ: 

20.659.771/0001-00. 
OBJETO: Contratação do Cantor RODOLFO LOPES para realização de Show na noite do dia 

26/06/2022, com duração de 02horas de Show no Tradicional São João no município de Santa 
Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - SECRETARIA DE CULTURA - 13.695.1037.2007 - 

Promoção de Eventos - 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/06/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 14 de junho de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N°. 00132/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2022

PROCESSO Nº 00050/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: ROSINALDO DE LIMA CUNHA 04606702478, CNPJ: 14.827.958/0001-65. 
OBJETO: Contratação do Cantor NALDINHO CUNHA para realização de Show na noite do 

dia 24/06/2022, com duração de 02h30min de Show no Tradicional São João no município de 
Santa Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - SECRETARIA DE CULTURA - 13.695.1037.2007 - 

Promoção de Eventos - 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/06/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 15 de junho de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 15 de junho de 2022. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 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, os quais apontam como 
proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 062/2022, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA SEM MOTORISTA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA/PB, para às 09h00m do dia 04 de Julho de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.
pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclareci-
mentos: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 15 de Junho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) 
VEICULOS PARA USO NA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. 
CONFORME CONVÊNIO 036/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESEN-
VOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 29 de Junho de 2022. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 29 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 Federal nº 10024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 16 de Junho de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) 
VEICULOS 0KM, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE 
OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE PARA USO NA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO 
JOÃO DO TIGRE – PB. CONFORME CONVÊNIO 036/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA 
DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 29 
de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 29 de Junho de 2022. Referên-
cia: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10024/19; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.
saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 16 de Junho de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim  torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José de Bonfim – PB,  
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Bicicletas para 
atendimento as atividades/projetos da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer do município de 
São José do Bonfim/PB. Data e horário da sessão pública: às 09:00hs/min do dia 30/06/2022. 
Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Prefeitura Muni-
cipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São José do Bonfim - PB, 15 de Junho de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de peças e contratação de serviços de mão de obra de metalurgia, para atender 
as demandas de diversas secretarias do município de São José de Piranhas, às 08:30 horas do 
dia 05 de Julho de 2022, no Auditório Maria Elza, Anexo à Secretaria de Municipal de Educação, 
Rua Sabino Nogueira - Centro - São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas 
dos dias úteis, na Sala da CPL, provisoriamente instalada na Secretaria Municipal de Educação, 
Rua Malaquias Gomes Barbosa - Centro - São José de Piranhas. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 15 de Junho de 2022
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIA

 Nº 00065/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Serviço de fornecimento de esquadrias, peças de alumínio com vidro para atender as 
demandas de diversas secretarias municipais de São José de Piranhas - PB, às 13:00 horas do 
dia 05 de Julho de 2022, no Auditório Maria Elza, Anexo à Secretaria de Municipal de Educação, 
Rua Sabino Nogueira - Centro - São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas 
dos dias úteis, na Sala da CPL, provisoriamente instalada na Secretaria Municipal de Educação, 
Rua Malaquias Gomes Barbosa - Centro - São José de Piranhas. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 15 de Junho de 2022
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00066/2022

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição, 
recarga e manutenção de extintores, para atender as necessidades da Prefeitura de São José de 
Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 06 de Julho de 2022 às 09h00 (horário de Brasília), através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 15 de Junho de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
RETIFICAÇÃO

A Presidente da Comissão de Licitação torna público a RETIFICAÇÃO do aviso da referida 
licitação publicado no DOE/PB, pg. 48 e Jornal  a União/PB, pg. 28, no dia 15/06/2022. Assim onde 
se lê: às 09:30 horas do dia 01 de Julho de 2022. Leia-se: às 09:30 horas do dia 05 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 posteriores. Informações: no endereço: 
Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de Espinharas – PB, no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José de Espinharas - PB, 15 de Junho de 2022.
ROGÉRIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa para reforma e ampliação de Diversas Escolas Municipais 
no Município de São Sebastiao de Lagoa de Roça. FUND.: Tomada de Preços nº 00008/2021. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00016/2022 - A. B. Construções 
Eireli - CNPJ: 29.102.608/0001-09 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 99.474,27. 13.06.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa para a prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
médico–hospitalar, odontológicos e de fisioterapia deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME - R$ 243.513,00.

Solânea - PB, 09 de Junho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2022, que objetiva: Aquisição de Gás 
GLP, destinado ao atendimento das Secretarias da Prefeitura Municipal – Solânea/PB, durante o 
exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DAIANE DA 
SILVA LIMA COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO - R$ 195.500,00.

Solânea - PB, 14 de Junho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE ADRIANO 
SALUSTIANO DA SILVA 89374207400 - R$ 36.000,00; LEONARDO GERALDO BARBOSA DA 
SILVA 06939844490 - R$ 36.000,00; THALITA MARIA E SILVA FELIX 12577433417 - R$ 36.000,00; 
VITOR LIMA DA SILVA 04315490440 - R$ 42.600,00.

Solânea - PB, 14 de Junho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Gás GLP, destinado ao atendimento das Secretarias da Prefeitura 
Municipal – Solânea/PB, durante o exercício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00036/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:01:00 – GABINETE DO 
PREFEITO – 04.122.1002.2002 – 02:00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004 
– 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009 – 04:00 – SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMLIAR – 20.122.2003.2012 – 05:00 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019/12.361.2005.2020/12.361.2005.2023/12.365.2005.2031/12.365.2
005.2032 – 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE –10.301.2008.2041/10.302
.2009.2044/10.302.2009.2045/10.302.2010.2046/10.305.2011.2049/10.301.2008.2053/10.304.201
1.2054 – 07:00 – FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEC. DE DESENVOLVMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA – 08.244.2015.2058/08.243.2015.2059/08.244.2014.2061/08.244.2015.2062/08.244.20
15.2066/08.243.2013.2067/08.243.2015.2069 – 08:00 – SECRETAIRA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.122.1002.2071/15.452.1002.2072 – 09:00 – SECRETARIA 
DA INDUSTRIA COMÉRCO E TURISMO – 13.392.2021.2074/22.122.1002.2076/27.812.2020.20
77 – 10:00 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA 
– 18.122.1002.2078 – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Solânea e: CT Nº 00203/2022 - 15.06.22 - DAIANE DA SILVA LIMA COMERCIO DE 
GAS LIQUEFEITO - R$ 195.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
(SEC. DE SAÚDE) – 10.301.2008.2041/10.302.2010.2047. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.99 
– OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 14/06/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00204/2022 - 14.06.22 - JOSE ADRIANO 
SALUSTIANO DA SILVA 89374207400 - R$ 36.000,00; CT Nº 00205/2022 - 14.06.22 - LEONARDO 
GERALDO BARBOSA DA SILVA 06939844490 - R$ 36.000,00; CT Nº 00206/2022 - 14.06.22 - THA-
LITA MARIA E SILVA FELIX 12577433417 - R$ 36.000,00; CT Nº 00207/2022 - 14.06.22 - VITOR 
LIMA DA SILVA 04315490440 - R$ 42.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços na manutenção preventiva 
e corretiva de equipamentos médico–hospitalar, odontológicos e de fisioterapia deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Solânea: 06.00 – FUNDO MUN. DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE)– 10.301.2008.2041/
10.301.2008.204210.302.2009.2045/10.302.2009.2046/10.302.2010.2047. ELEMENTO DE DES-
PESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até 10/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00202/2022 
- 10.06.22 - ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME - R$ 243.513,00.

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

Registro CGE Nº. 22-01154-0
OBJETO: Aquisição de válvulas de esfera, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas estabelecidos no Anexo 2 - Termo de Referência.
RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.

gov.br/compras/pt-br/
. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de 

expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no escritório da 
PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício Eco Business Center, Miramar, 
João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): Comprasnet <www.gov.br/compras/pt-br/>
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 05/07/2022.
ABERTURA: Dia 05/07/2022, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

Registro CGE Nº. 22-01152-4
OBJETO: Contratação de empresa especializada para conduzir e operacionalizar o processo 

de revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR e o processo de Avaliação de 
Desempenho, da Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS, conforme condições e exigências descritas 
no ANEXO 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
gov.br/compras/pt-br/

. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de 
expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no escritório da 
PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício Eco Business Center, Miramar, 
João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): Comprasnet <www.gov.br/compras/pt-br/>
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 14/07/2022.
ABERTURA: Dia 14/07/2022, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

O Diretor Do Centro De Ensino Educa Nexus, Inscrito No Cnpj/Mf Sob O Nº 33.176.748/0001– 
07, Situado Na Av. Piauí, Nº 75, Bairro Dos Estados, Município De João Pessoa–Pb, No Uso De 
Suas Atribuições Legais, Com Base No Processo De Credenciamento Nº 0004136-5/2020, Parecer 
031/2020, Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho Estadual De Educação, Curso De 
Qualificação Integrado Ao Ensino Médio Nas Modalidades De Educação De Jovens E Adultos – Eja 
E A Distância – Ead, Torna Público A Relação Parcial Complementar De Alunos Concluintes, Através 
Da Modalidade Acima E/Ou Através Do Processo De Classificação E Reclassificação Previsto Na 
Lei De Diretrizes E Bases Da Educação, N° 9.394/1996.

Ressalte-Se, Acerca Da Validade Dos Documentos Emitidos Pelo Centro De Ensino Educa Nexus, 
A Disposição Instituída Pelo Cee Do Estado Da Paraíba, Adiante Transcrito: 

“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A Certificação De Eja Do Ensino Fundamental E Do 
Ensino Médio Terá Validade Nacional. Em Âmbito Nacional, Cujo Órgão Regulamentador É 
O Conselho Nacional De Educação Tem-Se, Cne/Ceb - Resolução 01/2021 De 25 De Maio 
De 2021, Art. 29, Caput E Parágrafo Terceiro. Em Consonância Como Título Iv Da Lei Nº 
9.394/1996, Que Estabelece A Forma De Organização Da Educação Nacional, A Certificação 
Decorrente Dos Exames Da Eja Deve Ser Competência Dos Sistemas De Ensino. § 3º Toda 
Certificação Decorrente Dessas Competências Possui Validade Nacional Garantindo Padrão 
De Qualidade.”.

Por Fim, E Ainda Para Assegurar O Compromisso Do Centro De Ensino Educa Nexus 
Com A Transparência E Lisura Dos Seus Processos Educacionais, Que Todos Os Certifica-
dos Emitidos São Publicados No Diário Oficial Do Estado Da Paraíba E No Jornal União, 
Permanecendo, Portanto, Disponíveis Para Consulta Pública, Permitindo Que Suas Autenti-
cidades Possam Ser Conferidas, Também,  No Site Da Instituição, No Endereço Https://Www.
Centroeducanexus.Com.Br/.

Advirta-Se Que A Recusa Abusiva E Injustificada No Recebimento Da Certificação Emitida De 
Acordo Com A Legislação Vigente É Ato Passível De Responsabilização Civil, Acaso Configurado 
Dano, Nos Termos Do Art. 927 E Ss. Do Código Civil Brasileiro E De Acordo Com O Entendimento 
Dos Tribunais Pátrios.

RELAÇÃO PARCIAL COMPLEMENTAR DE ALUNOS CONCLUINTES: 

Adailton Tomaz Nascimento, Adeildo Dos Santos, Ademir De Oliveira Lopes, Adriano Alves 
Correia, Aislan Cerqueira Leite, Alan De Jesus Santos, Aldemiro De Oliveira, Alex Da Silva, 
Alex Teixeira Nascimento, Alexandro Miranda Queiroz, Alexia Milena Araujo De Jesús, Alfre-
do Dodo Moura, Aline Aparecida Marques Camargo, Aline Vieira Da Silva Fonseca, Amanda 
Beatris Viana, Ana Alice Soares Silva, Ana Beatriz Heck, Ana Patricia Da Silva, Ana Paula 
Alves, Ana Paula Jesus Lima, Ana Rita Carvalho Nascimento Barbosa, Ana Rita Pires De 
Jesus, Analice Nazario Lima, Andre Liberio De Oliveira, Andréia Cristina Pezzini, Angelica 
Barbosa Rodrigues, Angélica Maria Pöhlig, Angelica Rocha Ferreira Batista, Antonio Bugila, 
Arlindo Alves De Oliveira, Barbara Oliveira Gomes, Bianca Rocha Ventura, Bruna Angélica 
De Melo, Bruno Marçal Damacena, Caio Vinicius Benevides Pereira, Camilla Costa De Alecrim, 
Camille Trigueiro Machado, Carla Rafaela Manteli, Carlos Alberto De Freitas, Carlos Antonio 
Dias Monteiro, Carlos Eduardo Silva Dos Santos, Carlos Roberto Dutra Pereira, Carlos Ro-
berto Silva, Carlos Santos De Sousa, Carlos Vagner Da Silva Santos, Carolina Silva Rezen-
de Couto, Cayo Martins Valadares, Cézar De Lima Da Silva, Cicera Vicente Da Silva Camilo, 
Cintia Cintra Da Silva Magalhães, Claudiney Munhoz Jose De Lima, Claudio Heinrich Bernar-
des Da Silva, Claudio Valente De França, Cleber De Paula Batista, Cleilandia Freitas Sobrinho, 
Cleitom Valerio De Souza, Cleiton Felipe Da Silva, Cleiton Savegnago, Cleudinei Mendes De 
Oliveira, Cleuza Miranda Martins, Cristian Pablo Ferreira De Souza, Cristiane Pereira Da 
Costa Medice, Cristiane Rodrigues Nunes, Cristiano Henrique Ferreira Dos Santos, Cristina 
Maria De Lima, Danielle Cristina Ribeiro Da Conceição, Danilo Dos Santos Porto, Darcy 
Gomes Da Silva, Davi Mendes Soares, Debora Pereira Do Nascimento Godinho, Denize Jusi 
Miranda Dos Santos, Diego Carlos De Souza, Diomedes Jose Dias, Dirlei Aparecido Ferreira, 
Diuliane Gonçalves Lourenço De Oliveira, Diuvane Sa Da Luz, Divino Divaldo Rocha, Douglas 
Araujo Freitas, Douglas Leal Mendes De Faria, Duilio Luiz Zacaro Filho, Edemilson Teles 
Ribeiro, Edilson De Lima, Ednaura Rosa Barboza, Edson Aparecida Moreira, Eduardo Santos 
Simões, Edvânia Bispo Da Silva, Elaine Calheiros E Silva Fernandes, Eliana Aparecida De 
Almeida, Elias França Barbosa, Elisângela Ferreira Seduré, Elizeu Moraes Dias, Eliziani 
Inacio Machado Rodrigues, Ellison Heitor De Oliveira Duarte, Emanuelle Christinne Almeida 
Barcelos, Emerson Da Silva Santos, Emerson Rodrigo Lauriano, Erica Da Silva, Erick Richard 
Parra, Erilucia Araújo Silva Vidreira, Eron Gonçalves Araújo, Ester Correa De Lima, Eva 
Gomes Dos Santos, Evelyn Santos De Melo, Evones Goncalves Viana, Fabiana Cristina Dos 
Santos, Fabiola De Fatima Ferreira, Felipe Brito Teixeira, Felipe Freitas Correa, Fernanda 
Barbosa Cavalcante Carneiro, Fernando Julio Rodrigues, Fernando Junior Da Silva, Fran-
chiesco Alflen Da Costa, Francis Henrique Muniz Sampaio, Francisca Araújo Da Silva, 
Francisco Assis Filho, Gabriel Nícolas Maciel Souza, Gabriel Souza Da Silva, Gabrieli Maria-
ni Dias Moraes, Geisa Alves De Almeida, George Mendes Portilho, Geraldo Aparecido Santos, 
Gilberto Barbosa Guimarães, Gildo Dias De Oliveira, Giliard Freitas Pereira De Almeida, 
Glaucia Santana Cardoso Prado, Guilherme Henrique Dos Reis Rodrigues,  Gustavo Koch 
Hanauer, Heber Souza Amim, Heloísa Da Silva Pinto, Heloísa Helensa Ramos, Igor Ferreira 
Da Silveira, Indiane Ribeiro Barbosa, Ionar Dos Santos Dantas Santana, Isa Fabiana Telles, 
Isabel Rodrigues Da Cruz Vareiro, Isadora Sales Barbosa Souza Almeida, Isaias Evangelista 
Progenio Ramos, Ismailson Torres, Jacó Fernandes Moreira, Jadyah Francysllaine Rosa 
Pontes, Jakson Sabino Benfica, Janaina Acosta Da Silva, Janaíne Uana Barth, Jaqueline Dos 
Santos, Jean Carlos Pereira Correia, Jefferson De Araujo, Jefferson Souza De Castro, Jeni-
fer Karoline Pereira Neves, Jessica Mariano Dos Santos, Jhoni De Oliveira, Jhony Bernardes 
Pires, João Carlos Calderoli, João Dos Santos Viterbo Da Cruz, João Marcello Braga Miran-
da Alves, João Vitor Calai De Borba, Joás Gomes Miranda De Oliveira, Joedson Silva Dos 
Santos, Joerlandia Ferreira Leite, John Lennon Tavares Fuentes, Jonas Da Silva Moreira, 
Jonas Mikael Menzel Welter, Jônatas Bispo De Almeida Santos, Jonatas Junqueira Da Silva, 
Jonathan Carvalho De Campos, Jorge Luís Aparecido Vieira Mendes Da Silva, Jorimaria 
Suzana Andrade Santos, Jôse Faria Silva Santana, Jose Maria Botelho, Jose Ronaldo Ribei-
ro Lopes, Joselita Bahia Souza Santos, Jovani Caetano, Juarez Dos Santos Muniz Filho, 
Juliana De Jesus Santos Da Trindade, Juliana Ferreira Cardoso, Juvenal Ramos Dos Santos, 
Kamily De Jesus Nunes, Karla Vitoria Matos Oliveira, Karoline Pereira Costa, Kelly Cristina 
Carvalho Cassiano, Kelly Cristina De Souza, Kerliane Alves Dos Santos, Kétlin Maiara Santos 
Da Rocha, Kettery Vasconcellos Castro, Larissa Lopes Dionisio Souto, Lazara Aparecida Dias, 
Leandro Benedito Da Silva, Leandro Carvalho Vieira, Leandro De Oliveira Batista, Leandro 
Gilson Custodio, Leandro Lucas De Abreu, Leonardo Marciano Da Silva Santos, Leonardo 
Silva Kaipper, Leonardo Tardy Rebelo Pereira, Leticia Barros Carvalho Ribeiro, Letícia Bar-
roso Batista, Leticia Silva De Sousa, Lilian Mara Cruz, Lindomar Elias Da Silva Junior, Luan 
Ramos Gonçalves, Luana Jaqueline Pingos Da Silva Mainardes, Lucas De Oliveira Pessoa, 
Lucas Felipe Marques Do Vale, Lucas Severino Garcia Correa, Lucia Rodrigues De Souza, 
Luciana Brocardo De Oliveira, Luciane Bugila, Luciane Da Silva Gomes, Luciano Da Silva 
Gomes, Lucineia Das Graças Dos Santos Pacheco, Luis Henrique Goncalves, Luiz Felippe 
Lengruber De Lima, Madalena Sambugaro Zat, Maelton Dos Santos Brito, Magdiel Rodrigues 
Da Silva Junior, Maisa Pereira Rodrigues De Oliveira, Manoel Marcelo Fernandes, Marcelo 
Lana Coelho, Marcelo Padilha Trindade, Marcia Maria Pereira De Oliveira, Márcio Antônio Da 
Silva Machado, Marcio Jose Dos Santos, Marcos Vinicius Leal Mendes De Farias, Marcos 
Vinícius Lima De Jesus, Maria Aparecida Pereira Inacio, Maria Aparecida Pinto Correia, 
Maria Betânia Souza Dos Santos, Maria De Lourdes Ribeiro Azevedo, Maria Isabel Mendes 
Da Cunha, Maria Luiza Da Silva, Maria Selani Ullmann, Mariangel Gonzalez Delgado, Marina 
Medeiros Dos Santos, Mario Medina Cajavilca, Marlei Geraldo Ferreira, Marlei Silva Barbosa, 
Marlene Da Silva, Marlene Olimpia Da Cunha, Marli Aparecida Dias, Marli Inês Karling, Mateus 
Figueiredo Guedes, Mateus Piovezan De Carvalho, Mateus Rodrigues Ferreira, Matheus Luiz 
Tadei Borges, Matheus Pedro Monteiro, Maurício Henrique Manhães Rangel, Mauro José 
Rodrigues, Mauro Lemos Dos Santos, Max Vinícius Mendes Dos Santos, Mayara Jéssika Da 
Silva Pequeno, Milton São Pedro Santos Junior, Mônica Borges De Almeida, Monise Francie-
le Godoy Leão, Myqychar Werbera Rosa Costa, Nailton Do Nascimento Ferreira, Nathalya 
De Fatima Dos Santos Silva, Nathanielle Da Silva Santos, Ney Costa Silva, Nivelso Pereira, 
Odemar Pereira Dos Anjos, Oséias Moura De Campos, Osny De Souza Maltez, Osvaldino 
Rosa Da Silva, Ozias Losmino De Lima, Oziel Leite Da Silva, Pablo Soares Alves, Pâmela 
Ginalva Oliveira Souza, Pâmela Nunes De Jesus, Paola Daiane Gomes, Patric Dos Santos 
Franca, Patricia Aparecida Pinto Parente, Patryck Brum Taylor Lopes Pereira, Paula Denise 
Gomes, Paulo Dos Santos, Paulo Roberto De Oliveira Junior, Pedro Henrique Da Silva Cam-
pos, Rafael Antonio De Souza, Rafael De Souza Silva, Rafael Luis De Carvalho Almeida, 
Rafael Silva Santos, Raisa Santana Montenegro De Almeida, Raoní Santos Brandão De 
Paula, Raquel Camila Ribeiro, Raquel Rodrigues De Souza, Raquel Silva, Rayane Da Silva 
Lopes, Rédine Da Silva Farias, Regina Pereira Carvalho, Reinaldo Dos Santos, Reinaldo 
Ribeiro Da Silva, Renata Marques De Souza, Renê Suely Gomes, Renilson Martins Ramos, 
Ricardo José Hermes, Ricardo Slongo Ramos, Roberto Alves Do Nascimento, Roberto Felix 
Da Silva, Robson Alves Das Neves Junior, Romaica Caroline Karling, Romano Guilherme 
Ullmann, Romisia Farinacio Cardoso, Rômulo Ricardo Fagundes Tiburcio, Roseni Teixeira Da 
Paz Benício, Rosilene Da Silva Xavier, Rosimar Da Silva, Rosimeire Vieira, Rosineide Ber-
nardo Da Silva De Araujo, Rosineide Cicera Da Silva, Rubens Martins De Lima, Ryan Alex 
Pereira Fernandes De Lima, Sabrina Lohane Silva Oliveira, Sadraque Gelio, Sandra Pedroso 
De França, Sara Da Silva Rondon, Saulo Oliveira De Amorim, Sebastião Batista Belo Da Hora, 
Sergio Ernesto De Melo, Sharlly Jose Da Silva Thomaz, Sidival Fernandes, Sidney Correia 
Da Silva, Silvanir Alves De Souza, Simone Alves Teixeira, Sircley Silva Santos, Suzana 
Ferrari Broilo, Talita Domingues De Souza Veiga, Tamyris Silva Noronha, Tatiana Cristina 
Henrique Barreto, Tereza Barbosa Dos Santos, Thaize Cristiane Dantas Silva, Thales Batista 
De Souza, Thallysson De Castro Cabral, Thifanny Rafaely Ramos Da Silva, Tiago Raimundo 
Dos Santos, Valbieris Lopes Da Silva, Valdemir Pedroso Dos Santos, Valnei Antonio Ferreira 
Caminha Filho, Vanderlei Cardoso Dos Santos, Vanildo Sabino, Vanusa Mayara Cristina Dos 
Santos Oliveira, Vinicius O.Liveira De Souza, Vitor Hugo Tavares De Souza Soares, Wadston 
Adler Santos Rocha, Wagner Willian Simplicio Da Cruz, Wallace Fernandes Nogueira, Wa-
shington Claudio Dos Santos, Wellington Nunes De Souza, Wesley Coelho Barbosa, Wever-
ton Vinícius Nogueira Vieira, Wiliam Machado Leal, Wolingang Rodrigues Da Cruz.

ESTADO DO PIAUÍ
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO N° 001 - CPL/ALEPI

TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 003/2020 - CPL/ALEPI
TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 004/2020 - CPL/ALEPI
TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 005/2020 - CPL/ALEPI
TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 006/2020 - CPL/ALEPI
TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 007/2020 - CPL/ALEPI
TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 008/2020 - CPL/ALEPI
TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 009/2020 - CPL/ALEPI
TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 010/2020 - CPL/ALEPI
TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 011/2020 - CPL/ALEPI
TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 012/2020 - CPL/ALEPI
TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 013/2020 - CPL/ALEPI
TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 014/2020 - CPL/ALEPI
TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 01512020 - CPL/ALEPI
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AL-22.590/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020
OBJETO: Readequação dos preços conforme prevê Cláusula 11ª da Ata de Registro de Preços, 

baseado na Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2021 e Prorrogação do prazo pelo período de 
12 (doze) meses, conforme prevê Cláusula 5ª

Pregoeiro: Cristiano Gomes de Paula  
Homologação: 17/06/2020
Validade: por 12 meses - data base 05/08/2021

AVISO AOS ACIONISTAS E EDITAL DE CONVOCAÇÃO
“TEMPO HOTÉIS E TURISMO S/A – CNPJ/MF Nº 12.925.160/0001-20 – em atendimento 

ao disposto no artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas que os 
documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 18/07/2022, encontram-se à disposição 
dos Acionistas na sua sede social, localizada à Rodovia Br 230 S/Nº Km 17,4 – Brisamar – 
João Pessoa-PB 

Ficam então convocados os senhores acionistas da TEMPO HOTÉIS E TURISMO S/A – 
CNPJ/MF Nº 12.925.160/0001-20  para se reunirem, na sua sede social à Rodovia Br 230 S/
Nº Km 17,4 – Brisamar – João Pessoa-PB em Assembleia Geral Ordinária, no dia 18 de julho 
de 2022, às 09:00 horas, em primeira convocação para fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: I – Apreciação do Relatório da Administração, exame, discussão e votação 
das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2016; 
31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019; 31/12/2020 e 31/12/2021, II –Eleição da Diretoria para 
o próximo triênio; III - Outros Assuntos do interesse da sociedade. João Pessoa,  16 de junho 
de 2022. A Diretoria.

Comunicamos, ainda, que a empresa está dispensada da publicação dos documentos exigidos 
pela legislação de acordo com art. 294 da lei 6404/76 modificado pelo art. 2º da lei 13.818/2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO

A empresa SÃO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
19.842.588/0001-59, com sede na Fazenda Engenho São Paulo, S/N, Zona Rural, município de 
Cruz do Espírito Santo-PB, no uso de suas atribuições, vem, por meio deste, CONVOCAR o Sr. 
LUCAS SOUSA DA SILVA, portador do RG nº 3.654.761 SSDS-PB e inscrito no CPF/MF sob 
nº111.069.974-33, a retornar às suas funções laborais, tendo em vista sua ausência prolongada e 
injustificada ao trabalho, desde a data de 14/03/2022, bem como as tentativas infrutíferas de contato 
com o referido colaborador, pois encontra-se em lugar incerto e não sabido.

O seu não comparecimento, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, ensejará na 
RESCISÃO POR JUSTA CAUSA de seu contrato de trabalho, com fulcro no artigo 482, alínea “i” 
da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

SÃO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE

O Hospital Nossa Senhora das Neves, CNPJ Nº 01.817.749/0001-99, localizada na Rua Etelvina 
Macedo de Mendonça. N 531, Torre, na cidade de João Pessoa -Pb, torna público que solicitou 
a SEMAM – SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para as ativi-
dades: 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para 
atendimento a urgências; 86.21-6-01 - UTI móvel; 86.30-5-04 - Atividade odontológica; 86.30-
5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana ; 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia 
patológica e citológica; 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia; 86.40-2-04 - Serviços de 
tomografia; 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, 
exceto tomografia; 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética; 86.40-2-08 - Serviços de 
diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; 86.40-2-09 - Serviços de 
diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos ;86.40-2-10 - Serviços 
de quimioterapia ;86.40-2-11 - Serviços de radioterapia; 86.40-2-12 - Serviços de hemoterapia 
;86.40-2-13 - Serviços de litotripcia; 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia; 86.50-0-06 - Atividades 
de fonoaudiologia ;86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas 
anteriormente João Pessoa, 15 de junho de 2022

CF CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNI-
CIPAL LTDA., torna público que requereu 
a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo-PB, a 
licença SIMPLIFICADA para prestação de 
serviços de consultoria tributária, situada à 
Rua Izabel Amélia de Oliveira, 409, Loja 04, 
Intermares, Cabedelo-PB, CEP: 58.102-316.

EDR CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 
02.598.608/0001-95 torna público que reque-
reu à SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente 
a Licença Ambiental Prévia para construção de 
empreendimento comercial situado na Avenida 
Flávio Ribeiro Coutinho S/Nº , vizinho ao nº 
500, João Pessoa, Paraíba, CEP 58037-005.
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