
n “O Museu não se restringe 
à sua vocação de investigação 
do passado e salvaguarda 
dos legados históricos, mas, 
também, se constitui em apontar 
os caminhos para o futuro”.

Janete Lins Rodriguez/Janelas da História
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Governo da Paraíba anuncia 
editais que somam R$ 115,6 mi

para educação

Entre as mais de 20 ações, está prevista a convocação de 346 professores aprovados em concurso. Página 20
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“Bordados que contam histórias” é o tema da 34a edição, cujos detalhes serão 
anunciados hoje, em Campina Grande, onde será realizado o evento. Página 8

Salão do Artesanato será lançado hoje

Foto: Divulgação/PAP

Chuvas e os riscos de 
desabamentos na PB

Os relatos de moradores que vivem em casas 
na barreira do Castelo Branco, em JP, e que 
correm o risco de desabar sobre a BR-230. 

Em CG, Defesa Civil notifica donos de 
imóveis com problemas estruturais.
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ICMS: Estados 
entram com 
ação contra 
projeto no STF

Para João Azevêdo, 
saída para imbróglio 
que limita em 17% a 
arrecadação com com-
bustíveis e energia é a 
reforma tributária. 
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Chega ao fim o 
racionamento 
de água em 
cidades do Brejo

A partir de hoje, con-
sumo de água nas cida-
des de Belém, Caiçara, 
Logradouro e Serraria 
volta ao normal, anuncia 
a Cagepa. 

Página 25
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Ações para educação foram anunciadas 
pelo governador João Azevêdo, ontem, 

durante abertura do 2o Seminário 
de Transformação Digital na 

Educação e na Ciência e Tecnologia

EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

NA PARAÍBA

A Covid em números
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Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!

Semana Cultural 
Zé Lins começa 
com lançamento 
de antologia

‘Zé Lins, um paraibano 
como eu’ reúne poesias e 
crônicas de estudantes da 
Rede Estadual. 
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n “A concentração e 
o aproveitamento (do 
Botafogo) em casa se torna 
fundamental à medida que nos 
aproximamos da metade dos 
jogos (da Série C)”.

Geraldo Varela
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Em que pese o acelerado processo de desertificação do coração huma-
no, sementes de esperança voltam a germinar, com promessas de flores, 
nos campos da consciência social, quando se assiste a atitudes solidárias, a 
exemplo da união de homens e mulheres, das forças de segurança federal, 
estadual e municipal, em prol da população pernambucana que sofre as 
consequências dos temporais que desabam sobre o estado vizinho.

Em sentido contrário, atormentam o espírito da Nação brasileira, apon-
tando para um futuro ainda mais nebuloso, os diversos tipos de violência 
praticados, contraditoriamente, por agentes da lei contra crianças, jovens, 
adultos e idosos, sobretudo quando negros e pobres, indo ao extremo do 
extermínio, como acaba de acontecer, ao que tudo indica, com Genivaldo 
de Jesus Santos, na cidade sergipana de Umbaúba, ocorrência que estarre-
ceu o país.

Rememoram momentos drásticos vividos pela humanidade, como as 
trincheiras da Primeira Guerra e o holocausto judeu da Segunda Guerra, a 
cena de Jesus Santos, decerto agonizando, dentro de uma viatura da Polí-
cia Rodoviária Federal, tomada por gás lacrimogêneo e spray de pimenta, 
enquanto agentes da PRF, que teriam usado tais armamentos, lhe seguram 
as pernas e o impedem de sair do porta-malas.

O procedimento adotado pelos agentes da PRF, no caso de Jesus dos San-
tos, colide frontalmente com o conceito de “polícia cidadã”. Do agente da lei 
fazendo jus ao que lhe determina a legislação, ou seja, de jamais fazer jus-
tiça com as próprias mãos, ferindo os dispositivos que garantem ampla de-
fesa aos acusados. E do que teria sido acusado Jesus dos Santos? De pilotar 
motocicleta sem capacete, como faz o presidente da República.

Felizmente, nas instituições da área de segurança, são minoria os agentes 
que desonram a farda que vestem e difamam a tropa à qual pertencem. A 
Paraíba orgulha-se de fechar 2021 “com a 2ª menor taxa de homicídios por 
100 mil habitantes dos últimos 12 anos” e de “reduzir as ocorrências de as-
sassinatos em números absolutos”. Mérito do Governo e dos homens e mu-
lheres que dignificam as Forças de Segurança do Estado.

Recife e Umbaúba 
Editorial

Crônica Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Matamos Genivaldos todos os dias
Matamos Genivaldos todos os dias. Dentro 

de uma viatura policial que deveria garantir a 
lei e a ordem, mas, como câmara de gás impro-
visada, perpetuou o caos e a desordem. Pior, 
pôs em prática o plano do discurso de uns di-
tos, mais para ditadores, cidadãos de bem. En-
quanto aquele corpo negro e pobre se contor-
cia e asfixiava com as pernas pressionadas pela 
porta seguras pelas mãos “dos homens da lei”, 
o Brasil era um pouco mais violentado.

Os assassinatos dos Genivaldos são terrí-
veis. Porém, a vítima indivíduo e a vítima na-
ção sofrem mais. A nota descarada de que os 
homens fardados usaram de técnicas e forças 
de menor poder agressivo é uma nova agres-
são. O discurso plantado que só faz nascer in-
justiça é uma prática antiga no país.

Com Genivaldo, a narrativa que leva à im-
punidade só não foi bem sucedida porque ha-
via um vídeo, algo com que não contavam. Ce-
lulares, a arma que, talvez, garanta que o crime 
não passe impune. A tortura sofrida por Geni-
valdo foi gravada de uma maneira tão nítida e 
clara que é impossível defender o indefensá-
vel. Porém, podem acreditar, tentarão e, mui-
to provavelmente, conseguirão que seja apli-
cada a menor das punições. Coisas do Brasil 
que, infelizmente, o brasileiro já está acostu-
mado a testemunhar. E fica a pergunta: E se 
não houvesse câmeras de celulares gravando 
a barbaridade?

Diante da covardia com que o estado, e toda 
a sociedade, já se acostumou a ser conivente, 
quando não incentivadora, os assassinos de 
Genivaldo seguem soltos. E a sua memória 
é ainda novamente desrespeitada quando se 
escuta o responsável pela investigação dizer 
que não se faz necessário pedir a prisão pre-
ventiva dos autores da barbárie. Triste perce-
ber que no lugar de separar o joio do trigo, a 
intenção é, aparentemente, colocar mais joio 
no meio do trigo.

Genivaldo foi sufocado por cometer o cri-
me de andar numa moto sem capacete. A irre-
gularidade deveria ser punida com uma mul-
ta. E ninguém diz que não deveria ser multado 
ou mesmo revistado. Mas o negro e pobre é vi-
sualmente condenado. E executado por quem 
deveria ser guardião da justiça. Crime que os 

executores de Genivaldo acobertam, fingem 
não perceber e fazem até a segurança quando 
praticado por poderosos. Há de se temer que 
ao término de tudo Genivaldo seja o grande 
culpado pela própria morte. Teria ele cometi-
do suicídio?

E o que esperam que aconteça com o filho 
de Genivaldo, de sete anos? Que ele não se re-
volte? Que ele acredite no país onde nasceu? 
Quem terá a coragem de olhá-lo nos olhos?

Genivaldo morre todo dia no Brasil. Ora 
sem abrigo, ora soterrado pela terra que rola 
das encostas, por vezes, pelo avanço da fome 
que vai desnutrindo a nação. Genivaldo já foi 
Galdino, o indígena queimado vivo numa pa-
rada de ônibus por filhos da classe média que 
hoje seguem suas vidas normalmente. Foi Chi-
co Mendes que só queria que a mata e o povo 
das matas sobrevivessem. Ou Marielle, execu-
tada por lutar com a palavra por um pouco de 
igualdade, paz.

Sim, a morte de Genivaldo começou quan-
do as caravelas se aproximaram das terras bra-
sileiras. Foram tantos assassinados antes. Os 
indígenas donos iniciais das terras, os negros 
escravizados e contrabandeados entre dois 
continentes, até chegar aos moradores das co-
munidades, sejam em morros ou planos. Sem 
planos, matamos Genivaldos diariamente. 
Em breve, talvez reste o vídeo e o túmulo para 
comprovar que Genivaldo foi assassinado, mas 
logo chegará um novo carnaval e outro pobre 
negro morrerá. As indignações brasileiras pre-
cisam durar mais que uma semana. 

Há quase setenta anos, quando saiu 
“Memórias do Cárcere” de Graciliano, 
o nome de Nise da Silveira achado entre 
companheiros de colônia penal, na dita-
dura Vargas, tocou-me para nunca esque-
cer. Ainda mais com o julgamento que 
mereceu de um homem seco de gratuida-
des, que não elogiava nem mesmo para 
lhe abrirem a prisão, como se viu em seu 
livro. Mas pouco apurei sobre a vida de 
grandeza moral e profissional dessa mu-
lher extraordinária. 

Em sua coluna de ontem, Baú de li-
vros, Neide Medeiros Santos enriquece 
seu currículo de presença ativa nas letras 
e na cátedra com o perfil dessa heroína 
das grandes causas sociais, mestre e auto-
ra influente na introdução da psicanálise 
de Jungna Universidade Brasileira.

Um perfil rico de respostas às indaga-
ções que a dispersão não me deixou apu-
rar, desde a primeira leitura. De minha 
parte, só tenho a agradecer. 

Já no domingo, foi Otávio Sitônio Pin-
to, no melhor dele, removendo de suas tor-
res os inconformados com a destinação de 
espaço do território brasileiro como reser-
va aos indígenas e quilombolas.

 Em poucas linhas, a esse pretexto, não 
mais que três minutos de leitura, num libe-
lo, Otávio Sitônio repassa, sob o olhar dos 
depenados (índios, negros e a descendên-
cia deles nestes quinhentos anos) a triste 
história herdada hoje por cerca de 140 mi-
lhões de brasileiros usurpados de sua ter-
ra e do mínimo exigido pela dignidade do 
ser humano. 

Esse, sim, é um artigo para a antologia 
de qualquer povo que sonhe e venha a lu-
tar pelo direito que a vida natural, primiti-
va, não lhe negou. É só ver o que narram os 
próprios cronistas estrangeiros sobre usos 
e costumes dos povos aqui encontrados. 

A civilização, tão decantada pelos his-
toriadores pátrios, reduziu a muito pouco 
ou nada o espaço para o verdadeiro dono 
da terra e do que brotou dela para o seu 
sustento. Não há espaço justo, humano, 
perante a religião e a lei, para a classe de 
gente a quem são dadas as barreiras e os 
lamaçais da periferia urbana. As águas da 
enxurrada sempre são reservadas a esses 
deserdados, eles próprios cantando a mar-
chinha, sucesso dos anos 1950, do mulato  

Wilson Batista: 
“Você conhece o pedreiro Waldemar?/ 

Faz tanta casa e não tem casa pra morar./ 
Leva a marmita embrulhada no jornal / 
se tem almoço nem sempre tem jantar”. 

É coisa antiga, secular; o que mudou? 
“A qualidade de vida” que tem sido o cli-
chê ou a chave de ouro de todos os discur-
sos políticos da modernidade. 

Que Otávio Sitônio me permita passar-
lhe as aspas:

 “O braço escravo, seja índio ou africa-
no, jamais recebeu pagamento pelo seu 
sonho. Algum advogado trabalhista já fez 
o cálculo da indenização devida a esses 
operários?” 

Quem fez esse cálculo foi Evo Morales, 
presidente da Bolívia,cobrando dos chefes 
de estado produtores de petróleo, o atra-
sado com juros desses países com o povo 
americano , entre os quais o de 185 mil 
quilos de ouro e 16 milhões de prata usur-
pados somente de 1503 a 1660 de seus ir-
mãos patrícios. 

Sitônio Pinto foi mais severo: “Em 
parte, esses inconformados estão certos: 
Quem devia estar confinado em reserva é 
o elemento branco, pois ele é quem é o in-
vasor, escravizador e exterminador. Este é 
quem devia estar confinado numa reserva 
para euro-descendentes.”

Neide e Sitônio

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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“A civilização, tão 
decantada pelos 
historiadores 
pátrios, reduziu 
a muito pouco 
ou nada o espaço 
para o verdadeiro 
dono da terra

Gonzaga Rodrigues

“E fica a pergunta: 
E se não houvesse 
câmeras de 
celulares gravando 
a barbaridade?

Clóvis Roberto
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O governador João Aze-
vêdo participou, ontem, na 
Fundação Centro Integrado 
de Apoio ao Portador de Defi-
ciência (Funad), em João Pes-
soa, do lançamento das novas 
ações da Secretaria da Juven-
tude, Eporte e Lazer (Sejel). 
Dentre as novidades anuncia-
das para este ano, estão o Pro-
jeto Viva Vôlei, Jogos Abertos 
e Calçada da Fama do Espor-
te Paraibano. Também serão 
realizados o Fórum do Espor-
te Paraibano, eventos nacio-
nais do paradesporto e o re-
torno das escolinhas da Vila 
Olímpica. Além disso, estão 
previstas as obras de reforma 
do Ginásio Ronaldão e a im-
plantação do placar eletrôni-
co dos estádios Amigão e Al-
meidão.

Desde o início de 2022, 
com a redução de casos da 
pandemia do coronavírus, fo-
ram retomados os Jogos das 
Reeducandas no presídio fe-
minino Júlia Maranhão, com 
a oferta de atividades espor-
tivas, recreativas, culturais e 
de lazer para 120 pessoas pri-
vadas de liberdade; e os Jogos 
Escolares e Paraescolares, que 
envolvem 25 mil alunos en-
tre 12 e 17 anos e chega à eta-
pa estadual a partir do dia 9 
de junho.

Ainda serão realizados a 
Copa Paraíba Raimundo Bra-
ga (Sub-15), entre os dias 15 
de junho e 20 de setembro; os 
Jogos Indígenas, de 3 a 7 de 
agosto; os Jogos Paralímpi-
cos da Paraíba, de 14 a 17 de 
setembro; os Jogos dos Ciga-

nos, entre 16 e 18 de setembro; 
os Jogos dos Servidores, de 10 
a 28 de outubro; os Jogos Mi-
rins, de 2 a 12 de outubro; os 
Jogos Socioeducativos, de 16 a 
24 de novembro; e a Premia-
ção dos Melhores do Ano, no 
dia 13 de dezembro.

Para os jovens da Paraí-
ba, foram destacados o Pla-
no Decenal da Juventude Pa-
raibana, construído a partir 
das demandas e anseios do 
segmento; o Qualifica Juven-
tudes, voltado para a qualifi-
cação profissional em 70 mu-
nicípios do Estado; o Agosto 
das Juventudes; a Aliança 
Juventude Innova, voltada 
para os municípios do Seridó 
e Curimataú, com a implanta-
ção de ecotecnologias inova-
doras; e a Rede Co.Liga, que 

consiste na qualificação em 
economia criativa para jovens 
em parceria com a Fundação 
Roberto Marinho e a OEI.

Governo investe em novos atletas e amplia políticas públicas inclusivas

Estado lança calendário 
de atividades esportivas

ações voltadas para a juventude

Medalhas
O evento também foi 

marcado pela entrega 
de medalhas de honra 
ao mérito aos atletas 
que representaram 

o Estado em 
competições

AdiAdA pelA 5ª 
vez consecutivA

novo suplente  
chegA à cMJp 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

nós precisAMos “vencer essA  
bArbárie contrA A civilizAção” 

“conto coM o republicAnos” 

“A pArAíbA ouviu A ciênciA” 

proJeto bolsonAristA no Mdb  

Independentemente do apoio de alguns membros 
do Republicanos à pré-candidatura de Efraim 
Filho (União Brasil) ao Senado, o partido está 
consolidado na base governista, afirma João 
Azevêdo. “Todas as lideranças do partido, Hugo 
Motta, Adriano Galdino, Wilson Santiago, enfim 
todos, têm dito claramente que estão na base do 
governo. E eu conto com o Republicanos nessa 
jornada”. E disse que “questões pontuais” serão 
tratadas pela sigla.   

No lançamento da pré-candidatura do ex-secre-
tário de Saúde, Geraldo Medeiros, a deputado 
federal, João Azevêdo destacou a atuação da 
pasta: “A Paraíba ouviu a ciência e os resultados 
obtidos nos dão orgulho. Colocamos a saúde da 
Paraíba em outro patamar, levando investimen-
tos para todas as regiões do Estado. Criamos o 
‘Opera Paraíba’ e já realizamos 21 mil cirurgias. 
Isso é resultado de decisão política”, disse.   

A direção do MDB da Paraíba dividiu-se em re-
lação às pré-candidaturas a senador. Enquanto 
Veneziano Vital do Rêgo, presidente do partido, 
apoia Ricardo Coutinho (PT), o vice-presidente, 
deputado Anderson Monteiro, empenhou voto em 
Bruno Roberto (PL). Se Lula é o pré-candidato 
a presidente apoiado pelo MDB, uma pequena 
fatia do partido aderiu a um projeto bolsonarista.  

O vereador Coronel 
Sobreira (MDB) soli-
citou licença do seu 
mandato pelo perí-
odo de 125 dias – a 
Câmara Municipal de 
João Pessoa aprovou a 
solicitação na sessão 
ordinária de terça-fei-
ra. O suplente Marcelo 
da Torre (MDB) assu-
mirá a vaga. A data 
de posse ainda será 
agendada pela Mesa 
Diretora. Nesse perí-
odo, a remuneração 
de Coronel Sobreira 
ficará suspensa.  

Pela quinta vez conse-
cutiva, a Comissão de 
Constituição e Justiça 
do Senado adiou a vo-
tação do relatório da 
PEC 110/2019, que trata 
da reforma tributária no 
país. O motivo? Falta de 
quórum mínimo para que 
a sessão fosse realizada 
– seriam necessários 14 
senadores, mas apenas 
13 registraram presença, 
o que comprova que a 
proposta encontra resis-
tência na comissão. A 
matéria tramita na Casa 
há dois anos.       

Da ministra Cármen Lúcia, do STF, na abertura 
do ‘Seminário Mais Mulheres na Política’, no Se-
nado, evento que debateu a sub-representação 
da mulher na política brasileira: “A desigualdade 
é uma violência. [Mas] nós estamos em movimen-
to permanente para que consigamos vencer essa 
etapa de barbárie contra a civilização, que é de 
tratar um ser humano como se fosse desigual do 
outro por ele ser o que ele é”.  

cronôMetro reiniciAdo: os 
segundos AvAnçAM céleres 
Até A decisão de AguinAldo 

Semana passada, o pre-
feito de João Pessoa, Cíce-
ro Lucena, declarou que 
estava tudo acertado 
para que Aguinaldo Ri-
beiro (foto) fosse lança-
do, oficialmente, como 

pré-candidato ao Se-
nado na chapa do 

governador João 
Azevêdo (PSB), 
dizendo, tex-
tualmente, que 

“só falta marcar a data”. É plausível a ideia de que o 
prefeito tinha informação privilegiada para fazer tal 
afirmação. Não somente por ser correligionário do de-
putado, mas também por ter um tamanho dentro do PP 
que o legitimou a fazê-la. Ontem, publicamente, o go-
vernador colocou numa mesma fala as palavras “for-
malmente” e “oficialmente” para se referir ao convite 
que havia feito a Aguinaldo. “Fiz formalmente o convi-
te para que Aguinaldo possa ser o senador na chapa. 
Agora, é uma questão de articulação do próprio Agui-
naldo para que a gente marque a data de lançamento. 
Mas, oficialmente já fiz o convite para que ele compu-
sesse conosco, na condição de candidato ao Senado”, 
externou o governador. A expectativa é grande para o 
desfecho. O cronômetro foi zerado e reiniciado. A par-
tir de agora, os segundos avançam céleres até a hora 
em que Aguinaldo dirá o ‘sim’. Ou o contrário. “É uma 
decisão pessoal. Essas coisas você formaliza, prepa-
ra toda uma condição, mas é uma decisão, no final, 
de foro íntimo”, emendou João Azevêdo. 

Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo estadual ressaltou o 
esforço do governo para as-
segurar investimentos no es-
porte, na descoberta de novos 
atletas e ampliar as políticas 
públicas inclusivas. “É impor-
tante ter um foco na juventu-
de, na educação e no esporte, 
com o lançamento de um ca-
lendário de várias ações vol-
tadas para este setor, dando 

todo o suporte para os nos-
sos atletas e paratletas, o que 
demonstra nossa responsa-
bilidade e cuidado com as 
pessoas, a partir de diversos 
investimentos, construindo 
um Estado melhor para o seu 
povo por meio do comparti-
lhamento das riquezas gera-
das, permitindo, dessa forma, 
a transformação de vidas”, 
frisou.

O secretário de Esporte 
e Lazer, Zezinho do Botafo-
go, destacou o fortalecimen-
to do esporte paraibano com 
a retomada de atividades e o 
lançamento de novas ações. 
“Nós tivemos a oportunidade 
de apresentar o que já aconte-
ceu, o que está acontecendo e 
o que preparamos até o final 
do ano para esta temporada. 
Foi muito gratificante contar 
com a presença de represen-
tantes de federações, dirigen-
tes desportistas e queremos 
revelar muitos talentos atra-
vés das mais diversas compe-

tições, a exemplo do vôlei, fut-
sal, futebol”, comentou.

O prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena, parabenizou 
a responsabilidade e o com-
promisso da gestão estadual 
com a juventude paraibana 
por meio do incentivo à prá-
tica esportiva. “Hoje vimos 
uma série de iniciativas do 
Governo do Estado em favor 
do esporte e temos certeza 
que vamos entregar à Rede 
Estadual alunos muito mais 
preparados na prática espor-
tiva. Somando nossos esfor-
ços, vamos, com certeza, criar 
grandes atletas que vão repre-
sentar João Pessoa e a Paraíba 
no mundo, destacou.

O medalhista paralímpi-
co, Petrúcio Ferreira, acompa-
nhou a solenidade e elogiou a 
iniciativa da gestão estadual, 
por meio da Sejel. “Essas são 
ações que incluem a juventu-
de, o que é muito importante 
para o nosso futuro e agrade-
cemos por todas as oportuni-

dades que o Governo do Esta-
do está nos dando”, declarou.

O evento também foi mar-
cado pela entrega de meda-
lhas de honra ao mérito aos 
atletas que representaram o 
estado em competições de 
futsal masculino, vôlei femi-
nino e ao paratleta Luiz An-
tônio Bezerra, campeão mun-
dial nas provas de arremesso 
de peso, lançamento de dis-
co e lançamento de dardo na 
França. O governador João 
Azevêdo também foi presen-
teado com uma camisa da 
Associação Atlética das Pes-
soas com Deficiência da Pa-
raíba (AAPC-PB) em reconhe-
cimento ao trabalho voltado 
para o esporte e paradespor-
to.

O deputado estadual João 
Gonçalves, a presidente da 
Federação Paraibana de Fute-
bol (FPF), Michelle Ramalho, 
e auxiliares da gestão esta-
dual prestigiaram a soleni-
dade.

Foco na juventude, educação e no esporte

n 

Desde o início 
de 2022, com 
a redução 
de casos de 
Covid-19, 
foram 
retomados 
os Jogos das 
Reeducandas 
no presídio 
feminino Júlia 
Maranhão

O lançamento das novas ações da Sejel aconteceu, ontem, na sede da Funad, em João Pessoa

n 

O prefeito de João 
Pessoa, Cícero 
Lucena, parabenizou 
a responsabilidade 
e o compromisso 
da gestão estadual 
com a juventude 
paraibana por 
meio do incentivo à 
prática esportiva

Foto: Francisco França/Secom-PB

Fo
to

: P
au

lo
 S

ér
gi

o/
C

âm
ar

a 
do

s 
D

ep
ut

ad
os



4   A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba, QUARTA-FEIRA, 1º de junho de 2022 EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Ednando PhillipyÚltimas

Proposta já havia sido alvo de protestos na semana passada e, agora, foi retirado da pauta indefinidamente

Após acordo, Câmara barra projeto
mensalidades em universidades públicas

O presidente da Co-
missão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 
da Câmara, deputado Ar-
thur Oliveira Maia (União
-BA), anunciou acordo 
de líderes para retirar da 
pauta, indefinidamen-
te, a Proposta de Emen-
da à Constituição 206/19, 
que permite a cobrança de 
mensalidades em universi-
dades públicas. Com isso, 
também foram retirados 
de pauta os requerimen-
tos que pediam a realiza-
ção de audiências públi-
cas para discutir o tema. 
O deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP) comemorou 

a decisão, já que conside-
ra a proposta um equívo-
co. “As universidades pú-
blicas são financiadas com 
impostos dos cidadãos bra-
sileiros, não são meramen-
te gratuitas. A instituição 
de mensalidades poderia 
excluir a participação de 
uma parcela importante 
de estudantes carentes.” 
Já o relator, deputado Kim 
Kataguiri (União-SP), afir-
mou que a PEC não acaba 
com a gratuidade da uni-
versidade pública. “Está 
expresso na PEC que quem 
não pode pagar, não paga.” 
Ele ainda afirmou que o di-
nheiro da mensalidade se-
ria utilizado para financiar 
os estudantes pobres. “É 

para auxiliar o estudante 
que precisa do transporte 
gratuito para chegar à uni-
versidade, que precisa do 
subsídio do bandejão para 
conseguir comer, como eu 
precisei. Hoje a univer-
sidade não tem recurso 
para fornecer assistência 
para o aluno mais pobre.” 
Kim Kataguiri ainda ob-
servou que a CCJ anali-
saria apenas a admissibi-
lidade da proposta e que, 
no mérito, o texto poderia 
ser modificado pela comis-
são especial. “Hoje a popu-
lação mais pobre paga os 
impostos que sustentam a 
universidade pública, mas 
tem poucas chances de es-
tudar nela.”

 Na última quinta-fei-
ra, um homem negro foi 
morto em uma câmara 
de gás improvisada em 
uma viatura da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
após uma abordagem po-
licial, em Sergipe. A prá-
tica, que envolveu uso de 
spray de pimenta e gás 
lacrimogêneo, teve como 
motivador o não uso de 
capacete durante uso de 
motocicleta por Genival-
do de Jesus dos Santos, de 
38 anos, trabalhador que 
era portador de esquizo-
frenia. 

A morte trouxe ao Bra-
sil o sentimento de revolta 
por mais um corpo negro 
morto por ação de forças 
de segurança e, históri-
camente, de repressão. O 
racismo, um dos motiva-
dores de atos como este, 
está cada dia mais pre-
sente no cotidiano social 
e, para Maju Passos, em 
entrevista ao Giro Nor-
deste de ontem, uma das 
formas de mudar esse ce-
nário é através da educa-
ção infantil.

“Eu vejo as crianças 
como a revolução que o 
mundo precisa, porque as 
crianças educam. Eu acre-
dito que as crianças têm 
um papel fundamental 
na construção do nosso 
futuro. Então, governan-

tes, vamos olhar para as 
nossas crianças. Não va-
mos mais minimizar isso. 
As crianças são potência 
e uma criança potenciali-
zada muda o mundo. Eu 
acredito no poder que as 
crianças têm de educar a 
partir do encantamento 
que a gente perdeu e elas 
têm de sobra”, ressaltou a 
empresária.

A produtora cultural 
é sócia da primeira es-
cola de educação infantil 
afro-brasileira, a Escola 
Maria Felipa, que propõe 
a reversão do sistema de 
opressões.

“A gente ainda tem 
que explicar que racismo 
existe. As pessoas estão 
acostumadas a ver os nos-
sos corpos nessa situação 
[assassinato de negros]. O 
que eu acredito, para mu-
dar isso, é o conhecimen-
to. As políticas públicas e 
o Estado precisam inves-
tir na educação. Porque 
a gente vê uma revolu-
ção com esses pequeni-
ninhos. Na Maria Felipa, 
a gente já consegue ver a 
diferença nessas crian-
ças. A gente recebe o fee-
dback dos pais de como 
está transformando toda 
a família. Então acredito 
que a única forma que te-
mos para mudar é através 
da educação, do fortaleci-
mento, porque da mesma 
forma que enfraqueceram 
a gente, tirando a nossa 

história, a gente pode se 
fortalecer na medida que 
a gente reconhece ela”, 
completou Maju Passos. 

Uma das propostas 
para mudar este cená-
rio, apontado pela sócia 
da escola, é ampliar o pa-
pel didático apresentado 
na Maria Felipa que revi-
sita materiais didáticos 
que acabam reforçando a 
ideia de que o lugar ocu-
pado pelos negros na his-
tória é o de servir, na es-
cravidão.

“Não é muita coisa 
para a gente fazer revolu-
ção. Investe na educação, 
revisita esses conteúdos. 
A gente ainda vai ficar 
preso num conteúdo di-
dático que reforça o lugar 
que o povo preto ainda 
precisa dizer que é gen-
te? Precisamos de políti-
cas públicas para revisão 
do ensino. Precisa incluir 
também a formação des-
ses profissionais que es-
tarão no fronte com as 
crianças e suas famílias”, 
finalizou Maju Passos.

A escola utiliza um 
material didático revisita-
do, colocando negros em 
espaços de descobrimen-
tos científicos, literatura 
e demais áreas na produ-
ção de conhecimento e na 
história enquanto prota-
gonistas, além de investir 
na formação de seus edu-
cadores para uma educa-
ção antirracista.

A cidade de João Pes-
soa foi contemplada com 
sete vagas para profis-
sionais de Medicina den-
tro do programa Médicos 
pelo Brasil, do Governo 
Federal, das quais cinco 
já foram preenchidas. Um 
desses profissionais vai 
atender na USF Grotão, 
onde o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, fez 
a abertura do programa 
na capital, ontem, acom-
panhado pelo prefeito Cí-
cero Lucena.

Na ocasião, Cícero fa-
lou da dificuldade de 
preencher as vagas de mé-
dicos nos bairros e convo-
cou profissionais da área. 

“A pandemia nos deixou 
em um estado quase de 
pós-guerra e a necessida-
de do atendimento foi am-
pliada. Recebemos a saúde 
faltando 58 médicos, con-
tratamos 30 e agora recebe-
mos esse reforço por parte 
do Governo Federal. Peço 
que os médicos interes-
sados nos procurem pois 
queremos garantir 100% 
de cobertura, o que trata-
mos como questão emer-
gencial”, afirmou.

O ministro Marcelo 
Queiroga destacou que 
serão 48 mil unidades bá-
sicas atendidas em todo o 
Brasil. “Queremos forta-
lecer a atenção primária 

e mudar os indicadores, 
fazendo uma verdadeira 
transformação. Com este 
programa pretendemos 
fixar os profissionais nas 
mais distantes regiões do 
país”, observou.

O Médicos pelo Brasil 
(MpB) foi lançado em 2019 
com o objetivo de estrutu-
rar a carreira médica fede-
ral para locais com dificul-
dade de fixar o profissional 
e com alta vulnerabilidade 
social. O programa substi-
tui gradativamente o Mais 
Médicos. Estiveram pre-
sentes o secretário munici-
pal da Saúde, Luis Ferrei-
ra, e a secretária executiva, 
Janine Lucena.

O empresário Johannes 
Dudeck, acusado de matar a 
estudante Mariana Thomaz, 
no dia 12 de março de 2022, 
vai a júri popular por femi-
nicídio e estupro, de acor-
do com informações do Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB). A data do julgamen-
to ainda não foi divulgada 
pelo órgão. O acusado está 
preso desde a data do crime, 
no dia 12 de março deste ano. 

Nos dias 13 e 20 de maio, 
a audiência de instrução do 
acusado foi realizada pelo 
Fórum Criminal de João Pes-
soa, ouvindo testemunhas 
de defesa e acusação, além 
do próprio acusado. Na oca-
sião, a 12ª promotora de Jus-
tiça de João Pessoa, Artemi-
se Leal Silva, que é titular do 
1º Tribunal do Júri da capital, 
pediu, durante depoimento 
do acusado, que ele fosse a 
júri popular.

Ao júri, ele refutou a acu-
sação de estupro, informan-
do que realizou ato sexual 
com consentimento da víti-
ma momentos antes da mor-
te e descreveu como “sexo 
não convencional”, conside-
rando a prática de BDSM, 
prática sexual baseada no 
prazer pela dor, que faz refe-
rência às práticas sexuais que 
envolvem bondage (amarrar 
e prender o parceiro), domi-
nação, submissão e sadoma-
soquismo. 

O empresário negou tam-
bém a esganadura, provo-
cada pela asfixia mecâni-
ca, constatada pela perícia 
como o que teria provocado 

o óbito da estudante. Em de-
poimento, Johannes Dudeck 
informou que Mariana Tho-
maz passou mal ainda du-
rante o ato sexual. “Não deu 
tempo de fazer mais nada, 
não deu tempo de continuar 
mais nada porque, infeliz-
mente, a Mariana começou 
a passar mal, entendeu?! Fo-
ram de seis a oito convulsões 
e a cada convulsão, eu liga-
va para o Samu”. O acusado 
continua, “Consta nos autos, 
o Samu indica para eu medir 
o pulso dela no pescoço e eu, 
de fato, coloco os dedos indi-
cador e do meio no pescoço, 
ao mesmo tempo que estou 
no telefone com o Samu [...] 
Eu não esganei a Mariana”, 
relatou durante a audiência 
de instrução.

Johannes Dudeck é de-
nunciado por estupro e femi-
nicídio da estudante Maria-
na Thomaz, de acordo com 
informações obtidas do lau-
do tanatoscópico do Institu-
to de Polícia Científica (IPC), 
exame feito para compro-
var a existência de violên-
cia sexual. De acordo com 
os laudos, foi identificado sê-
men e lesões sexuais na va-
gina e ânus. Em depoimen-
to, Johannes contesta que o 
sêmen encontrado seja dele.

Além disso, o empresá-
rio tem histórico na esfera 
criminal e cível, com proces-
sos administrativos envol-
vendo suas empresas e tam-
bém casos de ameaça, lesão 
corporal e violência contra a 
mulher. Na Lei Maria da Pe-
nha, são três medidas prote-
tivas fruto de três relaciona-
mentos distintos, sendo uma 
delas violada pelo acusado.

O corpo de Mariana foi 
encontrado no dia 12 de 
março após a polícia rece-
ber uma ligação do acusa-
do informando que a víti-
ma apresentava convulsões. 
Ao chegar no local, a polí-
cia identificou sinais de es-
ganaduras, o que motivou a 
prisão de Johannes ainda no 
local e, em seguida, encami-
nhado para um presídio es-
pecial de João Pessoa.

Mariana Thomaz tinha 
25 anos e era natural do Cea-
rá. A estudante estava na 
Paraíba há três anos para 
cursar a graduação de Me-
dicina. Ela estava há cerca de 
um mês, antes do falecimen-
to, em um relacionamento 
com o acusado.

No último 19 de maio, foi 
sancionada pelo governa-
dor João Azevêdo, a Lei Ma-
riana Thomaz, que facilita 
a divulgação, por parte das 
instituições de assistência e 
proteção à mulher, dos locais 
onde podem ser consultados 
os antecedentes criminais de 
terceiros. A lei foi publicada 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE) e passa a vigorar após 
90 dias da publicação.

A lei estabelece que as 
instituições estaduais di-
recionadas à assistência e 
acompanhamento às mu-
lheres devem promover, em 
seus espaços e materiais pró-
prios, a divulgação dos si-
tes e demais locais de con-
sulta sobre os antecedentes 
criminais de terceiros, com 
o objetivo de ajudar mulhe-
res a buscarem possíveis in-
formações criminais no his-
tórico dos seus parceiros e 
pessoas próximas.

Crianças são o caminho para um 
futuro antirracista, diz Maju Passos

Ministro abre, em João Pessoa, 
o programa Médicos pelo Brasil

Acusado de assassinar estudante vai a 
júri popular por feminicídio e estupro giro nordeste

atenção básica

caso mariana thomaz

Marcelo Queiroga, da Saúde, fez a abertura do Médicos pelo Brasil ao lado de Cícero Lucena

Foto: Divulgação/Secom-JP

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Foto: Billy Boss/Agência Câmara

Agência Câmara

Arthur Oliveira Maia retirou, também, requerimentos de audiência pública sobre o tema



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1º de junho de 2022     5Paraíba EDIÇÃO: Clóvis Roberto
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

M
A

R
K

E
T

IN
G

 E
P

C

Segunda a sexta

A FOGUEIRA
MAIS BRILHANTE...

Vivendo em casas com rachaduras e que ameaçam desabar, famílias relatam noites em claro e temor da chuva

Medo é companhia dos moradores
barreira do castelo branco

As chuvas que caíram em 
João Pessoa nos últimos dias 
provocaram lentidão no trân-
sito, alagamentos em alguns 
trechos e aumentaram o risco 
de deslizamentos. Para quem 
mora sobre a barreira do bair-
ro Castelo Branco, na Rua Joa-
quim Pedro da Silva, o perigo é 
iminente. Mesmo interditadas 
pela Defesa Civil Municipal, 
duas casas permaneciam ocu-
padas pelos moradores até on-
tem - segundo os moradores, 
à espera do auxílio-aluguel. 
A Defesa Civil de João Pessoa 
anunciou que as quatro casas 
interditadas inicialmente e já 
desocupadas serão demolidas.

“Estamos discutindo a pro-
babilidade de demolição ime-
diata para diminuir a pres-
são na barreira que, além de 
estar muito encharcada, está 
sob pressão, porque tem aque-
le peso sobre ela”, constatou. 
A intenção é diminuir o peso 
para que se porventura ocor-
rer outro deslizamento, seja de 
terra e não de escombros”, de-
clarou o coordenador da Defe-
sa Civil de João Pessoa, coronel 
Kelson Chaves.

O cabeleireiro José Bruno 
Simões Candeia relatou ter re-
cebido a visita de representan-
tes do Departamento Nacional 

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Medidas 
A Defesa Civil 

planeja remover as 
famílias e demolir as 
construções em risco

de Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit) e da própria Defesa 
Civil. “Interditaram para der-
rubar. Pediram para esperar 
15 dias, mas estou com muito 
medo, porque a barreira conti-
nua encharcada. Passei a noite 
em claro”, disse.

Para a dona de casa Ma-
ria Augusta Gomes de Araújo, 
a preocupação é ainda maior 
porque tem duas crianças em 
casa. “A preocupação é enor-
me, porque as paredes estão 
rachadas e eu vejo a hora de-
sabar tudo. À noite, enquan-
to um dorme o outro tem que 
ficar acordado. Difícil demais 
nossa situação”, contou ela, que 
mora com o marido e os filhos. 

“Vamos retirar essas famí-
lias. Em verdade, nós já deve-
ríamos ter retirado, mas como 
o local de abrigamento ain-
da não foi definido e tem uma 
criança muito pequena, não 
podemos colocar em qualquer 
lugar. É uma questão de huma-

n 

Trechos na 
Penha, Parque 
do Sol e entre 
Mangabeira 
e Valentina 
apresentam 
risco constante 
de alagamento 
com as cheias 
de rios

nidade. Vou cobrar isso com 
urgência”, garantiu o coronel 
Kelson.

Ele explicou que, em par-
ceria com outras secretarias, 
como a de Desenvolvimento 
Social (Sedes), está estudando 
um local adequado para relocar 
as famílias. As demais foram 
para casas de parentes. Disse 
ainda que outras famílias que 
ainda estão nas casas em risco 
sobre a barreira serão levadas 
para a Comunidade São Luiz, 
no bairro do Bessa.

Na barreira do Castelo 
Branco, que é de responsabi-
lidade da União, Kelson afir-
mou que o município não tem 
responsabilidade direta para 
construir, por exemplo, um 
muro de arrimo. Explicou que 
a presença da Defesa Civil é 
para preservar a integridade 
física das pessoas, tanto as que 
trafegam na BR-230 quanto as 
que estão sobre a barreira. As 
decisões com relação à bar-
reira foram tomadas através 
de um colegiado que envol-

veu, entre outros, Defesa Ci-
vil, Dnit e Polícia Rodoviária 
Federal (PRF).

Sem vítimas
A Defesa Civil recebeu dois 

chamados na manhã de on-
tem, uma da comunidade São 
Luiz, no Bessa, e outra na Pe-
nha. Porém, conforme Kelson 
Chaves, sem gravidade, sem 
vítimas ou necessidade de re-
locar famílias. Ele explicou que 
a Penha tem situação idêntica 
à da ladeira entre Mangabeira 

e Valentina, assim como o Par-
que do Sol. “São situações exa-
tamente iguais, antigas pas-
sagens molhadas que foram 
concebidas num passado dis-
tante e mantidas até hoje. As 
águas de riachos foram se avo-
lumando, mas esses locais ga-
nharam pavimentação, e a ca-
pacidade de absorver a água 
da chuva, porque havia solo, 
foi perdida. Assim, toda vez 
que chove em Mangabeira, Va-
lentina, Bancários e Quadra-
mares, a água escoa para o rio”. 

Casas construídas no topo da barreira do Castelo Branco apresentam risco de desabarem sobre trecho da BR-230

Foto: Edson Matos
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Chuvas de intensidade 
modera e forte devem con-
tinuar atingindo as cidades 
do Litoral paraibano entre 
a tarde ontem e a manhã 
de hoje. O alerta feito pela 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa) também pre-
vê a possibilidade das preci-
pitações chegarem aos mu-
nicípios localizados do Brejo 
e Agreste. 

Já o Instituto Nacional de 
Meteorologia também emi-
tiu um boletim classificando 
todo a região como em alerta 
laranja com previsão de chu-
va entre 30 a 60 milímetros 
a hora ou 50 a 100 milíme-
tros por dia. O órgão nacio-
nal também apontou para o 
risco de alagamentos, desli-
zamentos de encostas, trans-
bordamentos de rios, em ci-
dades com tais áreas de risco.

De acordo com o meteoro-
logista da Aesa, Lindenberg 
Lucena, as chuvas estão sen-
do provocadas por aglome-
rados de nuvens que vieram 
do Oceano Atlântico. “A pre-
sença destas nuvens favorece 
chuvas de intensidade mode-
rada e forte no Litoral, Brejo e 
Agreste. Nas demais regiões 
devem ocorrer chuvas locali-
zadas”, informou.

Um levantamento feito 
pela Aesa revelou que a ca-
pital foi a cidade paraibana 
mais atingida pelas chuvas 
este mês, com 663 milíme-
tros. O ranking das chuvas 
de maio segue com Luce-
na (586 mm), Rio Tinto (557 
mm), Cabedelo (553 mm), 
Alhandra (536 mm), Con-
de (508 mm), Pitimbu (474 
mm), Mamanguape (471 
mm), Marcação (420 mm), 
Caaporã (420 mm).

Expectativa é que o maior volume de água atinja Litoral, Brejo e Agreste, podendo superar 100 milímetros

Novo alerta de chuva forte para a PB
previsão do tempo

em campina grande

Defesa Civil notifica 125 donos de 
imóveis com problemas estruturais

A Defesa Civil de Cam-
pina Grande notificou nos 
primeiros três meses do ano 
125 proprietários de imóveis 
que apresentam problemas 
em suas estruturas, poden-
do ocasionar riscos. O rela-
tório foi entregue à Promo-
toria do Meio Ambiente. No 
início do ano passado, foram 
mais de 150 notificações nes-
se mesmo período. A maio-
ria é de marquises que ame-
açam desabar, mas também 
estão nesse rol escolas públi-
cas municipais, estaduais e 
particulares, muros de cemi-
térios e residências antigas.

A concentração dos imó-
veis com problemas está na 
Feira Central da cidade, onde 
há um número significativo 
de edificações antigas sem 
nenhuma ou pouca manu-
tenção. 

“No início da semana 
passada, caiu o teto de uma 
loja localizada na Feira Cen-
tral. Por sorte, ninguém se fe-
riu, apenas danos materiais. 
Mas é um local que nos traz 

grande preocupação”, disse 
o coordenador da Defesa Ci-
vil, Ruiter Sansão. Ele infor-
mou que, além da estrutura 
física, a parte elétrica tam-
bém preocupa, visto que al-
guns comerciantes da área 
sobrecarregam a rede. 

Além da Feira, a área do 
centro comercial da cidade 
também tem uma quantida-
de significativa de prédios 
notificados, tratando-se tam-
bém de marquises. 

Após o envio do relatório 
ao Ministério Público infor-
mando da situação, a Defesa 
Civil notificou todos os pro-
prietários e imobiliárias que 
tomam conta dos imóveis e 
deu um prazo para que se-
jam sanados os problemas. 

“Depois de dado esse 
prazo, uma equipe de En-
genharia do Município vi-
sitou esses locais e apontou 
o que deveria ser feito. Caso 
eles não cumpram esses pra-
zos, serão multados e infor-
maremos o descumprimen-
to ao Ministério Público, que 
pode acioná-los judicialmen-
te”, declarou.

O coordenador da Defe-
sa Civil explicou que uma 

Nuvens
Aglomerações 
de nuvens no 

Oceano Atlântico 
têm provocado as 

chuvas fortes

Temperatura 
As temperaturas ontem 

variaram entre 29ºC e 22ºC 
nas cidades localizadas no li-
toral paraibano. No Brejo, a 
máxima chegou a 27ºC a mí-
nima aos 19ºC. Já no Agreste, 
máxima de 27ºC e mínima 
de 20ºC. O Cariri teve tempe-
raturas entre 29ºC e 19ºC. No 
Sertão a variação ficou entre 
31ºC e 22ºC e no Alto Sertão 
30ºC e 20ºC.

Aesa monitora o tempo 
e o clima na Paraíba de for-
ma ininterrupta por meio da 
Sala de Situação, localizada 
em Campina Grande, onde 
meteorologistas trabalham 
em sistema de plantão 24 ho-
ras, acompanhando em tem-
po real os dados enviados 
por estações meteorológicas.

Queda de árvores
Para informar sobre ár-

vores que correm risco de 
desabar a população pode 
ligar para a Divisão de Ar-
borização (Divar) da Secre-
taria de Meio Ambiente de 
João Pessoa através do nú-
mero 83-98645 8430. Duran-
te o período de chuva a Se-
mam disponibiliza também 
o telefone do Disque Denún-
cia, (3218 9208), que funciona 
como WhatsApp.

Instruções:
• Evite enfrentar o mau tempo.
• Observe alteração nas encostas.
• Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de ener-
gia.
• Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus per-
tences da água envoltos em sacos plásticos.
• Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e 
ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). 
 
Volume de chuvas em JP 
(de 21h de quarta-feira a 9h30 de ontem)
- Cuiá: 80,8 mm
- Cristo: 79,8 mm
- Altiplano: 78,8 mm
- Tambauzinho: 72,2 mm
- Manaíra: 64,8 mm
- Grotão: 10 mm
- Centro: 2,8 mm

Fonte: Cemaden 

Serviço
Em caso de ocorrência, a população deve acionar a Defesa Civil de 
João Pessoa pelos telefones 0800 285 9020 ou WhatsApp no número 
(83) 98831-6885. O serviço funciona 24 horas. Já a Semob atende 
pelo número 118.

Serviço

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com “Muitos (donos) 

não residem mais 
em Campina e 
deixam o imóvel 
entrar em total 
colapso, chegando 
a desabar

Ruiter Sansão

estratégia tem sido usada por 
alguns donos de casas anti-
gas da cidade. 

“Muitos não residem mais 
em Campina Grande e dei-
xam o imóvel entrar em total 
colapso, chegando a desabar, 
por não terem mais interes-
se ou condições financeiras 
de fazer a manutenção. Com 
isso, ele deixa de pagar im-
posto do imóvel, e, partir de 
então, transforma o terreno 

em estacionamento, pagan-
do apenas pelo terreno”, ex-
plicou, apontando a Rua das 
Buninas, no Centro, como 
uma das áreas onde tem 
acontecido esses fatos. Nes-
sa via, existem vários arma-
zéns antigos onde eram co-
mercializados algodão nos 
anos 50.

O gerente da Feira Cen-
tral de Campina Grande, 
Agnaldo Batista, informou 
que tem feito um trabalho 
junto com outros órgãos mu-
nicipais de conscientização e 
cobrança aos comerciantes 
para realização da manuten-
ção periódica dos prédios. 

“Já fizemos isso esse ano, 
e alguns chegaram a de-
molir as marquises, outros 
substituíram por toldos e co-
berturas de alumínio. Mas é 
um trabalho difícil, porque 
eles são teimosos, temos que 
estar sempre pedindo res-
posta para os itens aponta-
dos pela Defesa Civil cau-
sadores de risco. Os nossos 
aliados são os consumidores 
que denunciam ou vizinhos 
dos próprios comerciantes. 
Isso tem facilitado a nossa 
ação”, frisou. 

Teto de uma loja localizada na Feira Central caiu na semana passada, provocando prejuízos materiais

n 

A maioria das 
edificações 
em Campina 
Grande que 
apresenta 
risco de 
desabar está 
na área da 
Feira Central

Foto: Fabiana Veloso

Paraíba não registra mortes por Covid-19 há oito dias
boletim da ses

Nessa terça-feira, nenhum 
óbito em decorrência do agra-
vamento do quadro de Co-
vid-19 foi confirmado, che-
gando a oito dias sem novos 
registros de mortes, sendo o 
último registrado no dia 23 de 
maio. A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), a partir da plata-
forma de monitoramento da si-
tuação epidemiológica, confir-

mou novos 24 casos da doença. 
Com a atualização, a Paraíba 
chega a 605.316 casos acumula-
dos de pessoas contaminadas, 
sendo 447.388 pacientes consi-
derados recuperados e 10.220 
vítimas fatais.

Um total de 88,43% da po-
pulação paraibana acima de 
5 anos foi vacinada com duas 
doses ou dose única, encerran-
do o ciclo primário contra a Co-
vid-19. O montante represen-
ta 3.317.048 pessoas vacinadas, 
sendo 85.749 pessoas que re-

ceberam imunizantes de dose 
única. Um total de 3.508.886 
pessoas receberam a primeira 
dose das vacinas, destas 191.818 
ainda não retornaram às salas 
de vacinação para fechar o ci-
clo vacinal primário.

Entre jovens de 12 a 17 anos, 
a adesão ao fechamento do ci-
clo primário é de 85,50%, com 
9.830 pessoas em déficit com o 
sistema incompleto, conside-
rando o recebimento de primei-
ra dose dos imunizantes. Dos 
378.483 crianças e adolescentes 

na faixa etária, 323.617 recebe-
ram duas doses ou dose única.

A menor adesão segue na 
faixa etária de crianças de 5 a 11 
anos. Estimados em 391.134 pes-
soas, apenas 233.414 receberam, 
pelo menos, uma dose da vaci-
na. O total de vacinados com 
o ciclo primário completo é de 
32,05%, representando 125.371 
crianças com esquema comple-
to. Cerca de 157.720 crianças de 
5 a 11 anos não receberam ne-
nhuma dose das vacinas, o que 
equivale a 40,32%.

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

88,43% dos paraibanos completaram o primeiro ciclo vacinal

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com
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Paraíba

Curtas
Prefeito de Poço José de 
Moura sofre acidente

O prefeito de Poço José de Moura, Paulo Braz, foi 
vítima de um acidente automobilístico no final da 
tarde dessa segunda-feira (30), na BR-230, próxi-
mo a Campina Grande quando retornava de João 
Pessoa. Segundo assessores do prefeito, ele foi 
atendido no Hospital de Emergência e Trauma de 
Campina Grande, liberado e já se encontra em sua 
residência.

De acordo com assessores, o prefeito Paulo Braz 
retornava a sua cidade quando o pneu do veículo 
estourou e colidiu contra uma barreira. Ele esteve 
na capital do estado para tratar de assuntos admi-
nistrativos.

Paulo Braz e o motorista foram socorridos e após 
receberam alta, foi locado um veículo para o retorno 
deles a Poço José de Moura. Ontem, ele ainda 
reclamava de dores em uma das costelas que ele 
já havia fraturado recentemente após sofrer uma 
queda de rede. O motorista sofreu ferimentos leves.

Traficante de droga é 
localizado em Arara

Policiais da 21ª Delegacia Seccional em Solâ-
nea, e Núcleo de Inteligência da 7ª CIPM, realiza-
ram nessa segunda-feira (30), a prisão do respon-
sável pelo tráfico de drogas na cidade de Arara, 
no Agreste da Paraíba. A prisão aconteceu no 
momento em que o traficante  realizava a entrega 
de droga. 

Ele foi flagrado com cocaína e maconha emba-
ladas para comercialização, além de um revólver 
calibre 32, além de toucas utilizadas para realizar 
roubos.

Segundo informações da polícia, o traficante 
preso, Erivaldo Ferreira dos Santos, conhecido 
por “Nego Val”, 39 anos, responde por homicídio, 
roubo e receptação, sendo atualmente apontado 
como o gerente do tráfico naquela região, cumprin-
do ordens de presidiários, inclusive para o come-
timento de roubos a motocicletas e comércios na 
região. Por determinação judicial,  “Nego Val” já 
foi encaminhado à cadeia de Solânea.

Casal é preso suspeito de 
tentativa de homicídio

Policiais civis de Esperança prenderam em 
flagrante um casal suspeito de tentar matar uma 
agricultora de 44 anos de idade, a golpes de ma-
chado, no sítio Xique-Xique, zona rural de Remígio.

A tentativa de homicídio foi registrada no fim de 
semana e logo após tomar conhecimento do crime 
os policiais iniciaram diligências e prenderam o 
casal que foi autuado.

A vítima foi socorrida pelo Samu para o Hos-
pital de Traumas de Campina Grande, com feri-
mentos graves nas pernas e braços. O machado 
utilizado pelo casal para cometer o crime foi 
apreendido e levado para ser submetido a exames 
periciais no Instituto de Polícia Científica.

Parte do grupo estava escondida numa casa de luxo em Campina Grande 

Polícia detém mais cinco 
suspeitos com dinamites

assalto a banco

A Polícia Civil, através 
da Delegacia de Repressão e 
Combate ao Crime Organiza-
do (Draco), continua realizan-
do buscas aos suspeitos de en-
volvimento no assalto à agência 
do Banco do Brasil, na cidade 
de Campina Grande. Ontem, 
mais cinco suspeitos, sendo 
quatro homens e uma mulher, 
um deles identificado apenas 

por “Mago Danilo”, foram pre-
sos, naquela cidade do Agres-
te paraibano. Em uma residên-
cia no bairro Dinamérica, onde 
dois deles foram localizados, os 
policiais apreenderam armas, 
drogas, explosivos e dinheiro.

Segundo o delegado Die-
go Beltrão, titular da Draco, 
a polícia já tem conhecimen-
to da função de cada membro 
da organização criminosa. Ele 
acrescentou que outras pes-
soas podem ser presas como 

envolvidos com o grupo. “A 
organização é grande”, reve-
lou o delegado.

Os envolvidos com a orga-
nização criminosa, presa on-
tem, foram autuados em fla-
grante por diversos crimes, 
entre eles, tráfico de droga e 
posse ilegal de armas. 

A quadrilha praticou o as-
salto ao estabelecimento fi-
nanceiro no dia 11 do mês pas-
sado e no último dia 17, presos 
os primeiros quatro suspeitos, 

sendo três, em Lucena e outro 
no bairro do Valentina Figuei-
redo, na capital, onde estava 
escondido o material, inclu-
sive arma.

No assalto ao Banco do 
Brasil, no Parque da Criança, 
o grupo criminoso utilizou ar-
mas de grosso calibre e de uso 
exclusivo e chegaram ao local 
em um carro preto, entraram 
na agência e roubaram uma 
quantidade de dinheiro, que 
não foi divulgada.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com
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PM apreende entorpecentes 
em bairro da Zona Sul de JP

Policiais Militares do 5º Batalhão realizaram na 
tarde de segunda-feira (30), a apreensão de uma 
quantidade de drogas no bairro dos Bancários, em 
João Pessoa. Nenhum suspeito foi preso no mo-
mento da ação.

Esta apreensão fez parte de uma ação iniciada 
no fim de semana, que resultou na prisão de três 
pessoas, que foram conduzidas para a Central de 
Flagrante, no bairro do Geisel.

Dando continuidade, os policiais militares 
foram a mesma localidade e quando realizaram 
uma nova varredura encontraram cerca de 40 
papelotes de “skank”, e dois pinos de cocaína, 
prontos para serem comercializados. A polícia 
acredita que esse material apreendido pertenciam 
ao trio preso no fim de semana.

Todo o material apreendido foi levado à Central 
de Polícia no bairro Ernesto Geisel.

Droga encontrada estava pronta para comercialização

Imagens de câmeras de 
monitoramento foram con-
sideradas importantes para 
a localização e prisão de dois 
suspeitos de terem assaltado 
o radialista e historiador Da-
mião Lucena, na cidade de 
Patos. O crime aconteceu nes-
sa segunda-feira (30), na Rua 
Deodoro da Fonseca, centro 
da cidade.

Damião contou que estava 
na rua quando foi surpreen-
dido por dois homens, que 
surgiram vindos da área pró-
ximo ao rio. Um deles fez um 
movimento como se estivesse 
com uma arma na cintura e o 
outro exigiu os pertences: um 
celular, um cartão de crédito 
e um relógio. “Não esbocei 
nenhuma reação, até porque 

Imagens ajudam polícia a prender assaltantes
em patos
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é o que recomenda a própria 
segurança pública”, explicou.

A Polícia Militar foi ime-
diatamente acionada e rea-
lizou rondas pelas proximi-

dades, localizando a dupla 
próximo a uma chácara, sen-
do encontrado com os suspei-
tos os objetos roubados que, 
juntamente com o material 

encontrado, foram encami-
nhados para a delegacia e en-
tregues à autoridade compe-
tente para que sejam tomadas 
as providências necessárias.

Dupla de assaltantes foi flagrada correndo pela rua após roubar o radialista Damião Lucena

O Conselho de Sentença do 
Tribunal do Júri de Piancó, por 
maioria de votos, acolheu tese 
do Ministério Público da Paraí-
ba e condenou Adriano Paulo 
de Medeiros pelo crime de fe-
minicídio duplamente quali-
ficado, que teve como vítima 
Elayne Cristina Batista de Sou-
za, esposa do réu. O Ministério 
Público foi representado pelo 
promotor de Justiça José An-

tônio Neves Neto. O assassi-
nato de Elayne Cristina Batista 
de Souza, aconteceu por volta 
das 15h40 do dia 24 de junho de 
2014, por volta das 15h40, no in-
terior da residência do casal no 
município de Emas.

Consta da denúncia do Mi-
nistério Público que a vítima 
foi atingida com cinco dispa-
ros de arma de fogo enquanto 
costurava roupas, sendo qua-

tro tiros pelas costas e um úl-
timo na região mamária, tudo 
na presença de dois filhos do 
casal. Em seguida, Adriano 
Paulo empreendeu fuga.

Ao ser interrogado pelo juiz 
Pedro Davi Alves de Vascon-
celos, presidente da audiência 
de julgamento, o acusado ale-
gou que a vítima havia se re-
cusado a fazer um jantar, bem 
como demorava para voltar 

para casa quando deixava as 
crianças na escola. 

Ao final, o juiz fixou a pena 
em 45 anos e três meses de re-
clusão, após reconhecer a in-
cidência de duas agravantes, 
uma vez que o crime foi come-
tido contra cônjuge na presen-
ça de dois filhos, bem como 
prevalecendo-se das relações 
domésticas, com violência con-
tra a mulher.

Acusado é condenado a 45 anos de prisão
feminicídio

Uma briga durante uma 
bebedeira em um bar no 
bairro Alto do Mateus, em 
João Pessoa, terminou no 
assassinato do açouguei-
ro Olívio de Araújo Santos, 
de 58 anos, e na prisão do 
principal suspeito de iden-
tidade não revelada. A ví-
tima foi morta com vários 
golpes de faca.

Açougueiro é morto a 
facadas dentro de bar

bebedeira

Olívio Santos tinha 58 anos

Foto: Redes Sociais

A Polícia Rodoviária Fede-
ral realizou, na tarde de ontem 
o comando educativo de fiscali-
zação dirigida, numa ação inte-
grada com a Semob de João Pes-
soa. A ação aconteceu embaixo 
do Viaduto de Olitizeiro, na en-
trada da capital.

A iniciativa teve como ob-
jetivo conscientizar os usuá-
rios da rodovia sobre o papel de 
cada um na construção de um 
trânsito mais seguro. O Movi-
mento Maio Amarelo visa cha-
mar atenção da sociedade para 
o alto índice de mortes e feridos 
no trânsito, em todo o mundo.

Os principais alvos dessa 
fiscalização foram as motoci-
cletas, no entanto, outros ti-
pos de veículos também fo-
ram abordados, onde foram 
verificadas as condições, do-
cumentação pessoal e também 
do veículo. 

O mês de maio foi dedicado 
à prevenção a acidentes e tan-
to a Polícia Rodoviária Fede-

ral como os demais órgãos de 
trânsito na Paraíba se engaja-
ram com ações educativas, in-
clusive com orientações aos 
motoristas.

A PRF lembra que há cerca 
de uma semana um caminhão 
provocou um grande acidente  
com 19 veículos na Região Me-
tropolitana de João Pessoa. O 
acidente, classificado como en-
gavetamento, tem como uma 
das possíveis causas investiga-
das o defeito mecânico: o veícu-
lo que teria causado o acidente 
não conseguiu parar a tempo 
devido a uma possível pane do 
sistema de frenagem.

E para minimizar os ris-
cos de falhas mecânicas, a PRF 
recomenda a revisão e manu-
tenção periódica dos veículos 
em locais de boa procedência 
e realizar o acompanhamento  
do estado das peças dos veícu-
los é essencial para a seguran-
ça viária, pois imprevistos po-
dem acontecer.

PRF realiza comando 
educativo nas rodovias

maio amarelo

A polícia soube no lo-
cal do crime que os dois 
estavam bebendo quando 
começaram a discutir por 
causa de uma garrafa de 
bebida. 

Em seguida, os dois ho-
mens entraram em luta cor-
poral quando o suspeito 
atingiu a vítima com gol-
pes de faca. O Samu chegou 
foi até o local, mas apenas 
para constatar o óbito do 
açougueiro.  

Revoltadas com a cruel-
dade, várias pessoas que 
se encontravam no local, 
impediram a fuga do sus-
peito e passaram a agredi- 
lo até a chegada da polí-
cia que o conduziu para a 
Central de Polícia, onde foi 
autuado pelo crime de ho-
micídio.

A vítima era açougueiro 
e trabalhava em um super-
mercado do bairro e manti-
nha boa amizade.
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Após dois anos de pande-
mia, o Salão do Artesanato 
Paraibano volta a ser reali-
zado presencialmente. De 8 
de junho a 3 de julho, o even-
to, que está na sua 34º edição, 
estará acontecendo no Mu-
seu de Arte Contemporânea 
(MAC), no bairro do Catolé, 
em Campina Grande. A en-
trada é franca, com a doação 
voluntária de 1kg de alimen-
to não perecível. Neste ano, o 
Salão do Artesanato traz como 
tema “Bordados que contam 
histórias”. Nesta quarta-feira, 
às 10h, o evento será lançado 
à imprensa, no Museu de Arte 
Contemporânea (MAC)/Uni-
facisa, em Campina Grande. 

A gestora do Programa do 
Artesanato Paraibano (PAP), 
Marielza Rodriguez, con-
ta que, no lançamento à im-
prensa, todo o planejamen-
to do evento será anunciado 
com mais algumas novida-
des: “Podemos antecipar que 
ampliamos as parcerias para 
a realização do evento, e esta-
mos beneficiando ainda mais 
instituições sociais, à exemplo 
do ateliê Fernanda Bevenutti, 
onde as reeducandas LGBT-
QIA+ confeccionam bonecas 
e fazem tricô, crochê e fuxico. 
Elas estarão expondo e ven-
dendo seus produtos duran-
te a feira.”

Segundo Marielza, a cada 
nova edição, o evento bus-
ca homenagear artesãos di-
ferentes, que ainda não pas-
saram por essa experiência 
no Salão do Artesanato Pa-
raibano: “Foi assim em 2019, 
com o ‘Labirinto, a arte que 
une gerações’; com o metal 
em 2020, ‘Metal que vira arte’; 

Com o tema “Bordados que contam história”, 400 artesãos do estado vão expor seus trabalhos a partir de 8 de junho

Evento será lançado hoje, em CG
34o Salão do arteSanato paraibano

Nalim Tavares 
Especial para A União

com o patchwork e o fuxico, 
em 2021, ‘Retalhos que conec-
tam vidas’, e com as escamas 
e mariscos, e em janeiro de 
2022, ‘Toda Arte que vem do 
Mar’”, explica a gestora. “Re-
tornamos ao Maior São João 
do Mundo homenageando 
os artesãos que bordam. ‘Bor-
dados que contam histórias’. 
Histórias de vida, de supera-
ção, de famílias, de tradições 
e de tantas emoções. Borda-
deiras e bordadeiros, porque 
homens também bordam. E 
essas histórias vocês pode-
rão conhecer mais, visitando 
nosso salão.”

Serão cerca de 400 exposi-
tores, representando os muni-
cípios de todas as regiões da 
Paraíba. A expectativa é aten-
der ao maior fluxo turístico 
da cidade, na época da festa 
conhecida como o “Maior São 
João do Mundo”. Para Mariel-
za, “é maravilhoso retornar a 
Campina Grande, presencial-
mente. Depois de tanto sofri-
mento, chegou a hora de fes-
tejarmos novamente o maior 
São João do Mundo, com um 
evento que já faz parte do ca-
lendário. Os artesãos estão 
sedentos por essa oportuni-

dade, que com certeza vai ser 
um sucesso.”

Uma das expositoras deste 
ano é Euridice Honorato, de 70 
anos, que trabalha com o bor-
dado desde os 10 anos de ida-
de. Por muito tempo, por causa 
da carga horária de três expe-
dientes no trabalho, ela preci-
sou deixar a paixão de lado, e 
só voltou a bordar em 2008, de-
pois de aposentada. Hoje, Eu-
ridice é a cabeça por trás da 
Mufaban — que significa “Mu-
lheres Unidas Fazem Bordado 
em Alagoa Nova” — e contri-
bui para a renda de uma equi-
pe que vai de 15 a 20 mulheres. 
“Eu preparo o bordado, risco 
e dou para elas.”, explica Eu-
ridice. “As bordadeiras levam 
para casa, eu dou todo o mate-
rial, e quando elas terminam 
de bordar, trazem o bordado 
de volta e eu pago a elas. Elas 
ficam muito satisfeitas, porque 
é uma renda. A maioria mora 
na zona rural e não tem renda 
nenhuma.”

Euridice começou a parti-
cipar de Salões de Artesanato 
em 2013, viajando para diver-

sos lugares do Brasil. “Em no-
vembro, participei de um salão 
em Brasília. Em dezembro, de 
outro, em Belo Horizonte. Em 
janeiro, mais um em João Pes-
soa. Em maio, em Brasília ou-
tra vez. E agora, em junho, vou 
estar em Campina Grande. Sa-
lões de Artesanato são a mi-
nha salvação. A minha e a das 
pessoas que trabalham comi-
go.” Alegre com a escolha do 
tema do 34º Salão do Artesa-
nato Paraibano, Euridice co-
menta: “O bordado, para mim, 
é muito importante. Eu não 
sei mais viver sem bordar. Os 
Salões são essenciais, porque 
se não fossem por eles, a gen-
te talvez não tivesse um lugar 
onde vender. Eu passei dois 
anos sem ter onde vender, só 
acumulando e, graças a Deus, 
tive material o bastante para 
esses salões que apareceram. E 
agora para os futuros, porque 
estamos sempre trabalhando, 
eu e o meu grupo.”

Outra expositora é a Rafa-
ela Araújo, de 30 anos, que co-
meçou a se interessar pela arte 
do bordado em 2018. Depois de 

ver alguns bordados que lhe 
chamaram a atenção, Rafae-
la tentou reproduzi-los em fel-
tro, seguindo a intuição. O pri-
meiro trabalho não deu certo, 
mas ela continuou interessa-
da e começou a pesquisar for-
mas e materiais corretos para o 
bordado. Valendo-se da inter-
net, por tentativa e erro, Rafae-
la aprendeu a bordar e hoje tra-
balha especialmente com itens 
de maternidade e casamento.

Esse é o primeiro ano de 
Rafaela em um Salão de Arte-
sanato. Ela conta que “foi mui-
to legal receber esse convite 
para ser homenageada, porque 
eu já estava nessa busca de po-
der entrar no salão de alguma 
forma. Fiz minha carteirinha 
de artesão esse ano, justamen-
te para poder me inscrever.”

Ao ficar sabendo do tema 
do salão, Rafaela ficou ainda 
mais empolgada para partici-
par. “Estou muito ansiosa e en-
tusiasmada, porque a temática 
é linda, o bordado é lindo e ver 
nossa arte sendo posta em des-
taque pra mim não há melhor! 
Espero que as pessoas se en-

cantem com o bordado e com 
toda a mensagem que ele pas-
sa”, ela diz. “Os bordados são 
muito mais que linhas e agu-
lhas no tecido. Eles são a ma-
terialização de um sentimen-
to, de uma história.”

O evento é uma realiza-
ção do Programa do Artesa-
nato Paraibano, ligado à Se-
cretaria do Estado do Turismo 
e Desenvolvimento Econômi-
co (SETDE), com o Sebrae-PB. 
Os alimentos, doados volun-
tariamente na entrada do sa-
lão, serão entregues às institui-
ções carentes e, para reiterar a 
questão ecológica e a preserva-
ção do meio ambiente, o uso de 
canudos e sacolas plásticas es-
tão proibidos. Além dos estan-
des de artesanato, os visitantes 
também poderão contemplar 
várias atrações culturais e pro-
var comidas típicas, que serão 
oferecidas na Bodega, dentro 
da praça de alimentação. Du-
rante o seu período de exibi-
ção, o evento estará aberto no 
Museu de Arte Contemporâ-
nea de Campina Grande, das 
15h às 22h.

a partir de agoSto

Governo do Estado amplia serviços de
assistência de saúde para servidores

O Instituto de Assistência 
da Saúde do Servidor (IASS) 
vai ampliar, em agosto, o nú-
mero de atendimentos e exa-
mes, inclusive para quem 
não é do quadro efetivo do 
Estado da Paraíba. A infor-
mação foi dada ontem pela 
presidente do IASS, Laura 
Farias, durante café da ma-
nhã em homenagem, ainda, 
ao Dia das Mães, e que con-
tou com a presença da pri-
meira-dama do Estado, Ana 
Maria Lins. O evento foi re-
alizado na sede da entidade, 
no Bairro dos Estados.

“Os serviços, por enquan-
to, são só para servidores efe-
tivos, mas nós vamos abrir 
um percentual, a partir de 
1º de agosto, para atender 
a grupos que não sejam do 
quadro”. Ela explicou que, 
para os servidores, é ofere-
cido serviço ambulatorial, 
exames de imagem e há aten-
dimento em especialidades 
como nutrição, psicologia e 
fisioterapia. O número de 
exames está sendo amplia-
do, assim como estão sen-
do incluídos novos exames, 
a exemplo dos que avaliam 
a parte intestinal.  

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

“Temos também serviços 
na parte cardíaca, mas pre-
cisamos ampliar outros exa-
mes, porque estamos vendo 
as demandas crescentes. Na 
medida em que vão chegan-
do, vamos ampliando os con-
vênios para atender às pes-
soas que nos procuram, que 
são os servidores efetivos do 
estado”, declarou a presiden-
te, ressaltando que o IASS 
é o único na federação que 
oferece esse serviço gratui-
to, todo bancado pelo gover-
no estadual. 

Para ter acesso, o servidor 

precisa ir até o IASS para fa-
zer a carteira. É necessário le-
var os documentos pessoais 
e contracheque. Os depen-
dentes também têm direito 
aos serviços. 

Laura Farias ressaltou 
que o café da manhã foi 
em alusão ao mês de maio, 
quando ocorreram muitos 
atendimentos a mulheres, 
principalmente ultrassom. 
“Recebemos muitas mulhe-
res nesse mês de maio. Tive-
mos uma demanda gigantes-
ca, apesar de não ser o mês 
que lembra a prevenção do 

câncer de mama. E o gover-
nador João Azevêdo é o úni-
co que proporciona isso, no 
país”, ressaltou. 

Ela disse ainda que, du-
rante a confraternização, fo-
ram arrecadados alimentos 
que serão doados a pessoas 
carentes. “Paralelamente ao 
nosso serviço do dia a dia, 
estamos fazendo um aporte 
ao social”, completou. 

O servidor que compa-
receu contou com serviços 
como teste de glicemia, mas-
sagem, verificação de pressão 
arterial, entre outros. 

A informação foi dada pela presidente do IASS, Laura Farias, no café da manhã em homenagem às mães

Foto: Edson Matos

Cidade limpa

Exposição homenageia 
os agentes da Emlur

O Centro Cultural da Câ-
mara Municipal de João Pessoa 
abriu, na manhã desta terça-fei-
ra, a exposição fotográfica Ci-
dade Limpa, que homenageia 
os agentes da Autarquia Espe-
cial Municipal de Limpeza Ur-
bana (Emlur). O grupo de per-
cussão da Emlur, Baticumlata, 
abriu o evento, ao som de ins-
trumentos musicais confeccio-
nados com materiais recicla-
dos. A mostra ficará aberta ao 
público até o meio-dia da pró-
xima sexta-feira.

O superintendente da 
Emlur, Ricardo Veloso, agra-
deceu o convite do presidente 
da Câmara Municipal, verea-
dor Valdir José Dowsley, para 
levar a exposição ao Centro 
Cultural, com a oportunidade 
de mostrar o trabalho dos agen-
tes de limpeza.

“Nossos agentes são verda-
deiros heróis. Eles desenvol-
vem diversos serviços sob sol 
ou chuva, cuidando de nossa ci-
dade, e não podem passar des-
percebidos. Toda a população 
precisa reconhecer a importân-
cia dessas mulheres e homens 
que fazem a diferença na quali-
dade de vida de cada habitante 
de João Pessoa”, destacou.

A exposição Cidade Limpa 
relata o dia a dia dos agentes de 

limpeza, na realização de servi-
ços como os de coleta de resí-
duos sólidos domiciliares, en-
tulhos e resíduos de poda de 
árvores, os de zeladoria e varri-
ção, por toda João Pessoa.

Todas as imagens foram 
feitas pelo fotógrafo da As-
sessoria de Comunicação da 
Emlur, Carlos Nunes. Para ele, 
a oportunidade de evidenciar 
as ações de limpeza urbana é 
um privilégio. “É prazeroso 
demonstrar a dedicação com 
que esses profissionais desem-
penham os serviços e congelar 
aquele momento através da len-
te”, afirmou.

A curadoria da exposição 
é da assessora do Centro Cul-
tural da Câmara Municipal, 
Márcia Gadelha. Ela ressalta 
a satisfação em receber a mos-
tra fotográfica. “Estamos con-
tribuindo com o dever de levar 
cultura à população e agrade-
ço demais à Emlur por mostrar 
suas atividades, porque pode-
mos dar visibilidade aos agen-
tes de limpeza, que merecem 
todo nosso respeito”.

A diretora do Centro Cul-
tural, Maria Luiza Trajano, 
falou sobre a necessidade de 
acolhimento aos agentes de 
limpeza. “São pessoas que tra-
balham muito por nossa cida-
de e trabalham felizes. Todos 
os serviços têm grande impor-
tância na nossa vida em comu-
nidade”.

n 

A realização 
do evento é 
do Programa 
do Artesanato 
Paraibano, 
ligado à 
Secretaria 
do Estado do 
Turismo, em 
parceria com 
o Sebrae

Exposição conta histórias de vida, de superação, de tradições e de tantas emoções de bordadeiras e bordadeiros

Parcerias
Reeducandas 

LGBTQIA+, do ateliê 
Fernanda Bevenutti, 

expõem, pela primeira 
vez, suas confecções 

de bonecas, tricô, 
crochê e fuxico

Foto: Secom-PB

Thadeu Rodrigues 
Thadeu.rodriguez@gmail.com
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Na capital, 
Semana Cultural 

Zé Lins começa 
hoje com 

lançamento de 
antologia que 
é resultado de 

concurso literário, 
cujos cinco mil 

exemplares estarão 
disponíveis em 

todas as bibliotecas 
públicas do estado

Pontes para Zé Lins
Celebração

Muito habituados a escrever em redes so-
ciais ou outros modelos virtuais, jovens es-
tudantes da Rede Estadual de Ensino da Pa-
raíba terão a oportunidade de perceber em 
suas mãos o valor que seus textos adquirem 
quando são impressos na materialidade de 
um livro. Como parte das atividades da 40ª 
Semana Cultural Zé Lins, será lançada hoje, 
na capital, Zé Lins, um paraibano como eu (Edi-
tora A União, 176 páginas). A obra é fruto de 
um concurso literário realizado em todo o es-
tado e reúne 80 textos divididos entre poe-
sias e crônicas produzidas por alunos desde 
os anos iniciais do Ensino Fundamental, En-
sino Médio e dos que integram a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA).

“Esta antologia não é apenas um livro fei-
to de papel, palavras e tinta. É mais. É uma 
obra que em seu bojo tem o mais importan-
te: pessoas e sonhos”, classifica o secretário 
de Estado da Educação, Claudio Furtado. O 
processo de incentivo à leitura e escrita lite-
rária para alunos teve por base as obras mais 
importantes de José Lins do Rego e se deu 
em várias etapas, que tiveram início ainda 
no final do ano passado com a segunda edi-
ção da Feira Literária da Rede Estadual (Fli-
rede). Realizada nas 14 Gerências Regionais 
de Educação, o edital abrangeu ainda a for-
mação de professores de Língua Portuguesa 
através de oficinas para que eles orientassem 
os estudantes a criar textos em prosa e poe-
sia para concorrerem no concurso. 

A premiação para os escritores estrean-
tes é a publicação do livro que ocorre hoje às 
9h30 no Museu José Lins do Rego, localizado 
na Fundação Espaço Cultural, em João Pes-
soa. A cerimônia vai contar com a presença 
dos alunos realizando a leitura de alguns tex-
tos e terá a presença do secretário de Educa-

ção e do presidente da Funesc, Pedro Santos. 
A programação gratuita é aberta ao público, 
que poderá acompanhar ainda a abertura, às 
9h, de uma apresentação musical de alunos 
da Escola de Música Anthenor Navarro (Ee-
man). Os cinco mil exemplares da antologia 
estarão a partir de então disponíveis em to-
das as bibliotecas públicas do Estado. 

O projeto investe na inovação pedagó-
gica e estimula o gosto pela leitura dos es-
tudantes trabalhando o letramento em Lín-
gua Portuguesa e motivando produções de 
textos literários. “Foi emocionante ler as pro-
duções dos nossos alunos e a ponte que fi-
zeram entre suas experiências e as obras de 
José Lins, desde as crianças do Ensino Fun-
damental aos mais maduros, da EJA. Con-
fesso que fiquei impressionado com a qua-
lidade literária dos textos. Muito bom saber 
que alcançamos o objetivo de incentivar a 
leitura nos nossos estudantes, ainda mais de 
obras de José Lins do Rego, e revelar novos 
escritores”, avalia Claudio Furtado. Dirigin-
do-se diretamente aos estudantes, o secre-
tário afirma que o acesso aos livros a à edu-
cação que tenha a figura humana como foco 
é determinante para o exercício da plena ci-
dadania. “Sonhem e vislumbrem possibili-
dades para que a partir deste primeiro tra-
balho publicado os vossos sonhos se tornem 
realidade junto com os sonhos de quem qui-
ser também sonhar”, orienta o gestor.

OSPB em Pilar
Além de uma série de visitas guiadas pelo 

Museu José Lins do Rego, a programação não 
se limita ao lançamento da antologia. Serão 
três dias de uma série de atividades que ce-
lebram o 121º aniversário de nascimento de 
José Lins do Rego. Amanhã, a Orquestra Sin-
fônica da Paraíba realiza seu 4º concerto ofi-
cial da temporada 2022 com uma apresenta-
ção inédita em Pilar, cidade natal do escritor, 
que fica a 50 km de João Pessoa. O evento gra-
tuito está marcado para as 19h, na Paróquia 
Nossa Senhora do Pilar, com regência do 
maestro Luiz Carlos Durier e a participação, 
como solista, do violinista Samuel Oliveira. 

Fechando a programação da 40ª Semana 
Cultural Zé Lins, na sexta-feira (dia 3), data 
que é lembrada a morte do homenageado, às 
9h, o professor e pesquisador Cauby Dantas 
falará sobre o romance Menino de Engenho, 
que neste ano completa 90 anos desde o lan-
çamento de sua primeira edição. O bate-papo 
será no Museu José Lins e, em seguida, have-
rá concerto dos alunos da Eeman. 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

CONFIRA TODAS AS ATIVIDADES 
DA 40ª SEMANA ZÉ LINS

n QUARTA-FEIRA (DIA 1°)
Local: Museu José Lins do Rego, no Espaço Cultural
9h - Abertura - Apresentação musical com participação de alunos da Escola de 
Música Anthenor Navarro (Eeman);
9h30 - Apresentação do livro ‘Zé Lins, um paraibano como eu’, coletânea de 
textos de alunos da rede pública estadual da Paraíba, com a presença do 
Secretário de Educação da Paraíba, Cláudio Furtado e do presidente da Funesc, 
Pedro Santos;
10h - Visita guiada ao Museu José Lins do Rego.

n QUINTA-FEIRA (DIA 2)
Local: Museu José Lins do Rego, no Espaço Cultural
Visitas guiadas ao longo do dia;
Local: Paróquia Nossa Senhora do Pilar, em Pilar (PB)
19h - Concerto da Orquestra Sinfônica da Paraíba.

n SEXTA-FEIRA (DIA 3)
Local: Museu José Lins do Rego
9h - Bate-papo com o professor Cauby Dantas, da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB);
10h - Encerramento - Apresentação musical com participação de alunos da 
Escola de Música Anthenor Navarro (Eeman).

Programação
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Coletânea é fruto de 
um concurso literário 

realizado em todo o 
estado, reunindo 80 

textos divididos entre 
poesias e crônicas 

produzidas por alunos da 
Rede Estadual de Ensino

Foto: Roberto Guedes

Além de ser o “palco” para o lançamento do ‘Zé Lins, um paraibano como eu’, haverá uma série 
de visitas guiadas pelo Museu José Lins do Rego, localizado no Espaço Cultural, em João Pessoa

Lançamento terá as presenças do secretário de 
Estado da Educação, Claudio Furtado (acima), 
e do presidente da Funesc, Pedro Santos (abaixo)

Fotos: Roberto Guedes
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Colunista colaboradora

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

A natureza é pródiga com alguns 
escolhidos: Nelson Barros é um desses 
seres abençoados por ela, pois dotou-o 

de beleza física, simpatia, inteligência e dotes 
artísticos. Tudo que ele faz fica belo e bem-feito.

No mês de fevereiro publiquei neste jornal 
um texto sobre o seu livro de estreia Coisas 
que escrevi para ela (edição independente). 
Agora, detenho-me sobre seu segundo livro O 
Tarot Poético de Nelson Barros, um presente da 
amiga Lu Damasceno. 

São 23 lâminas, cada uma correspondendo 
a um arcano do tarot de Marselha; A lâmina 
0 corresponde à carta do Coringa. A de 
número 2 é a carta do Louco; a de número 3 é 
o Mago; a 4 é a Sacerdotisa; a 5 é a carta da 
Imperatriz; a 6 é a do Imperador; a 7 é a carta 
do Hierofante; a 8 é a carta dos Enamorados; 
a 9 é a carta do Carro; a carta 10 é a carta 
da Justiça; a carta 11 é a do Eremita; a 12 é a 
Roda da Fortuna; a 13 é a Força; a 14 é a carta 
do Enforcado; a 15 é a temida carta da Morte, 
que ninguém quer tirar; a 16 é a carta da 
Temperança; a carta 17 é a carta do Diabo; a 
18 é a carta da Torre; a 19 é a carta da Estrela; 
a 20 é a carta da Lua; a 21 é a carta do Sol; a 
22 é a carta do Julgamento; e a última, a 23, é 
a carta do Mundo.

Todas as cartas exibem uma ilustração 
que correspondem à essência do arcano 
representado. 

Fui apresentada ao estudo do Tarot 
através do livro Jung e o Tarot uma viagem 
arquetípica que se detém em cada arcano, 
buscando seu valor arquetípico. Foi uma 
viagem que empreendi com muito gosto e da 
qual saí mais rica.

O Tarot Poético de Nelson Barros está 
muito bem embalado em uma caixa que vem 
envolta numa sacolinha de tecido. Um primor, 
como tudo que Nelson produz. Bom gosto e 
capricho, “engenho e arte” são dotes que não 
lhe faltam. Além de imaginação, claro. Uma 
bela sugestão para o presente do dia dos 
Namorados, que se aproxima. Deixo aqui a 
sugestão.

E, por último, deixo também um texto 
poético do autor, para temperar, aguçar a 
curiosidade dos leitores:

Um Dia

Um dia, a raiva passa
A m’água passa e volta a ser só água
Ou lava ou leva
Quando lava 
O barquinho volta a correr macio no riacho
Quando leva 
Leva o fel
Leva junto o que foi mel
No tempo que a raiva leva
O rancor tira a cor do olho
E o verniz da vista embaça
Até que a água do olho sai
 E a vista aclara
Pode ser que se reveja o que já fora
Ou o que se deve jogar fora
E o barquinho volta a correr macio no 

riacho.

(Esse poema, que ilustra o texto Um Dia 
está inserido na lâmina que diz respeito à 
carta da Roda de Fortuna.)

Vitória 
  Lima

As mil artes de 
Nelson Barros 

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Vivendo a 20a Semana Nacional dos Museus

Ano a ano, o Museu Casa 
de José Américo comemora 
o Dia Internacional dos Mu-
seus: 18 de maio. Esse ano, 
vimos em evidência “O po-
der dos Museus”, tema su-
gerido pelo Conselho Inter-
nacional de Museus (Icom) e 
absorvido pelo Instituto Bra-
sileiro de Museus (Ibram). A 
Semana Nacional dos Mu-
seus tem por objetivo ofere-
cer mais visibilidade à exis-
tência e permanência dos 
Museus, na busca incessan-
te por integrá-los ao cotidia-
no da população, ao estimu-
lar o hábito de “ir ao museu”, 
por meio do conhecimento 
e de sua importância para a 
vida das pessoas. 

O Museu não se restringe 
à sua vocação de investiga-
ção do passado e salvaguar-
da dos legados históricos, 
mas, também, se constitui 
em construir e apontar os ca-
minhos para o futuro. João 
Pessoa vive um período áu-
reo, no que diz respeito às 
instituições museais, pela 
sensibilidade do governador 
João Azevêdo em recuperar 
algumas dessas instituições 
já existentes, a exemplo do 
Museu Casa do Artista Po-
pular, Museu José Lins do 
Rego, Museu Casa de José 
Américo, e a recente entre-
ga de novos espaços, como é 
o caso do Museu da Cidade 
de João Pessoa e do Memo-
rial Abelardo da Hora.

Muito em breve, a cidade 
será presenteada com o Mu-
seu da Polícia Militar e com o 

Museu da História da Paraí-
ba, a ser instalado no Palácio 
da Redenção, o que permiti-
rá maior socialização daque-
le tesouro com todo o povo 
paraibano, nas palavras do 
próprio governante. Por sua 
vez, a Secretaria de Estado da 
Cultura finaliza documento 
que se transformará no De-
creto do Sistema Estadual de 
Museus da Paraíba, com polí-
ticas públicas no campo mu-
seológico. 

No Museu Casa de José 
Américo se desenvolve per-
manente exercício de difusão 
da vida e da obra do seu pa-
trono, um dos maiores sím-
bolos da nossa história, da 
nossa política e da nossa li-
teratura. Conhecimento, ci-
dadania, educação, doação, 
amabilidade, esperança e la-
zer são expressões que sinte-
tizam as ações culturais pro-
movidas pelo Museu Casa e, 
agora, puderam ser vistas em 
exposição, durante a semana 
dos museus. 

Livros, documentos, foto-
grafias e mostras são fontes 
inesgotáveis do pensamento 
e do conhecimento, que con-
tribuem para o desafio de 
uma integração cidadã e para 
o respeito e atenção às dife-
renças culturais. A doação 
tem sido outra prática cons-
tante, por meio dos projetos, 
que, por exemplo, recolhem 
publicações e elegem algu-
mas instituições ou comuni-
dades para esse trabalho.

As ações educativas se 
constituem em ferramentas 
vitais para a renovação do 
museu, a exemplo do pro-

jeto “A escola vai à FCJA”, o 
qual contribui para a propa-
gação do conhecimento, am-
plia sua atuação sobre va-
riados públicos e promove a 
ideia de que o lugar pode e 
deve se apropriar da alegria 
e do encantamento.

Embora não seja um local 
de educação formal, o museu 
da FCJA desenvolve várias 
oficinas de aprendizagem. 
No momento, são ofertadas 
duas oficinas de rendas de 
bilro e de filét, em ações que 
buscam não apenas perpe-
tuar esses ofícios, mas, so-
bretudo, resgatar a dignida-
de de mulheres que vivem 
em situação de vulnerabi-
lidade social, garantindo, a 
elas, uma “Carteira de arte-
sã”, o que vai permitir inseri
-las no mercado de trabalho. 

Entende-se o compor-
tamento amável, no trato 
com todos que procuram o 
museu, como um dos com-
ponentes que favorecem e 
fortalecem a cidadania. A 
esperança oferecida pelo 
projeto Acesso Cidadão, ao 
lazer, esporte, arte e cultu-
ra, conduz a plena e integral 
inclusão cidadã. As moda-
lidades de esportes adapta-
dos e a realização de ofici-
nas de arte emocionam os 
que são testemunhas des-
sas práticas. 

As ações educativas flo-
rescidas na Feira dos Aro-
mas, pela Fundação Casa de 
José Américo, trazem consi-
go uma das mais agradáveis 
experiências para todos, seja 
criança, adolescente ou adul-
to. A convivência cidadã en-

riquece essa atividade, que 
envolve, também, emprego, 
renda e cultura. 

As relações entre a socie-
dade e os Museus se dão em 
um espaço que não é apenas 
físico, mas, acima de tudo, 
histórico e cultural. E es-
ses instrumentos de ação, 
na sua essência, permitem 
uma “alfabetização cultu-
ral”, nas diversas formas de 
extensão, das suas identi-
dades e de suas memórias. 
Ao concluir, fica um convi-
te a toda a população para 
visitar, conhecer, valorizar 
os museus. Ninguém ama 
o desconhecido.

Janete Lins Rodriguez 

“No Museu Casa 
de José Américo 
se desenvolve 
permanente 
exercício de 
difusão da vida 
e da obra do 
seu patrono, 
um dos maiores 
símbolos da 
nossa história, 
da nossa política 
e da nossa 
literatura

Foto: Facebook

Nelson Barros, colunista de ‘A União’ e autor do ‘Tarot Poético’

Estação Liberdade relança ‘O marinheiro que perdeu as graças do mar’

Romance de Yukio Mishima 
ganha nova edição nacional

Literatura

Chega às livrarias pela Es-
tação Liberdade mais uma 
obra do japonês Yukio Mishi-
ma, O marinheiro que perdeu as 
graças do mar (176 páginas, R$ 
54), um dos grandes nomes 
da literatura nipônica, dando 
continuidade aos lançamentos 
de seus romances no Brasil.

Publicado originalmente 
em 1963, o romance narra a 
história do marinheiro Ryuji 
Tsukazaki, tripulante do na-
vio cargueiro Rakuyo, que 
tem uma relação com a terra 
firme para além da marítima. 
Além do marinheiro, temos 
outra voz narrativa que abre 
o livro, o garoto Noboru, que 
mora com sua mãe, viúva já a 
muitos anos. Sua relação com 
ela é, de certa forma, tranqui-
la, apesar de ela trancá-lo no 
quarto sempre que discutem, 
como forma de castigo.

Em uma dessas vezes, No-
boru encontra em seu quarto 
uma fresta oculta, que dá di-
reto para os aposentos de sua 
mãe, onde passa a observá-la. 
Ele acompanha os hábitos no-
turnos da sua genitora sem 
muitos problemas, até de uma 
forma ingênua, mas logo per-
cebe que ela tem como visita o 
marinheiro Tsukazaki. 

Adiante percebemos um 
novo rumo na narrativa, no 

qual a voz principal é do ma-
rinheiro. A sua relação com o 
mar e a terra reflete suas idas 
e vindas de lugares que não 
se encaixou, como alguém 
que muda de cidade procu-
rando um canto que o acei-
te, tentando deixar para trás 
as amarguras de cada habi-
tat. Tsukazaki não se aris-
ca, leva uma vida padrão, se 
dá bem com os colegas ma-

rinheiros, também no servi-
ço. No fim das contas, traça 
um caminho sem se arriscar, 
sem paixão.

Logo em seguida, a voz 
narrativa é de Fusako Koru-
da, mãe de Naboru. Koruda 
toma conta da loja de roupa 
depois da morte do seu mari-
do. Uma mulher forte, que tem 
uma vida bastante solitária, 
até a chegada do marinheiro. 

No fim das contas, Koruda é a 
que uni os três. 

Yukio Mishima constrói 
um romance multifacetado, 
em que perda e ganho, amor 
e ódio, violência e paz se en-
trelaçam unindo os seus per-
sonagens. Ler Mishima é sair 
da zona de conforto, é ser 
lançando no mar revolto de 
onde dificilmente o leitor es-
capa incólume.

Eduardo Augusto 
Especial para A União

Obra de Mishima foi publicada originalmente no ano de 1963

Imagens: Estação Liberdade/Divulgação



Quando nos conhecemos / Numa festa em 
que estivemos / Nos gostamos, nos juramos 
/ Um ao outro ser fiel / Depois continuamos 

/ Nos querendo, nos gostando / Nosso amor foi 
aumentando / Qual a Torre de Babel.

Lupicínio Rodrigues

O primeiro vocês conhecem, ou dele já 
ouviram falar, Jamelão. Mas de Nego Lau, duvido. 
Acontece que segundo o que me contou meu 
amigo Valdemir dos Correios (para todo mundo, 
o Enxuto), Nego Lau cantava o repertório de 
Jamelão melhor do que o próprio; isto é, melhor 
até do que esse notório puxador de samba da 
Estação Primeira, a gloriosa Mangueira. 

Quem conhece o Enxuto, sabe que ele não é de 
mentir. Então, vamos aos fatos.

Nego Lau era de Itabaiana, zagueirão de um 
esquadrão local onde jogava como “beque-de-
espera”, coisa parecida com o atual líbero que dá 
cobertura aos zagueiros. A diferença é que o “beque-
de-espera” está ali para segurar os atacantes, se 
possível na bola como os líberos, mas se for o caso, 
na pancada mesmo.

Além dessa sua habilidade já mencionada, 
Nego Lau, ainda que analfabeto de pai e mãe, 
era também um tenor da melhor qualidade. Seu 
repertório não atravessava as fronteiras da tal de 
dor de cotovelo, ficava ali enroscado num cipoal de 
tristezas e saudades, repassando a seleção musical 
de sua grande referência: Jamelão.

Mas era aí que a coisa pegava. Nego Lau 
caprichava nos “dó-ré-mis” a tal ponto que no 
cabaré local, as meninas, os clientes e mais uns 
e outros, diziam que era Jamelão quem imitava 
Nego Lau. Nosso menestrel de ébano fez muita 
gente chorar quando entoava ‘Torre de Babel’, do 
mestre Lupicínio. 

Quis o destino que Nego Lau tivesse que deixar 
Itabaiana para tentar a sorte no Rio de Janeiro. 
Quem ficou sabendo dele foi o Enxuto quando 
esteve no Rio de Janeiro visitando parentes e 
amigos. Pois foi nessa oportunidade que Jamelão 
conheceu Nego Lau, e acabou lhe prestando uma 
singela homenagem. 

Nosso amigo dos Correios, que também é de 
Itabaiana, quando na capital carioca, empurrado 
por amigos foi àquela casa da Avenida Rio Branco 
enfiada no porão de um conhecido prédio: o 
famoso Café Nice, ponto grã-fino, frequentado 
pela boemia local e por quem gostava de molhar a 
palavra na companhia de algumas beldades que 
gravitavam por lá. Insisto em dizer que meu amigo 
Valdemir estava ali à força porque sempre esteve 
mais perto da hóstia do que da cachaça. Pelo 
menos é o que dizem. Dizem.

Pois, bem, ali à mesa com amigos, quando 
viu nas proximidades, tomando também as suas, 
ninguém menos e nem mais do que Jamelão. O 
próprio! Enxuto, muito cheio de dedos e cuidados foi 
se aproximando e tratou de se apresentar.

Jamelão que devia estar naquela noite de bem 
com a vida esticou a prosa. Enxuto não resistiu e 
contou as proezas de Nego Lau. Disse esse meu 
amigo que o famoso puxador de samba enredo 
ficou intrigado com a história. 

– Mas qual dos meus sucessos ele mais gosta 
de cantar?

– ‘Torre de Babel’, canta igualzinho. Tenho um 
disco seu e comparei. Igualzinho!

Brindaram o encontro e Jamelão se sentiu 
lisonjeado com a deferência. Enxuto agradeceu a 
atenção e foi para sua mesa tomar suas cervejas e 
esticar a prosa com os amigos.

Lá pelas tantas, nosso mangueirense mais ilustre, 
que estava ali a passeio, pediu ao maestro para dar 
uma “canja”. Aprumou-se no palco e anunciou:

– Essa vai para meu amigo Nego Lau lá da 
Paraíba que canta essa música melhor do que eu.

Cantou ‘Torre de Babel’ no maior capricho. 
Até que os olhos de Enxuto resolveram molhar as 
emoções. Não era para menos. Nego Lau nunca 
imaginaria receber tal lisonja.

Ao sair do palco, Jamelão foi à mesa de Enxuto.
– Meu amigo, Nego Lau tá aqui no Rio?
– Tá sim, Jamelão.
– Gostaria de conhecer esse parceiro de 

cantoria.
– Acho que não dá. Nego Lau foi encontrado 

morto embaixo daquele viaduto, o Paulo Frontin, 
pagamos o enterro dele. Morreu de tanta cachaça. 
Tá morando atualmente lá no Cemitério do Caju 
comendo capim pela raiz.

Segundo Enxuto, foi assim que Jamelão 
“conheceu” Nego Lau no Café Nice. Depois que ouvi 
essa história ainda perguntei ao meu amigo:

– Gostou de ver Jamelão cantando? O danado 
cantava bem, não cantava?

– Cantar bem até que cantava, mas igual a 
Nego Lau...

Crônica 
  Em destaque

Jamelão e o 
Nego Lau

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Colunista colaborador

Vai até o dia 11 a 35ª edição do 
Prêmio Rodrigo Melo Franco de An-
drade, promovida pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan). A premiação reco-
nhece, em nível nacional, ações de 
excelência para preservação e pro-
moção do Patrimônio Cultural Bra-
sileiro. O tema deste ano é “Sus-
tentabilidade Socioeconômica do 
Patrimônio Cultural”.

O edital está disponível no site da 
entidade. Nesta edição haverá cinco 
comissões regionais, responsáveis 
por selecionar 50 ações para a eta-
pa nacional. Serão escolhidas 10 ini-
ciativas em cada região, sendo cinco 
em cada categoria. Uma das novida-

des do edital deste ano é a premia-
ção das ações selecionadas na eta-
pa regional, que receberão o valor 
de R$ 1 mil cada. Já na etapa nacio-
nal, serão selecionadas 10 ações com 
prêmios de até R$ 30 mil.

Iniciativa reconhece ações de preservação do Patrimônio Cultural

Iphan abre inscrições 
para prêmio nacional

Edital

Da Redação
Foto: Marcel Gautherot/Acervo Iphan

Rodrigo Melo Franco de Andrade

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

LuTA pELA Fé - A HISTóRIA do pA-
dRE STu (Father Stu. EUA. Dir: Rosa-
lind Ross. Drama. 12 anos). Baseado em 
uma história real, Father Stu é um boxea-
dor que vira um padre. Quando uma le-
são encerra sua carreira no boxe, Stuart 
Long (Mark Wahlberg) se muda para 
Los Angeles sonhando em virar um ator. 
Enquanto trabalha como balconista de 
supermercado, ele conhece Carmen 
(Teresa Ruiz), uma professora católica. 
Determinado a conquistá-la, o agnóstico 
de longa data começa a ir à igreja para 
impressioná-la. Mas sobreviver a um ter-
rível acidente de motocicleta o deixa ima-
ginando se ele pode usar sua segunda 
chance para ajudar os outros a encon-
trar o caminho, levando à surpreenden-
te percepção de que ele deveria ser um 
padre católico. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(dub.): 13h10 - 18h.

Top Gun: MAvERIck (EUA. Dir: Jo-
seph 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 recusando a subir 
de patente e deixar de fazer o que mais 
gosta, que é voar. Enquanto ele treina um 
grupo de pilotos em formação para uma 
missão especial que nenhum “Top Gun” 
jamais participou. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 6 (dub.): 14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7: 15h30 (dub.) - 18h30 (leg.) 
- 21h30 (dub.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 
- MacroXE: 13h (dub.) - 16h (dub.) - 19h 
(dub.) - 22h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 - VIP (leg.): 15h - 18h - 21h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 13h30 - 16h30 - 
19h30 - 22h30; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 1 (dub.): 13h - 16h - 19h - 22h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 17h45 (exceto 
seg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
15h - 18h - 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 15h - 20h; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 6 (dub.): 15h25 - 18h - 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h25 - 18h 
- 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3: 15h 
(dub.) - 20h (leg.). 

conTInuAÇÃo

cHAMAS dA vInGAnÇA (Firestar-
ter. EUA. Dir: Keith Thomas. Suspense. 
16 anos). Baseado em obra de Stephen 
King, experimento faz um casal ter ha-
bilidades telecinéticas e telepáticas de 
controle mental. A filha deles acaba de-
senvolvendo uma capacidade pirocinéti-
ca assustadoramente forte, o que coloca 
uma organização secreta no seu encal-
ço. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 20h45; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 15h30 
(exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 21h; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 21h.

doG - A AvEnTuRA dE uMA vIdA 
(Dog. EUA. Dir: Channing Tatum e Reid 

Carolin. Comédia. 14 anos). Ex-solda-
do (Channing Tatum) recebe a missão 
de levar a pastor-belga do exército ao 
funeral do melhor amigo humano do 
cão, o treinador de cachorros. Mas, ao 
longo do caminho, eles enlouquecem 
um ao outro. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 
(dub.): 16h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 17h; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 17h.

douToR ESTRAnHo no MuLTI-
vERSo dA LoucuRA (Doctor Strange 
in the Multiverse of Madness. EUA. Dir: 
Sam Raimi. Aventura. 14 anos). Doutor 
Estranho (Benedict Cumberbatch) vai 
para uma jornada rumo ao desconhe-
cido. Além de receber ajuda de novos 
aliados místicos e outros já conhecidos 
(como a Wanda, interpretada pela Eliza-
beth Olsen), o mago da Marvel atraves-
sa as realidades alternativas perigosas 
dos diversos universos para enfrentar 
um misterioso adversário. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (leg.): 13h45 - 16h20 - 19h15 
- 22h10; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
15h50 - 18h45 - 21h45; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 4 (dub.): 14h45 - 17h30 - 20h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
13h45 (exceto seg. e ter.) - 16h45 (exce-
to seg. e ter.) - 19h45 (exceto seg. e ter.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub., 3D): 
14h45 - 17h30 - 20h15; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 17h30 ; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 15h45 - 18h15 (3D) - 
20h45; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
15h45 - 18h15 (3D) - 20h45; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 17h30.

o HoMEM do noRTE (The Northman. 
EUA. Dir: Robert Eggers. Drama histórico. 
18 anos). No ápice da Landnámsöld, no 
ano de 914, o príncipe Amleth (Alexander 
Skarsgård) está prestes atingir maiorida-
de e ocupar o espaço de seu pai, o rei Hor-
vendill (Ethan Hawke), que acaba sendo 
brutalmente assassinado. Amelth acaba 
descobrindo que seu tio é o culpado, mas 
sem sequestrar a mãe de Amleth primei-
ro. O menino então jura que um dia vol-
taria para vingar seu pai e matar seu tio. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (leg.): 20h40.

A MédIuM (The Medium. Coreia do 
Sul, Tailândia. Dir: Banjong Pisanthana-
kun. Terror. 16 anos). Uma equipe viaja 
para a parte nordeste da Tailândia para 
documentar a vida cotidiana de um mé-
dium local, que é possuído pelo espírito 
de uma divindade local que os aldeões 
adoram. Mas o que pode estar possuin-
do o xamã pode não ser a deusa que eles 
dizem ser. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 20h30 (exceto seg.).

MEu AMIGÃozÃo - o FILME (Brasil. 
Dir: Andrés Lieban. Animação. Livre). Yuri, 
Lili e Matt se preparam pra um dia espe-
cial e muito aguardado, mas os sonhos da 
turma vão por água abaixo quando des-
cobrem que os pais mudaram os planos 
e agora vão juntos para uma mesma co-
lônia de férias, com várias crianças que 
eles nunca viram. CINÉPOLIS MANAÍRA 
1: 14h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 
13h30 (exceto seg.).

puREzA (Brasil. Dir: Renato Barbie-
ri. Drama. 14 anos). Pureza (Dira Paes) é 
uma mãe solo que mora com seu filho (Ma-
theus Abreu), em uma pobre região do Ma-
ranhão. Descontente com a vida, o jovem 
resolve deixar o local para buscar empre-
go em um conhecido garimpo, com a pro-
messa de dar uma vida melhor. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 1: 18h20.

QuATRo AMIGAS nuMA FRIA (Bra-
sil. Dir: Roberto Santucci. Comédia. 12 
anos). Um quarteto de amigas que se co-
nhecem desde a infância, viajam a des-
pedida de solteira de uma delas (Maria 
Flor), mas no final, da praticamente tudo 
errado. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 15h40; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 19h; CINE SER-
CLA PARTAGE 5: 19h.

SonIc 2 (EUA. Dir: Jeff Fowler. Comé-
dia. Livre). Após conseguir se estabelecer 
em Green Hills, Sonic está pronto para 
mais liberdade e quer provar que tem o 
necessário para ser um herói de verda-
de. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h15; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h; CINE 
SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h.

Foto: Divulgação

Em ‘O Homem do Norte’, Skarsgård vive o príncipe viking que deu origem ao ‘Hamlet’

Através do QR Code acima, 
acesse o edital do Iphan
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Em João Pessoa, cinco longas-metragens entram em cartaz este mês e terão sessões especiais com debates

Cine Bangüê estreia a grade de junho
Cinema

Segundo ciclo de estreias acon-
tece a partir de hoje, no Cine Ban-
güê, cinema localizado no Espa-
ço Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa. A produção paraiba-
na, seja na dramaturgia, na temá-
tica ou no próprio fazer audiovi-
sual é a protagonista deste mês 
que começa, com direito a sessões 
especiais, com debates da equi-
pe envolvida em dois premiados 
longas. Os ingressos custam R$ 10 
(inteira) e R$ 5 (meia), com a bilhe-
teria abrindo uma hora antes de 
cada exibição.

Dois filmes que entraram em 
cartaz em maio seguem na pro-
gramação: o paraibano Rebento, 
de André Morais (que teve uma 
sessão de debate no mês passa-
do), e o cearense Pacarrete, de Al-
lan Deberton, com uma tríade de 
veteranas paraibanas no elenco, 
Soia Lira, Zezita Matos e a perso-
nagem que oferece o nome ao fil-
me, Marcélia Cartaxo.

Por sinal, amanhã, Pacarrete 
terá o debate após a sessão das 
19h, com a presença das atrizes 
supracitadas. O filme acompanha 
a vida de uma habitante de uma 
pequena cidade do interior do 
Ceará, que perseguia o seu sonho 
de ser bailarina na capital. Muitos 
anos se passaram, e Pacarrete vê 
sua derradeira oportunidade de 
brilhar nos palcos.

Já no dia 16, haverá sessão es-
pecial com o debate do paraiba-
no Desvio. Além do diretor Arthur 
Lins, a equipe do filme participa 
do bate-papo com o público após 
a exibição, que começa às 19h. Na 
produção, o protagonista (Daniel 
Porpino) recebe o direito de uma 
saída temporária da cadeia para 
visitar a sua família que mora em 
Patos, no Sertão da Paraíba, e vai 
encarar os seus fantasmas e pla-
nejar os novos rumos de sua vida, 
enquanto descobre na prima (An-
nie Goretti), a mesma chama que 
queimava em seu peito.

Outro paraibano é o tema de 
um documentário dirigido por 
Eduardo Consonni e Rodrigo T. 
Marques, e oferece, inclusive, seu 
nome para a Sala de Concertos do 
Espaço Cultural. Toada para José Si-
queira faz um resgate poético da 
vida e obra do maestro, profes-

sor, musicólogo e compositor nas-
cido no município de Conceição 
(PB). José Siqueira (1907-1985) foi 
fundador das principais orques-
tras brasileiras, dentre elas a Or-
questra Sinfônica Brasileira, sem-
pre enfatizando nas suas obras as 
raízes nordestinas. Um dos mais 
importantes maestros e composi-
tores do país, que teve a sua his-
tória apagada pela ditadura mili-
tar brasileira.

Outras estreias
O Cine Bangüê exibe hoje o co-

lombiano Tantas Almas. O pesca-
dor José atravessa o rio Magda-
lena, o maior da Colômbia, em 
busca dos corpos de seus dois fi-
lhos, assassinados pelos parami-
litares. Apesar de sua dor, ele está 
determinado a encontrá-los, para 
dar o enterro que merecem e, as-
sim, impedir que permaneçam 
como almas errantes. Em sua jor-
nada, José revela a magia de um 
país despedaçado, o que, de di-
ferentes maneiras, evoca o Bra-
sil de hoje. 

“Era enlouquecedor o que me 
contavam, e, ainda assim, essas 
pessoas conseguiram retomar 
suas vidas, apesar de toda a dor. 
Não era questão de sobrevivência, 
era também a necessidade de en-
contrar um novo sentido na vida 
que pudesse transcender o ter-
ror”, declarou o diretor de Tantas 
Almas, Nicolás Rincón Gille.

Também entra em cartaz Ser-
tânia, o último filme dirigido por 
Geraldo Sarno, morto aos 83 anos 
de idade, em fevereiro deste ano 
em decorrência da Covid-19. O 
longa retrata a miséria no Nordes-
te, relatando os delírios de Antão 
(Vertin Moura), um jagunço que 
faz parte do bando de Jesuíno 
(Julio Adrião). Sarno sempre re-
gistrava em suas obras os movi-
mentos regionais, religiosos e mi-
gratórios dentro do Brasil.

Por fim, a quinta estreia é A 
Felicidade das Coisas, de Taís Fuji-
naga. O filme conta a história de 
Paula (vivida por Patrícia Saravy), 
que sonha em construir uma pis-
cina para os filhos na sua modesta 
casa de praia. Quando os planos 
se desfazem por conta de proble-
mas financeiros, ela se vê cada vez 
mais sufocada pelo peso das res-
ponsabilidades.

Da Redação

n Desvio
4/6 (sábado) - 19h; 7/6 (terça) - 20h30; 11/6 (sábado) - 18h; 16/6 (quin-
ta) - 19h (sessão com debate); 20/6 (segunda) - 18h30; 23/6 (quinta) 
- 20h30; 26/6 (domingo) - 18h; 29/6 - (quarta) 18h30

n A FeliciDADe DAs coisAs
5/6 (domingo) - 18h; 9/6 (quinta) - 18h30; 13/6 (segunda) - 20h30; 
19/6 (domingo) - 16h; 23/6- (quinta) - 18h30; 29/6 (quarta) 20h30

n PAcArrete
2/6 (quinta) - 19h (sessão com debate); 8/6 (quarta) - 18h30; 11/6 
(sábado) - 16h; 14/6 (terça) - 18h30; 22/6 (quarta) - 18h30; 25/6 (sá-
bado) - 16h; 27/6 (segunda) - 20h30

n rebento
7/6 (terça) - 18h30; 14/6 (terça) - 20h30; 18/6 (sábado) - 16h; 22/6 
(quarta) - 20h30; 26/6 (domingo) - 16h

n sertâniA
4/6 (sábado) - 18h; 6/6 (segunda) - 18h30; 9/6 (quinta) - 20h30; 12/6 
(sábado) - 16h; 15/6- (quarta) - 18h30; 19/6 (domingo) - 18h; 21/6 
(terça) - 20h30; 28/6 (terça) - 18h30

n tAntAs AlmAs
1°/6 (quarta) - 19h; 6/6 (segunda) - 20h30; 12/6 (domingo) - 18h; 
15/6 (quarta) - 20h30; 20/6 (segunda) - 20h30; 25/6 (sábado) - 18h; 
28/6 (quarta) - 20h30

n toADA PArA José siqueirA
5/6 (domingo) 18h; 8/6 (quarta) - 20h30; 13/6 (segunda) - 18h; 18/06 
(sábado) - 18h; 21/6 (terça) - 18h; 27/6- (segunda) 18h; 30/6 (quin-
ta) - 19h

Em cartaz
conFirA os horários e DAtAs Dos Filmes que 
serão exibiDos neste mês no cine bAngüe

De cima para baixo: Marcélia Cartaxo encarna ‘Pacarrete’; Daniel Porpino é o protagonista de ‘Desvio’; 
cenas dos filmes ‘Toada para José Siqueira’; ‘Tantas Almas’; ‘Sertânia’ e ‘A Felicidade das Coisas’
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O governador João Aze-
vêdo (PSB) disse, ontem, an-
tes da solenidade do 2º Se-
minário de Transformação 
Digital, que aconteceu no 
Espaço Cultural, em João 
Pessoa, que a única saída 
dos Estados frente ao pro-
jeto que limita o ICMS em 
17% nos preços dos com-
bustíveis e energia, entre 
outros itens, é a reforma tri-
butária. O chefe do Executi-
vo também confirmou que, 
além da reunião com o pre-
sidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG), ain-
da esta semana, a Paraíba e 
os outros estados do país já 
entraram com uma ação no 
Superior Tribunal Federal 
contra o projeto.

“É muito difícil, porque o 
jogo político é feito desta for-
ma. Você imagina em ano 
de eleição algum deputado 
vai votar contra um proje-
to que baixa imposto? Cla-
ro que não. Os estados já fo-
ram penalizados quando o 
STF decidiu que a partir de 
2024 o ICMS no caso de co-
municação e energia será de 
17%. Imagine o que é perde-
mos R$ 400 milhões a par-
tir de 2024 e podendo per-
der, agora, de R$ 1,1 bilhão a 
R$ 1,4 bilhão. A única saída 
é fazer a reforma tributária, 
que o governo federal não 
quis fazer e preferiu reali-
zar uma reforma segmenta-

da. Não há como fazer uma 
reforma tributária segmen-
tada neste país. Tem que fa-
zer uma reforma única e 
com isso criar as condições 
e os fundos de compensa-
ções para estados e municí-
pios”, ponderou João. 

O governador disse que 
se o projeto que estabelece 
teto do ICMS para o com-
bustível for aprovado tam-
bém no Senado, do jeito 
que está, quem vai sofrer é 
o povo brasileiro e os esta-

dos podem quebrar. 
“Isso não é dinheiro 

para o Estado não, é dinhei-
ro para o cidadão. Quan-
do você tira R$ 1,1 bilhão 
de um estado do tamanho 
da Paraíba você prejudica a 
população que está na pon-
ta. Vão baixar os preços dos 
combustíveis? Não, por que 
o preço do combustível está 
atrelado ao dólar. Eu fico 
muito preocupado, mas es-
tamos lutando. Entramos, 
nós governados, com uma 

representação no STF e va-
mos nos reunir com o pre-
sidente do Senado, Rodri-
go Pacheco, para tentarmos 
encontrar alguma saída por 
que se não os estados vão 
quebrar literalmente”, ex-
plicou o governador João 
Azevêdo. 

O governador também 
falou de política partidária. 
Ele confirmou que já fez o 
convite de forma oficial ao 
deputado federal Aguinal-
do Ribeiro (Progressistas) 

Risco
Governador disse 

que, se o projeto for 
aprovado também 
no Senado, quem 

vai sofrer é o povo

“A Prefeitura 
de Sousa vai 
fazer a doação 
do prédio, o 
Governo do 
Estado fará 
uma ampla 
reforma e 
o Hospital 
Napoleão 
Laureano 
ficará com 
a parte dos 
serviços 
oncológicos

Governador João Azevêdo

Estados já recorreram ao STF contra projeto que limita em 17% alíquota sobre alguns produtos, como energia

Governo defende reforma tributária
mudança no icms

para integrar a sua chapa 
majoritária na condição de 
pré-candidato ao Senado. E 
que aguardar a decisão do 
parlamentar.  

“Agora é uma questão 
de articulação do próprio 
Aguinaldo. Para que a gen-
te possa marcar a data do 
lançamento de sua pré-can-
didatura. Agora é uma de-
cisão pessoal dele. O con-
vite oficial já foi feito. Você 
prepara toda uma condi-
ção, mas no final a decisão 
de foro íntimo”, confirmou 
João.    

Em relação ao Republi-
canos, o governador con-
firmou que a legenda con-
tinua na base do governo. E 
que em relação ao apoio de 
alguns deputados do par-
tido comandado por Hugo 
Motta à pré-candidatura de 
Efraim Filho (União Bra-
sil) ao Senado é uma ques-
tão partidária entre seus fi-
liados.

“É importante dizer que 
o Republicanos é da base e 
está na nossa base. Agora o 
apoio de alguns deputados 
a pré-candidatura do depu-
tado Efraim é uma questão 
pontal deles. Em todas as fa-
las de todos os representan-
tes do partido, Hugo Motta, 
Adriano Galdino, Wilson 
Santiago, Branco Mendes 
tem reafirmado e dito cla-
ramente que estão na base 
e em contato com o Republi-
canos nesta jornada”, com-
pletou o governador.

Governador explicou que Estados estão sendo prejudicados com decisões em ano político que diminuem a arrecadação do ICMS

Foto: Evandro Pereira

Uma parceria entre Go-
verno do Estado, Prefeitura 
Municipal de Sousa e Hos-
pital Napoleão Laureano irá 
levar uma extensão da uni-
dade hospitalar, que com-
bate o câncer e com sede em 
João Pessoa, até a cidade de 
Sousa, no Sertão paraibano. 
A informação foi confirma-
da, ontem, pelo governador 
João Azevêdo. 

“A Prefeitura de Sousa 
vai fazer a doação do prédio, 
o Governo do Estado fará 
uma ampla reforma e o Hos-
pital Napoleão Laureano fi-
cará com a parte dos servi-
ços oncológicos”, explicou o 
governador João Azevêdo, 
porém ele não cravou quan-
do as obras serão iniciadas. 

Em relação à extensão do 
Hospital Laureano em João 
Pessoa, o governador dis-
se existir uma solicitação 
para transferir um prédio 
de propriedade do Estado e 
vizinho à unidade oncológi-
ca para a sua expansão, que 

gerará uma nova ala do HL. 
“Já deliberei para a Se-

cretaria de Saúde de Esta-
do que faça os devidos estu-
dos para podermos liberar 
o prédio para que o Hos-
pital Napoleão Laureano 
possa fazer essa nova ala e 
aumentar a capacidade de 
receber mais pacientes”, ex-
plicou o governador. 

Já em relação à área 
de Educação, o governa-
dor confirmou que mais 
323 aprovados no concur-
so para a área da Educa-
ção serão convocados hoje. 
O anúncio foi feito ontem 
durante o Seminário Digi-
tal no Espaço Cultural. De 
acordo com o governador, 
as convocações são referen-
tes ao certame realizado em 
2019.

O concurso ofereceu 
1.000 vagas para professor 
de Educação Básica para es-
pecialidades de Artes (72), 
Biologia (150), Educação Fí-
sica (68), Filosofia (06), Física 

João anuncia extensão do Hospital Laureano para Sousa

(47), Geografia (72), Histó-
ria (78), Língua Espanho-
la (18), Língua Inglesa (61), 
Português (195), Matemáti-
ca (199), Química (28) e So-
ciologia (06). A remunera-
ção inicial das carreiras é 
de R$ 2.110.12 por jornada 

de trabalho de 30 horas se-
manais. Os professores fo-
ram aprovados no Concur-
so Público promovido pelo 
Estado no ano de 2019.

O governador explicou 
por que houve a necessida-
de de convocar novos pro-

fessores para atuarem na 
Rede Estadual de Ensino 
em 2022. “Estamos chaman-
do mais alguns professores 
daquele concurso que reali-
zamos e ainda tem algumas 
vagas, porque uns profissio-
nais não apareceram.

Além de uma unidade no Sertão, hospital receberá apoio do Estado para a ampliação em João Pessoa

Foto: Ortilo Antônio

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) apro-
vou ontem, por unanimi-
dade, projeto de indicação 
que poderá universalizar 
estendendo o Programa Tá 
na Mesa, do Governo do Es-
tado, aos 223 municípios pa-
raibanos. A indicação do PL 
foi do deputado estadual Ri-
cardo Barbosa (PL). 

O projeto de lei que pre-

vê a mudança ainda não foi 
apresentado por Barbosa, 
devido a especificidades le-
gais. No entanto, o depu-
tado decidiu negociar com 
o próprio governador a in-
dicação. “E aguardo muito 
confiante que ele nos aten-
derá, haja vista que o Tá na 
Mesa é, ao lado do Opera 
Paraíba, um dos carros-che-
fe desse profícuo governo”, 

observou o presidente da 
Comissão de Constituição 
e Justiça da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba.

O projeto de Lei que tem 
como objetivo aumentar a co-
bertura do Programa Tá na 
Mesa, foi criado pela Lei Es-
tadual nº 12.0598, de 17 de se-
tembro de 2021. Originalmen-
te, ela prevê a aplicação nos 83 
municípios paraibanos com 

mais de 10 mil habitantes, des-
providos do programa de Res-
taurante Popular. 

Posteriormente, houve 
mudanças na lei, passan-
do a ser aplicado aos muni-
cípios com mais de oito mil 
habitantes; e, com a Lei nº 
12.250, de 25 de março de 
2022, o parâmetro estabele-
cido foi de 5 mil habitantes. 
“Nada mais justo que ex-

pandi-lo para todas as cida-
des paraibanas”, defende Ri-
cardo Barbosa. 

“O governador João Aze-
vêdo se superou em sua vi-
são de caráter social, sem 
jamais descuidar de obras 
prioritárias e outras áreas 
de sua gestão. É importan-
te que, em meio a uma cri-
se sistêmica brasileira que 
agravou o desemprego e 

a fome no país, tenhamos 
iniciativa de grande abran-
gência social, especialmente 
em nosso Estado. Portanto, 
nossa iniciativa coaduna-
se, também, com o objeti-
vo fundamental da Repú-
blica Federativa do Brasil 
de erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e 
regionais”, ressaltou.

Tá na Mesa poderá ser ampliado para os 223 municípios da PB
Projeto de indicação

Petronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br
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A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba aprovou o 
Projeto de Lei 3.855/2022, 
de autoria do Governo do 
Estado, que permite aos 
atletas e técnicos parai-
banos que já recebem be-
nefício público de outras 
esferas do governo, a possi-
bilidade de acumular com 
a Bolsa Esporte do Estado 
ou qualquer benefício se-
melhante nas esferas fede-
ral ou municipal. 

As alterações propostas 
na Lei Estadual 11.692/2020 
aprovadas durante sessão 
ordinária realizada on-
tem visam contemplar os 
atletas, paratletas e técni-
cos que tenham conquis-
tado, prioritariamente, o 
primeiro e o segundo lu-
gares, podendo estender-
se aos mesmos até a tercei-
ra colocação.

“É um projeto que vem 
abranger os beneficiários 
dos programas Paraíba Es-
porte Total e o Bolsa Es-
porte. De forma direta e 

pragmática, os dois gran-
des avanços que aqui nós 
temos é que na legislação 
atual é possível beneficiar 
apenas atletas que têm re-
nome no estado. Já esse pro-
jeto novo abraça também os 
atletas que por ventura te-
nham sido talentos recém-
nascidos, que conseguiram 
numa competição escolar 
ou nacional primeiro, se-
gundo e terceiro lugares, 
mas que não têm um pa-
trocínio, não tem uma fe-
deração. Essa abrangência é 
extremamente importante 
porque passará a valorizar 
os novos talentos que nas-
cem na Paraíba”, afirmou.

O deputado Wilson Fi-
lho ressaltou ainda que a 
alteração da lei irá propor-
cionar que “aqueles atletas 
que recebem benefícios ou-
tros e que antes não pode-
riam receber o benefício 
do estado, também pode-
rão receber paralelamente 
estes benefícios”, destacou 
o deputado Wilson Filho.

Projeto permite que desportistas paraibanos que já têm benefício público também recebam o Bolsa Esporte

ALPB autoriza atleta a acumular bolsa
mais apoio

De autoria do presiden-
te da Assembleia, depu-
tado Adriano Galdino, a 
Casa de Epitácio Pessoa 
aprovou por unanimida-
de o PL 3.837/2022, reco-
nhecendo como prática 
abusiva e discriminatória 

o não atendimento na ín-
tegra das intervenções clí-
nicas e terapêuticas que 
ocorram no âmbito do Es-
tado da Paraíba. “Esse pro-
jeto tem um alcance social 
muito forte porque obriga 
as unidades de saúde pú-

blicas e privadas a atende-
rem de forma completa as 
pessoas que são portado-
ras de deficiência. Os au-
tistas, por exemplo, não es-
tavam sendo atendidos de 
forma completa pelos pla-
nos de saúde da Paraíba. 

Com esta lei, todos os por-
tadores de deficiência na 
Paraíba terão o direito de 
serem atendidos de forma 
completa na rede pública e 
privada de saúde da Paraí-
ba”, explicou o presidente 
Adriano Galdino.

Por unanimidade, os 
parlamentares decidiram, 
ainda, estabelecer a cria-
ção do Estatuto da Pessoa 
com Cardiopatia Congêni-
ta na Paraíba. O Projeto de 
Lei 3.366/2021, de autoria 
da deputada Camila Tosca-
no, pretende reunir e esta-
belecer diretrizes, normas 
e critérios básicos para as-
segurar a inclusão social e 
garantir os direitos prioritá-
rios para esse público espe-
cífico. “Eu tenho um irmão 
com cardiopatia congênita e 
é uma honra muito grande 
dar o parecer favorável. A 
cardiopatia é uma luta não 
só do paciente, mas de toda 
a família”, defendeu a depu-
tada Rafaela Camaranse, re-
latora do projeto.

As alterações propostas na Lei Estadual 11.692/2020 foram aprovadas em sessão ordinária

Foto: ALPB

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMP) aprovou, 
na sessão ordinária de on-
tem, os incentivos temporá-
rios para a regularização de 
débitos com o Município e a 
criação da Escola de Gover-
no da capital. Ao todo foram 
aprovados 11 projetos de Lei 
Ordinária (PLO), uma Me-
dida Provisória (MP) e um 
projeto de Lei Complemen-
tar (PLC).

A Medida Provisória 
(MP) 22/2022, institui incen-
tivos temporários para a re-
gularização de débitos com 
o Município de João Pessoa. 
O presidente da Casa, ve-
reador Dinho (Avante) res-
saltou que a matéria oficia-
lizava uma ação aplicada na 
prefeitura que foi solicitada 
por ele e pelo vereador Bos-
quinho (PV) que é o Refis 
(Programa de Recuperação 
Fiscal) que dá oportunidade 
para quem tem débito com 
o Município de quitar com 
90% de desconto na multa e 
100% nos juros. 

A MP recebeu voto con-
trário do vereador Marcos 
Henriques (PT) e abstinên-
cia do vereador Carlão (PL). 
O petista alegou que os con-
tribuintes estão tendo que 
pagar 20% de honorários ad-
vocatícios sobre o valor total 
da dívida, o que dificultava 
a negociação. “Isso está sen-
do contestado e nosso man-
dato vai ingressar na Justiça. 
A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) também está in-

CMJP aprova Escola de Governo e incentivos 
para regularização de débitos com Município

recuperação fiscal

O vereador de João 
Pessoa, Coronel Sobreira 
(MDB), vai se licenciar do 
seu mandato pelo perío-
do de cinco dias para tra-
tamento de saúde e 120 
dias para cuidar de inte-
resses pessoais. O pedi-
do foi aprovado ontem 
pela Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), em 
sessão ordinária. A licen-
ça abre vaga para o su-
plente de vereador Mar-
celo da Torre (MDB), com 
data de posse ainda a ser 
agendada.

O parlamentar solici-
tou o afastamento em 24 
de maio, momento do iní-
cio da licença para trata-
mento de saúde. Durante 
o período de afastamen-
to para tratar de interes-
ses pessoais, a remunera-

ção do vereador Coronel 
Sobreira fica suspensa, 
conforme disciplina o ar-
tigo 141, inciso IV do Re-
gimento Interno da Casa 
Napoleão Laureano. A li-
cença se encerra no dia 
25 de setembro, quando o 
parlamentar deverá reas-
sumir imediatamente o 
mandato.

Coronel Sobreira infor-
mou que o afastamento é 
uma forma justa e hones-
ta de reconhecer o traba-
lho e a dedicação de Mar-
celo da Torre durante a 
campanha eleitoral. “Os 
votos dele contribuíram 
para que eu fosse verea-
dor. Marcelo tem um tra-
balho social muito bonito 
no bairro da Torre, há bas-
tante tempo, e merece ocu-
par esse espaço”, destacou.

Vereador se licencia e 
abre vaga para suplente

mudança

O PLO 993/2022, de au-
toria do Executivo Munici-
pal, cria a Escola de Gover-
no do Município de João 
Pessoa. O projeto tem a 
finalidade de proporcio-
nar formação continuada e 
qualificação ao servidor pú-
blico da Administração Di-
reta e Indireta, baseada nas 
premissas de eficiência e 
presteza do serviço público. 

O documento ainda 
preconiza que, além das 
mudanças da legislação e 
dos procedimentos que de-
mandem constante atuali-
zação, a Escola terá a mis-
são de buscar fontes de 
conhecimento junto a ins-
tituições renomadas, bus-
cando e efetivando parce-
rias com outras escolas no 
mesmo formato para ofe-

recer cursos, capacitações, 
palestras e seminários, to-
dos com certificação por 
instituições reconhecidas 
pelo Ministério de Educa-
ção e Cultura (MEC), nas 
áreas de gestão pública, 
finanças e orçamento, li-
citações, direito, questões 
previdenciárias, recursos 
humanos e saúde pública 
e áreas afins. 

“A formação continua-
da ao servidor público re-
presenta fonte de conheci-
mento com a valorização 
do seu trabalho e sua con-
tribuição para a gestão pú-
blica, formando cada vez 
mais servidores capacita-
dos para enfrentar os desa-
fios postos diariamente no 
local de trabalho”, destaca 
o prefeito Cícero Lucena.

Formação continuada para os servidores

terpelando. A prefeitura ten-
ta dar de um lado e retirar do 
outro. Não sou contra os ho-
norários dos advogados, mas 
cobrar em cima de um acor-
do, inclusive, os procurado-
res já têm um salário digno”, 
afirmou. 

Já o vereador Carlão des-
tacou que sempre defenderia 
os honorários advocatícios 
por ser fruto de trabalho, es-
tudo e empenho intelectual 
do advogado. “Temos que 
entender uma coisa, quan-

do a pessoa está dentro dos 
Refis, está sacrificada por im-
postos, com o nome no Sera-
sa, renda familiar compro-
metida. A prefeitura faz um 
desconto de multa, descon-
to de juros. Tira juros e tira 
multa e acrescenta 10, 15 ou 
20% que vão onerar a dívida. 
A gente sabe muito bem que 
uma execução fiscal requer 
todos esses esforços, entre-
tanto a pessoa vai em condi-
ção de acordo, então o tra-
balho intelectual diminui, a 
atividade jurídica diminui. 
Não posso entender que a 
Procuradoria fique com 10 
ou 20%. Salvo me engano, 
os últimos honorários cobra-
dos nos últimos Refis eram 
de 5%. Justamente porque a 
pessoa está sofrida, compro-
metida com sua renda fami-
liar”, disse. 

 Vereadores rebateram a 
fala de Marcos Henriques. 
Milanez Neto (PV) enfati-
zou que o valor de 20% de 

honorários advocatícios não 
é estipulado pela prefeitura. 
“Esse é um valor cobrado le-
galmente e regulamentado 
pela OAB”, explicou.  O líder 
da situação na CMJP, Bruno 
Farias (Cidadania) afirmou 
que falou com o procurador 
geral do Município Bruno 
Nóbrega e foi informado que 
os valores respeitam o esti-
pulado na MP. 

Ainda foram aprovadas 
mais duas matérias do Exe-
cutivo Municipal: o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) 
22/2022, que altera o anexo 
único da Lei Complemen-
tar n.º 143, de 7 de dezembro 
de 2021, para constar expres-
samente a criação do car-
go de diretor da Diretoria 
de Tecnologia (Ditec) e tam-
bém altera o art. 16, I, da Lei 
Complementar nº 61, de 10 
de dezembro de 2010, para 
acrescentar que os interes-
ses do Município, nas cau-
sas mencionadas no art. 2º, 
II, desta lei, salvo nos feitos 
de competência de outros 
órgãos da Procuradoria Ge-
ral, poderão ser patrocina-
dos além de judicialmente, 
extrajudicialmente; e o PLO 
1015/2022, que altera a lei re-
ferente ao Programa Munici-
pal de Apoio aos Pequenos 
Negócios ‘Eu posso cres-
cer’, para o custeio adminis-
trativo da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
e Trabalho de João Pessoa, 
a fim de regular o desenvol-
vimento das ações da pasta.

Vereadores aprovaram uma série de matérias na sessão de ontem

Foto: CMJP

Também foi destaque 
entre os projetos aprova-
dos, de autoria dos verea-
dores, o PLO 728/2021, 
proposto por Damásio 
Franca (PP), que torna 
obrigatória a instalação 
de equipamentos de mo-
nitoramento nos veículos 
de coleta de lixo contra-
tados pelo Município de 
João Pessoa e a criação de 
mecanismos que possibi-
litem à população acom-
panhar a localização do 
veículo em tempo real. De 
acordo com o documento, 

a Autarquia Municipal Es-
pecial de Limpeza Urbana 
(Emlur) poderá realizar a 
fiscalização da instalação 
dos equipamentos e em 
caso de descumprimen-
to desta lei, as empresas 
responsáveis pelos servi-
ços de coleta de lixo sofre-
rão sanções como adver-
tência e depois multa de 
200 UFIRs/JP, dobrando a 
cada reincidência, pelo pe-
ríodo de um ano.

Também foram des-
taque: o PLO 232/2021, 
Guga (PP),  assegurando 
o direito à permanência de 
um acompanhante junto 
à criança, adolescente ou 
adulto com graus modera-
do e severo do Transtorno 
do Espectro Autista – TEA, 
que se encontre internada 
em unidades de terapia 
intensiva (UTI) dos hos-
pitais, Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs), 
maternidades públicas e 
privadas e demais insti-
tuições hospitalares vol-
tadas para atendimento de 
pacientes com COVID-19. 

Monitoramento da coleta

Medida
PLO torna obrigatória 

a instalação de 
equipamentos de 
monitoramento 
nos veículos de 
coleta de lixo
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Matéria 
oficializava 
uma ação 
aplicada na 
prefeitura 
que é o Refis 
(Programa de 
Recuperação 
Fiscal)
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O Governo Federal vai co-
locar R$ 3,2 bilhões na con-
ta de prefeituras que poderão 
ser usados em plena campa-
nha eleitoral. Os recursos co-
meçaram a cair nos cofres a 
partir desta quarta-feira e po-
dem bancar ações que vão des-
de shows de artistas até a com-
pra de bens públicos, como 
tratores e caminhões de lixo, 
que rendem publicidade para 
os políticos. É a primeira vez 
que os municípios vão receber 
dinheiro para aplicar no meio 
de uma eleição geral. Isso só 
foi possível porque o Congres-
so, com aval do Planalto, criou 
uma nova modalidade de re-
passe de emendas que dribla 
as regras eleitorais.

Conhecido como “Pix or-
çamentário” ou “cheque em 
branco”, o mecanismo reve-
lado pelo Estadão ganhou os 
apelidos pois o dinheiro cai 
direto na conta das prefeitu-
ras e não é passível de fiscali-
zação por órgãos de controle. 
Quando a regra foi aprova-
da, o Congresso não definiu 
a quem cabe fiscalizar o uso 
desses recursos. No vácuo, 
ninguém monitora o gasto 
público.

Cabe às prefeituras defi-
nir o que fazer com os bilhões 
de reais. O dinheiro é libera-
do sem previsão de como será 
usado. Deputados e senadores 
fazem acordos informais com 
os gestores indicando a aplica-
ção. Esses acertos podem ser 
feitos por WhatsApp ou até bi-
lhetes escritos à mão sem qual-
quer transparência, segundo 
relato dos próprios políticos.

Pré-candidato ao Palácio 
do Planalto, o deputado An-
dré Janones (Avante-MG) usou 
essa modalidade para destinar 
R$ 7 milhões para Ituiutaba 
(MG), sua cidade natal, a cer-
ca de 600 quilômetros de Belo 

Horizonte. O Estadão revelou 
que uma parte do dinheiro, R$ 
1,9 milhão, vai bancar uma fes-
ta com o cantor Gusttavo Lima 
e outros artistas uma semana 
antes da eleição.

A emenda de Janones tam-
bém vai patrocinar as duplas 
Zezé di Camargo e Luciano, 
João Neto e Frederico, João 
Bosco e Vinícius e a canto-
ra gospel Fernanda Brum no 
mesmo evento, entre os dias 
15 e 25 de setembro. O muni-
cípio que receberá o dinheiro é 
governado pela prefeita Lean-
dra Guedes (Avante), ex-asses-
sora do gabinete de Janones na 
Câmara. Ao lado do deputado, 
ela é alvo de uma investiga-
ção preliminar do Ministério 
Público sobre suspeita de “ra-
chadinha” quando o assesso-
rava na Câmara em 2020, um 
caso revelado pelo portal Me-
trópoles.

“Sempre destinei e conti-
nuarei destinando emendas 
para promover festas para o 
povão, seja de Ituiutaba, do 
Triângulo Mineiro, de toda 
Minas Gerais e, se eleito presi-
dente, de todo o Brasil”, disse o 
deputado. Ele afirmou desco-
nhecer qualquer investigação 
sobre “rachadinha”. A Procu-
radoria-Geral da República in-
formou que não comenta casos 
que tramitam em sigilo.

No total de R$ 3,2 bi, os recursos podem bancar ações que vão desde shows de artistas até a compra de bens

Emenda Pix destina verba a prefeitos
em ano eleitoral

Daniel Weterman 
Agênncia Estado
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Cabe às 
prefeituras 
definir o que 
fazer com 
os bilhões 
de reais. O 
dinheiro é 
liberado sem 
previsão de 
como será 
usado

O Congresso Nacional criou uma nova modalidade de repasse de emendas que dribla as regras eleitorais

Levantamento do Esta-
dão mostra que deputados e 
senadores priorizaram pre-
feituras governadas por pa-
rentes na hora de destinar 
suas “emendas Pix”. É o caso 
do deputado Valdir Rossoni 
(PSDB-PR) que colocou todos 
os R$ 8,8 milhões a que tem 
direito em um único municí-
pio, Bituruna (PR), adminis-
trado por seu filho, o tucano 
Rodrigo Rossoni.

O deputado Genecias No-
ronha (PL-CE) mandou R$ 5,8 
milhões para Parambu (CE), ci-
dade governada pelo sobrinho, 
Rômulo Noronha. Eduardo 
Bismarck (PDT-CE) destinou 
R$ 1,3 milhão para Araca-
ti (CE), onde o pai, Bismarck 
Maia, é prefeito. E o senador Ja-
der Barbalho (MDB-PA) man-
dou “depositar” R$ 1,9 milhão 
ao governo de seu filho Helder 
Barbalho (MDB), que tentará a 
reeleição neste ano. Bismark 
alegou que o recurso vai prio-

rizar pavimentação de ruas em 
Aracati. Os demais não respon-
deram.

Os R$ 3,2 bilhões foram 
empenhados (compromisso 
de pagamento) pelo governo 
no dia 17 deste mês. Enquanto 
uma emenda tradicional leva 
até cinco anos para ser paga, 
pela exigência de análises téc-
nicas, a “emenda Pix” é repas-
sada em até 90 dias. No total, 
444 deputados e 58 senadores 
optaram por enviar dinheiro 
por essa modalidade para ba-
ses eleitorais. A maioria dos 
deputados (60%) é da base do 
governo Bolsonaro.

Além disso, na emenda 
parlamentar tradicional os re-
cursos só podem ser repassa-
dos após a execução dos ser-
viços e, no ano eleitoral, até 
três meses antes da eleição. 
Resultado: a adesão ao mo-
delo de transferência por in-
termédio da “emenda Pix” 
cresceu no Congresso e caiu 

na graça dos parlamentares, 
saindo de R$ 621 milhões em 
2020 e superando R$ 3 bilhões 
neste ano eleitoral.

Sem transparência
Durante a gestão do pre-

sidente Jair Bolsonaro depu-
tados e senadores ganharam 
ainda um outro mecanismo 
de repasse de recursos sem 
fiscalização, o orçamento se-
creto. Também revelado pelo 
Estadão, o esquema permite 
ao parlamentar indicar recur-
sos diretamente à base eleito-
ral sem transparência. Nesse 
caso, entretanto, os valores 
são bloqueados para obras 
novas no período eleitoral.

Essas inovações patro-
cinadas pelo governo com 
apoio do Congresso levaram 
acadêmicos, economistas e 
advogados especializados em 
contas públicas a defenderem 
uma reforma urgente no or-
çamento para evitar que bi-

lhões sejam distribuídos sem 
qualquer critério técnico. “In-
felizmente, voltamos a viver 
sob a égide de mais um ci-
clo de coronelismo, enxada e 
voto”, resumiu a procuradora 
do MP de Contas de São Pau-
lo, Élida Graziani.

O Ministério da Eco-
nomia afirmou que libe-
rou todos os recursos que 
cumpriram as regras para re-
cebimento, sem distinção de 
parlamentares. A pasta re-
forçou ainda o entendimento 
de que, se o Governo Federal 
efetivar a transferência para 
o caixa dos municípios até 
três meses antes da eleição, 
o dinheiro poderá ser gas-
to pelas prefeituras durante 
a campanha. Sobre a fiscali-
zação, o ministério disse que 
os municípios podem preen-
cher um relatório para fins de 
transparência e controle so-
cial. Esse preenchimento, po-
rém, não é obrigatório.

Deputados e senadores priorizam parentes

“Sempre destinei 
e continuarei 
destinando 
emendas para 
promover festas 
para o povão

André Janones 

O diretor-executivo da Po-
lícia Rodoviária Federal, Jean 
Coelho, segundo na hierar-
quia da corporação; e o di-
retor de inteligência, Allan 
da Mota Rebello, deixaram as 
suas funções. As portarias as-
sinadas pelo ministro chefe da 
Casa Civil, Ciro Nogueira, fo-
ram publicadas ontem no Diá-
rio Oficial.

Não há informação sobre 
o motivo das demissões, mas 
elas ocorrem seis dias depois 
da morte de Genivaldo de Je-
sus dos Santos após uma abor-
dagem de agentes da PRF em 
Ubaúba, interior de Sergipe. 
Ele morreu depois de ter sido 
colocado numa espécie de câ-
mara de gás, na parte de trás 
do carro.

Na segunda-feira (30), o 
presidente Jair Bolsonaro la-
mentou o ocorrido. O mi-
nistro da Justiça, Anderson 
Torres, disse que os procedi-

mentos administrativos fo-
ram instaurados, assim como 
um inquérito na Polícia Fede-
ral e que, agora, é “aguardar a 
finalização”.

O assunto foi parar no Con-
gresso Nacional. Um projeto 
pede que o Estado brasileiro 
pague uma pensão especial 
vitalícia a Maria Fabiana dos 
Santos, viúva, e uma pensão 
temporária a Enzo de Jesus 
Santos, filho de Genivaldo. As 
duas pensões propostas são 
de R$ 1.212,00 e deverão ser 
reajustadas pelo índice adota-
do para as demais pensões do 
Tesouro Nacional.

O texto prevê ainda o pa-
gamento de R$ 1 milhão a Ma-
ria Fabiana, a título de indeni-
zação por erro do Estado, sem 
prejuízo de outros valores que 
venham a ser recebidos por 
ações contra a União.

Os agentes envolvidos na 
abordagem a Genivaldo admi-
tiram o uso do spray e gás la-
crimogêneo dentro da viatura 
e foram afastados das funções. 

Governo anuncia a saída 
de dois diretores da PRF

sem ligação com morte

Madson Euler 
Agência Brasil O ministro Alexandre de 

Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), já aplicou 
14 medidas cautelares con-
tra o deputado bolsonarista 
Daniel Silveira (PTB-RJ) des-
de que o político defendeu a 
invasão da Corte e que o mi-
nistro fosse agarrado pelo 
colarinho e jogado na lata de 
lixo”. As punições vão desde 
prisão, proibição de acesso 
às redes sociais e o uso obri-
gatório de tornozeleira ele-
trônica, até o bloqueio de to-
dos os bens móveis e imóveis 
adquiridos pelo parlamen-
tar. O político carioca ainda 
acumula, até o momento, R$ 
645 mil em multas por des-
cumprimento de medidas 
cautelares.

O deputado recebeu o 
perdão do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), o que im-
pede que ele retorne à pri-
são após condenação de oito 
anos e nove meses pelo Su-
premo. Como revelou o Esta-

dão, o decreto assinado pelo 
presidente foi feito às pres-
sas no feriado do dia 21 de 
abril e foi publicado em edi-
ção extra do Diário Oficial da 
União antes mesmo de ser 
submetido a análise jurídi-
ca da Presidência da Repú-
blica. O parecer aprovando 
o texto do perdão foi con-
cluído na noite daquele dia, 
quando o ato presidencial já 
estava no D.O.

Desde a semana passada, 
contudo, Bolsonaro dá sinais 
de que abandonou seu alia-
do político. Mesmo sem o 
apoio direito do presidente 
na retaguarda, Silveira in-
veste no conflito com a Cor-
te que o condenou.

Em aparições recentes, 
Silveira voltou a afrontar as 
decisões de Moraes. Duran-
te uma “motociata” em apoio 
ao Governo Federal, no Rio, o 
deputado disse ter retirado a 
tornozeleira eletrônica após 
o perdão concedido pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. O par-
lamentar propaga aos seus 
apoiadores que o Supremo 

não pode mais puni-lo, por-
que o decreto presidencial 
teria anulado todas as medi-
das cautelares impostas con-
tra ele anteriormente.

O argumento é reprodu-
zido nos autos pela defesa do 
deputado, mas ainda não tem 
validade judicial para livrá-lo 
das medidas restritivas, uma 
vez que o tema só será anali-
sado definitivamente duran-
te o julgamento das ações de 
partidos da oposição contra o 
perdão presidencial.

Penalidades
Até lá, Silveira acumu-

la diversas penalidades por 
descumprimento de deci-
sões. Uma das mais rígidas 
impostas por Moraes foi o 
pagamento de multas no va-
lor de R$ 15 mil por cada dia 
em que o deputado não fizer 
uso da tornozeleira eletrôni-
ca. Em 2021, o parlamentar 
chegou a ser preso duas ve-
zes. Há ainda medidas mais 
brandas, mas que mesmo as-
sim são descumpridas pelo 

Moraes já puniu Daniel Silveira 14 vezes
medidas cautelares

Weslley Galzo 
Agência Estado

bolsonarista, como a proi-
bição de conceder entrevis-
tas e comparecer em even-
tos públicos.

Além da “motociata” no 
Rio, o parlamentar foi fla-
grado em uma festa na Bar-
ra da Tijuca, na zona oeste da 
capital fluminense, em abril. 
A presença do bolsonarista 
no evento terminou em con-
fusão, pois o policial que o 
acompanhava agrediu com 
um soco o dono do estabe-
lecimento.
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As punições vão 
desde prisão e o 
uso obrigatório 
de tornozeleira 
eletrônica até 
o bloqueio 
de todos os 
bens móveis 
e imóveis do 
parlamentar

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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As últimas sanções 
da União Europeia (UE) 
contra a Rússia, que pro-
íbem a maioria das im-
portações de petróleo 
russo, “não são suficien-
tes”, disse Ihor Zhovk-
va, subchefe do gabinete 
do presidente ucrania-
no, Volodymyr Zelensky, 
em discurso em Madri. 
Para ele, o ritmo das san-
ções até agora tem sido 
muito lento.

Nas represálias mais 
duras do bloco contra 
Moscou, desde a inva-
são da Ucrânia há três 
meses, uma cúpula da 
UE em Bruxelas concor-
dou, na última segunda-
feira, com a imposição 
de medidas que, segun-
do as autoridades, cor-

tariam imediatamente 
mais de dois terços das 
importações de petró-
leo da Rússia, e 90% até 
o fim do ano.

“Se você me pergun-
tar, eu diria muito lento, 
muito tarde e definitiva-
mente não o suficiente”, 
afirmou Zhovkva. 

A Ucrânia também 
não está satisfeita com o 
ritmo de entrega de ar-
mas do Ocidente, acres-
centou

“Definit ivamente 
não estamos satisfeitos”, 
disse Zhovkva em res-
posta a uma pergunta 
após seu discurso.

“Se estivéssemos sa-
tisfeitos, teríamos inicia-
do imediatamente a li-
bertação de Mariupol e 
jogado fora as forças rus-
sas de Donbas. Nós acre-
ditamos em promessas.”

Depois de quatro tempora-
das fracassadas de chuvas, a 
fome paira sobre países do les-
te da África. O alerta partiu de 
várias agências meteorológi-
cas e humanitárias, incluindo 
o Escritório da ONU para Co-
ordenação de Assuntos Huma-
nitários, Ocha, e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infân-
cia, Unicef.  

A seca que afeta Etiópia, 
Somália e Quênia é sem pre-
cedentes, sendo considerada 
a pior dos últimos 40 anos. Se-
gundo as agências, existe ain-
da um “consenso entre os es-
pecialistas meteorológicos de 
que há um risco concreto da 
temporada de chuvas de ou-

tubro a dezembro não acon-
tecer”.

Se esta previsão se materia-
lizar, a emergência humanitá-
ria no leste africano, que já é se-
vera, fica ainda pior. A recente 
temporada de chuvas, de mar-
ço a maio pode ter sido a mais 
seca já registrada, destruindo 
meios de subsistência e aumen-
tando a insegurança alimentar 
e a falta de acesso à água.  

Na Etiópia, 2,1 milhões de 
cabeças de gado morreram e 
no Quênia, 1,5 milhão de ani-
mais tampouco resistiram. Na 
Somália, uma entre três cabe-
ças de gado morreu desde me-
ados de 2021.  

Um outro problema da re-

gião leste africana é a falta de 
água, exacerbada pelas tem-
peraturas muito quentes, que 
devem continuar até setembro. 
Com isso, mais animais deve-
rão morrer e moradores deve-
rão deslocar-se nos próximos 
meses à procura de melhores 
condições de vida.  

Catástrofe  
O Grupo de Trabalho sobre 

Nutrição e Segurança Alimen-
tar calcula que 16,7 milhões de 
pessoas enfrentam inseguran-
ça alimentar severa, mas é pos-
sível que o total suba para 20 
milhões até setembro.  

Na Somália, as análises in-
dicam que 80 mil pessoas estão 

sofrendo com fome extrema, 
“um indicativo de catástrofe”, 
sendo que no Quênia e na So-
mália, quase 2,5 milhões de ha-
bitantes enfrentam uma emer-
gência alimentar. Ambos os 
casos estão relacionados com 
maiores de chances de se mor-
rer de fome.  

Além da questão da seca 
severa, a desnutrição aguda e 
a insegurança alimentar pio-
ram devido aos impactos dos 
conflitos e da insegurança, do 
aumento dos preços globais 
dos combustíveis, dos alimen-
tos e dos fertilizantes devido à 
guerra na Ucrânia, dos desa-
fios econômicos e da pande-
mia de Covid-19. 

Para subchefe de gabinete de Zelensky, ritmo também tem sido lento para a entrega de armas do Ocidente ao país

Ucrânia critica lentidão de sanções
contra a rússia

sem chuvas

Piores secas em 40 anos colocam o
leste da África sob risco de catástrofe

O ministro das Rela-
ções Exteriores da Rús-
sia visitará a Turquia na 
próxima semana para 
discutir a possível libe-
ração de grãos ucrania-
nos dos portos do Mar 
Negro, disse seu colega 
turco ontem. O esforço 
enfrenta fortes obstácu-
los, mas, se bem-sucedi-
do, pode ajudar a aliviar 
uma crise alimentar. 

Uma delegação mili-
tar acompanhará o mi-
nistro das Relações Exte-
riores da Rússia, Serguei 
Lavrov, em 8 de junho 
para conversar com o 
Ministério da Defesa da 
Turquia sobre o estabe-
lecimento de um corre-
dor seguro para navios 
que transportam grãos, 
disse o ministro das Re-
lações Exteriores turco, 
Mevlut Cavusoglu, em 
entrevista televisionada.

A Rússia tomou al-
guns dos portos ucra-
nianos do Mar Negro e 
bloqueou o resto, pren-
dendo navios de carga 
carregados de milho, tri-
go, sementes de girassol, 
cevada e aveia. Isso fez 
com que as exportações 
da Ucrânia, normalmen-
te entre os maiores forne-
cedores do mundo, des-
pencassem, contribuindo 
para o aumento dos pre-
ços globais dos alimen-
tos e os temores de uma 
fome generalizada mui-
to além das fronteiras da 
Ucrânia.

O anúncio veio um 
dia depois que o presi-
dente russo, Vladimir 
Putin, disse a seu cole-
ga turco, Recep Tayyip 
Erdogan, em um telefo-
nema que a Rússia esta-
va pronta para facilitar 
o trânsito de mercado-
rias sob a coordenação 
da Turquia.

Liberação de grãos 

A Rússia voltou a afir-
mar ontem que apenas 
Kiev e o Ocidente po-
dem agir para permitir 
as exportações de cereais 
ucranianas e russas. “Os 
países ocidentais, que 
criaram uma tonelada 
de problemas artificiais 
fechando seus portos aos 
navios russos, cortando 
as cadeias logísticas e fi-
nanceiras, deveriam pen-
sar seriamente no que 
mais importa”, disse La-
vrov durante uma visita 
ao Bahrein.

O presidente Ze-
lensky, no entanto, acusa 
Moscou de “criar delibe-
radamente esse proble-
ma para que toda a Eu-
ropa lute e para que a 
Ucrânia não ganhe bi-
lhões de dólares com 
suas exportações”. Se-
gundo ele, o bloqueio 
russo aos portos marí-
timos ucranianos impe-
de que Kiev exporte 22 
milhões de toneladas de 
grãos. Em seu discurso 
noturno na última se-
gunda-feira, Zelensky 

disse que o resultado é a 
ameaça de fome em paí-
ses dependentes do grão 
e pode criar uma nova 
crise migratória. Ele acu-
sa que “isso é algo que 
a liderança russa bus-
ca claramente”. Ele cha-
ma as alegações da Rús-
sia de que as sanções não 
permitem que ela expor-
te mais alimentos “cíni-
cos” e uma mentira.

O conflito na Ucrânia 
alterou o equilíbrio ali-
mentar mundial, geran-
do temores de uma crise 
que afetará especialmen-
te os países mais pobres. 
A Ucrânia, um dos prin-
cipais exportadores de 
grãos, especialmente mi-
lho e trigo, viu sua pro-
dução bloqueada pelos 
combates. A Rússia, ou-
tra potência produtora de 
cereais, não pode vender 
sua produção e seus fer-
tilizantes devido às san-
ções ocidentais que afe-
tam os setores financeiro 
e logístico. Ambos os pa-
íses produzem um terço 
do trigo mundial.

Rússia culpa Ocidente

n 

Um outro 
problema da 
região leste 
africana é a 
falta de água, 
exacerbada 
pelas 
temperaturas 
muito quentes, 
que devem 
continuar até 
setembro

Foto: Oloo/Unicef

Seca que afeta Etiópia, Somália e Quênia é sem precedentes, sendo considerada a pior dos últimos 40 anos

Agência Brasil

Agência Estado

Líder técnica da resposta à pan-
demia de Covid-19 na Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Maria 
Van Kerkhove alertou ontem para 
o fato de que o vírus “continua a se 
disseminar em nível bastante inten-
so” pelo mundo. Durante sessão de 
perguntas e respostas da entidade, 
ela destacou o fato de que há uma 
queda no número de testes para a 
doença, o que dificulta o trabalho de 
monitorá-la e sequenciar os vírus, a 
fim de verificar a ocorrência de no-
vas variantes ou subvariantes e sua 
disseminação.

Kerkhove disse que a OMS espe-
ra reportar um recuo nos casos se-
manais da doença, no levantamen-
to mais recente, porém reforçou que 
o movimento ocorre diante de uma 
queda nos testes. “Isso dificulta nos-
so trabalho para avaliar quão intenso 
está o vírus”, comentou. Mesmo com 
a provável subnotificação, ela ressal-
tou o fato de que há ao menos 10 mil 
mortes por semana no mundo pela 
doença, com milhões de novos casos 
também registrados a cada semana.

Covid continua a se 
disseminar em nível 
bastante intenso

alerta da oms

Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1º de junho de 2022      17Economia

Pesquisa da Secretaria 
Municipal de Proteção e De-
fesa do Consumidor (Procon-
JP) aponta que a variação nos 
preços de alimentos que com-
põem a cesta básica chega a 
81,21%. O levantamento, feito 
na última segunda-feira (30), 
mostra o produto com maior 
variação percentual é a mas-
sa de cuscuz flocão 500g Vita-
milho, com preços de R$ 1,65 
(Centro) a R$ 2,89 (Centro), di-
ferença de R$ 1,34.

Em valores reais, a maior 
diferença de preços é de R$ 
8,30, na embalagem de leite 
em pó Ninho 750g, que va-
ria de R$ 24,49 (Manaíra) a 
R$ 32,79 (Tambaú). O índice é 
de 33,89%.

A agente comunitária de 
saúde, Wedja Dias, conta que 
a maneira encontrada para 
fazer a feira caber no orça-
mento familiar é pesquisar e 
trocar as marcas. “Antes, eu 
comprava as marcas líderes 
de mercado, mas, com a in-
flação, é preciso se adaptar 
porque nosso salário não au-
menta junto com os preços 
dos produtos”. 

O levantamento também 
registrou outras variações, 
como no preço do macar-
rão espaguete Vitarella 500g. 
Com oscilação de 80,91%, os 
preços variam de R$ 3,09 
(Bairro dos Estados) a R$ 5,59 
(Centro), uma diferença de 
R$ 2,50. Outro destaque é o 
café moído 250g, com varia-
ção de 79,75%.  Os preços vão 
de R$ 4,89 (Centro) a R$ 8,79 
(Valentina), diferença de R$ 
3,90. Já preço do quilo do sal 

Maior percentual ocorre no pacote de cuscuz e, referente ao preço, no leite em pó

Preços de itens da cesta 
básica variam até 81,21%

em João Pessoa

EDIÇÃO: Thais Cirino
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No marketing digital, redes sociais são canais 
importantes para atingir seu público-alvo. E, 
para identificar em quais sua audiência está e 

fazer bom uso delas, é interessante conhecer as mais 
populares, que têm maior número de usuários. Segue 
abaixo uma lista com as três mais usadas no Brasil*.

1. WhatsApp
O WhatsApp é a rede social de mensagens 

instantâneas mais popular entre os brasileiros: 
praticamente todas as pessoas que têm um 
smartphone também o têm instalado. Pela base de 
cálculos usadas pela We Are Social e Hootsuite, ele 
passou a ser, também, a rede social mais usada do 
Brasil como um todo em 2022. A pesquisa Digital 2022: 
Brazil aponta que 96,4% dos usuários de redes sociais 
brasileiros, de 16 a 64 anos, usam o WhatsApp, o 
que equivale a 165 milhões de usuários. Para muitos 
brasileiros, o WhatsApp é “a internet”. Algumas 
operadoras permitem o uso ilimitado do aplicativo, 
sem debitar do consumo do pacote de dados. Por 
isso, muita gente se informa através dele. E muitos 
negócios vivem também do app, você certamente já 
viu links de WhatsApp espalhados por sites e outros 
aplicativos no seu celular, não é mesmo?

O app deve voltar a estar no centro dos debates 
eleitorais em 2022, já que é muito usado para 
compartilhamento de informações em conversas 
pessoais ou em grupos. Essa característica, aliás, 
é o que faz com o “zap” seja considerado uma 
rede social. Recentemente, diversas iniciativas têm 
buscado limitar a disseminação de informações 
falsas no WhatsApp, por isso cuidado ao enviar 
conteúdo.

2. YouTube
Recentemente houve uma mudança de 

metodologia da própria plataforma de streaming: ela 
conta apenas usuários entre 18 e 65 anos que podem 
ser impactados por ads. Assim, chega a 138 milhões 
de brasileiros vendo (e postando) vídeos todos os 
meses, ficando em segundo lugar no ranking. Só que 
se contar a criançada (e os vovôs) vendo Galinha 
Pintadinha é capaz de dar mais que isso, já que o 
canal costuma estar no top 50 mundial de views – o 
total chega a 22 bilhões. Outro canal brasileiro que 
se destaca é o do produtor musical KondZilla, que é o 
17o do mundo em assinantes (65,6 milhões) e o 18o em 
visualizações de vídeos (36 bilhões).

O YouTube é a principal rede social 
exclusivamente de vídeos on-line da atualidade, com 
mais de 2,56 bilhões de usuários ativos e mais de um 
bilhão de horas de vídeos visualizados diariamente. 
Atualmente, reforçando seu lado rede social, o 
YouTube melhorou seu sistema de hashtags. E como 
o formato do vídeo para distribuição de conteúdo 
está cada vez mais consolidado, vale investir na rede 
social como forma de distribuir esse conteúdo.

3. Instagram
O Instagram foi uma das primeiras redes sociais 

exclusivas para acesso por meio do celular. De acordo 
com o report da We Are Social e da Hootsuite, o Insta 
passou a ser a 3a rede social mais usada no Brasil em 
2022, com 122 milhões de usuários.

Além das suas multifuncionalidades o Instagram 
tem uma funcionalidade nos stories para os “amigos 
próximos”, chamada close friends. Nela, você 
consegue criar estratégias para promover o seu 
produto ou serviço, como compartilhar promoções, 
stories e lançamentos somente para as pessoas 
que desejar. Em 2018, foi lançado o IGTV. E em 2019 
o Instagram Reels, uma espécie de imitação do 
TikTok: o usuário pode produzir vídeos adicionando 
música ou áudios retirados de outro clipezinho. Há 
ainda efeitos de corte, legendas e sobreposição para 
transições mais limpas. Vale ressaltar que esta é a 
funcionalidade que mais interessa para o Instagram, 
que vê seu futuro nos vídeos.

Ter uma conta no Insta é uma oportunidade de 
divulgar seus conteúdos de forma visual e humanizar 
a marca mostrando os bastidores, por exemplo. Não 
esqueça de caprichar na sua bio, deixando claro qual 
é o seu negócio. Cada vez mais, aliás, o Instagram 
está focando em proporcionar compras e vendas 
dentro da própria plataforma.

*O resultado da pesquisa foi retirado do 
relatório de abril de 2022 produzido em parceria 

por We Are Social e Hootsuite.

Você sabe quais são as 
três redes sociais mais 
usadas no Brasil em 2022?

Mundo 
  E Marketing

Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

A Receita Federal pror-
rogou para a próxima sex-
ta-feira (3) o prazo para que 
as micro e pequenas empre-
sas (MPEs) e empresas de pe-
queno porte (EPP) parcelem 
suas dívidas pelo Programa 
de Reescalonamento do Pa-
gamento de Débitos no Âmbi-
to do Simples Nacional (Relp). 
A prorrogação foi motivada 

pela sobrecarga no sistema da 
Receita Federal, ontem, con-
siderando que o prazo era o 
mesmo para entrega da decla-
ração de Imposto de Renda.

“A adesão ao Simples Na-
cional foi feita em janeiro. 
Como havia muitos empre-
sários endividados, eles preci-
savam quitar os débitos para 
continuar no sistema tribu-
tário, o que pode ser feito até 
sexta-feira”, explica o delega-
do da Receita Federal na Pa-
raíba, Hamilton Sobral. A re-
dução das multas e juros no 
Relp podem ser de até 90% e 
o parcelamento pode chegar 
a 188 meses.

Conforme o Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas da Paraíba 
(Sebrae-PB), em janeiro deste 
ano, 4.786 optantes pelo Sim-
ples Nacional estavam com 
débitos pendentes. O levan-
tamento enviado ontem pelo 
Sebrae aponta que 2.733 em-
presários aderiam ao Relp, o 
que corresponde a 57,1% dos 

endividados. Logo, 42,9% ain-
da precisam se adequar. No 
Brasil, 197 mil empresas, de 
um total de 340 mil, já aderi-
ram ao Relp.

A adesão ao Relp pode 
ser feita pelo Portal do Sim-
ples Nacional ou pelo e-CAC, 
disponível no site da Receita 
Federal. A renegociação dos 
débitos será feita em dois mo-
mentos. Inicialmente, haverá 
a adesão, quando será possí-
vel pagar as oito prestações de 
entrada. Em seguida, há a fase 
de consolidação e parcelamen-
to do saldo, que só estará dis-
ponível no final do ano, com 
prazo máximo de 180 meses.

Condições
Os valores de adesão e a 

redução dos juros e multas 
vão depender do volume da 
perda de receita da empresa 
durante os meses de março a 
dezembro de 2020 (calculado 
em relação a 2019). Quem ti-
ver dívidas já parceladas ou 
em processos administrativos 

ou judiciais também podem 
aderir ao programa. Contu-
do, deve desistir dos parcela-
mentos em andamento, das 
impugnações, recursos e das 
ações judiciais. 

No caso de ações judi-
ciais, o interessado deve, ain-
da, protocolar requerimento 
de extinção do processo com 
resolução do mérito, nos ter-
mos da alínea c do inciso III 
do caput do art. 487 da Lei no 
13.105, de 16 de março de 2015.

Declaração anual
A entrega da Declaração 

Anual do Microempreende-
dor Individual/Sistema de 
Recolhimento de Valores Fi-
xos Mensais dos Tributos do 
Simples Nacional (DASN/Si-
mei) também foi prorrogada. 
O prazo, que seria no dia de 
maio, passou para 30 de junho. 
Quem não enviar no prazo, es-
tará sujeito a uma multa de 2% 
ao mês ou fração sobre os tri-
butos declarados. O valor mí-
nimo da multa é de R$ 50.

Prazo para adesão dos empreendedores ao 
Relp é prorrogado até a próxima sexta-feira

nova chance

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Foto: Roberto Guedes

refinado Lebre variou 71,94%, 
com preços de R$ 1,39 (Torre) 
a R$ 2,39 (Bairro dos Estados), 
diferença de R$ 1.

A pesquisa do Procon-JP 
traz preços de 76 itens como 
óleo, feijão (carioquinha e pre-
to), arroz parboilizado, café, 
macarrão, massa para cus-
cuz, açúcar, sal, leite em pó e 
em caixa, margarina, mantei-
ga e biscoitos doces e salgados 
coletados em 17 supermerca-
dos de João Pessoa.

Locais visitados
O Procon-JP visitou os se-

guintes supermercados: São 
João e Hiper Bompreço – Pra-
ça Castro Pinto (Centro); Mer-
cado Tavares, Mercadinho 
Central, Mangabeira e Assis 

Pesquisa registrou os preços de 76 itens coletados em 17 supermercados da capital paraibana

Itens
Foram consultados 
valores de produtos 

como óleo, feijão, arroz, 
café, macarrão, cuscuz, 
açúcar, sal, leite em pó 
e em caixa, margarina, 

manteiga e biscoitos 
doces e salgados

n 

Redução 
das multas 
e dos juros 
no programa 
pode ser de 
até 90% e o 
parcelamento 
chega a 188 
meses

Confira a pesquisa completa 
realizada pelo Procon-JP 

por meio do QR Code

(Mangabeira); Mercado Pa-
gue Menos e União (Valenti-
na); Super Box Brasil (Ernesto 
Geisel); Tambaú (Tambaú); Be-
mais, Manaíra e DoDia (Ma-
naíra); Carrefour (Aeroclu-
be); Destakão (Treze de Maio); 
Menor Preço (Bairro dos Esta-
dos); e Santiago (Torre).

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,02%

R$ 4,753
0,29%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

-0,43%

R$ 5,103

Libra  Esterlina

-0,12%

R$ 5,989

Ibovespa

111.350 pts

Selic

Fixado em 4 de 
maio de 2022

12,75%



O desemprego caiu 0,7 
ponto percentual no trimes-
tre encerrado em abril, na 
comparação com o trimestre 
anterior, e 4,3 pontos percen-
tuais na comparação anual, e 
fechou o período em 10,5%. 
Os dados são da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad Contí-
nua), divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

De acordo com o instituto, 
esta é a menor taxa para um 
trimestre encerrado em abril 
desde 2015, quando a desocu-
pação ficou em 8,1%. O núme-
ro de pessoas ocupadas che-
gou ao recorde histórico de 
96,5 milhões, a maior taxa da 
série iniciada em 2012, com 
um aumento de 1,1% na com-
paração trimestral. A alta foi 
de 1,1 milhão de pessoas no 
trimestre e de nove milhões 
de ocupados no ano.

Em abril de 2021, o Bra-
sil passava pelo pior momen-
to da pandemia da Covid-19, 
com os óbitos chegando a pas-
sar de três mil por dia.

A população desocupada 
foi estimada em 11,3 milhões 
de pessoas, uma queda de 
25,3% no ano. De acordo com 
a coordenadora da pesquisa, 
Adriana Beringuy, a queda 
na desocupação vem se mos-
trando sustentada desde o tri-
mestre encerrado em julho de 
2021, com avanços nos setores 
de transporte, armazenagem 
e correio, administração pú-
blica, defesa, seguridade so-
cial, educação, saúde huma-
na e serviços sociais.

“O grupo administração 
pública, defesa, seguridade 

social, educação, saúde hu-
mana e serviços sociais foi 
impulsionado pelo cresci-
mento em educação, que in-
clui tanto a rede pública como 
a privada. Em outros servi-
ços, destaca-se o aumento nos 
serviços de embelezamento, 
como cabeleireiros, manicu-
re e esteticista”.

O nível da ocupação, que 
representa o percentual de 
pessoas ocupadas na popula-
ção em idade de trabalhar, foi 
estimado em 55,8%, uma alta 
de 0,5 ponto percentual na 
comparação trimestral e de 4,8 
pontos percentuais ante igual 
trimestre do ano anterior.

Já a força de trabalho, que 
soma as pessoas ocupadas e 
as desocupadas, foi estimada 
em 107,9 milhões de pessoas, 
um aumento de 0,4% em com-
paração ao trimestre encerra-
do em janeiro e de 5,1% frente 
ao mesmo trimestre de 2021. 
Este é o maior contingente de 
pessoas na força de trabalho 
da série.

Formalidade
O IBGE aponta para o au-

mento no número de empre-
gados com carteira de traba-
lho assinada no setor privado, 
chegando a 35,2 milhões de 
pessoas. Na comparação tri-
mestral o aumento foi de 2% 
e na anual houve crescimento 
de 11,6% no emprego formal.

Os setores que mais em-
pregaram no período foram o 
comércio, reparação de veícu-
los automotores e motocicle-
tas e informação, comunica-
ção e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e 
administrativas.

Os empregados no setor 
público ficaram estáveis em 
11,5 milhões de pessoas.
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Apesar da menor taxa registrada no trimestre, a população desocupada ainda alcança 11,3 milhões de pessoas

Desemprego recua e fica em 10,5% 
Pnad contínua

Akemi Nitahara 
Agência Brasil “Embora 

tenha havido 
crescimento da 
formalidade, 
não foi 
observada 
expansão do 
rendimento 
médio real 
do emprego 
com carteira 
assinada no 
setor privado. 
Além disso, 
houve queda no 
rendimento do 
setor público

Adriana Beringuy

Os setores de ocupação 
informal se mantiveram es-
táveis na comparação tri-
mestral. Com isso, a taxa de 
informalidade caiu 0,3 ponto 
percentual no trimestre ante-
rior, para 40,1% da população 
ocupada, totalizando 38,7 mi-
lhões de pessoas.

Já na comparação anual, 
houve aumento de 20,8% no 
número de empregados sem 
carteira assinada no setor pri-
vado, chegando ao recorde 

histórico de 12,5 milhões de 
pessoas. Os trabalhadores por 
conta própria subiram 7,2% no 
ano, chegando a 25,5 milhões 
de pessoas.

A subutilização caiu 1,4 
ponto percentual no trimes-
tre e ficou em 22,5%, somando 
26,1 milhões de pessoas. A po-
pulação subocupada por in-
suficiência de horas trabalha-
das caiu para 6,6 milhões de 
pessoas, uma redução de 5,3% 
em relação ao trimestre ante-

rior. A população desalentada 
também caiu, ficando em 4,5 
milhões de pessoas, uma re-
dução de 6,4% em relação ao 
trimestre anterior e de 24,6% 
na comparação anual.

Rendimento
De acordo com a pesqui-

sadora Adriana Beringuy, o 
aumento da ocupação não se 
refletiu no rendimento real 
habitual, que caiu 7,9% na 
comparação anual, ficando 

em R$ 2.569 no trimestre en-
cerrado em abril.

“Embora tenha havido 
crescimento da formalidade, 
não foi observada expansão 
do rendimento médio real do 
emprego com carteira assina-
da no setor privado. Além dis-
so, houve queda no rendimen-
to do setor público”, disse.

A massa de rendimento 
real habitual somou R$ 242,9 
bilhões, ficando estável na 
comparação anual.

Número de trabalhadores por conta própria subiu 7,2% no ano, chegando a 25,5 milhões de pessoas

Foto: Arquivo/Marcus Antonius

Os testes da versão digi-
tal do real, chamada de Real 
Digital, deverão começar em 
2023, segundo o economista 
do Banco Central (BC), Fábio 
Araújo. De acordo com ele, o 
cronograma inicial previa os 
primeiros pilotos ainda em 
2022, mas a greve dos funcio-
nários do Banco Central atra-
sou a programação. 

“A gente tinha a intenção 
de começar os pilotos [tes-
tes] talvez ainda no final des-
se ano, mas a greve atrasou 
bastante o cronograma. De 

Testes para versão virtual 
do real começam em 2023

Moeda digital

Bruno Bocchini 
Agência Brasil

toda forma, em 2023 e, em boa 
parte de 2024, a gente vai ter 
os pilotos rodando e as con-
dições de ter certeza do lan-
çamento da moeda digital 
na segunda metade de 2024”, 
disse Araújo em debate vir-
tual sobre o tema, promovi-
do pela Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), na noi-
te de segunda-feira (30).

Em 2021, o Banco Central 
anunciou que estava desen-
volvendo o Real Digital, uma 
moeda digital que deverá 
funcionar como uma exten-
são da moeda física. Diferen-
temente das criptomoedas, 
o Real Digital será garan-
tido pelo BC e trará a pos-
sibilidade do uso de novas 
tecnologias, como contratos 
inteligentes (smart contracts), 
pagamento em outros paí-
ses, e utilização em internet 
das coisas (IoT). 

De acordo com o BC, as 
pessoas interessadas em uti-
lizar o Real Digital deverão 
obter uma carteira virtual 
de um agente autorizado 
pelo Banco Central – como 
um banco ou uma institui-
ção de pagamento. A versão 
inicial da moeda digital será 
uma opção adicional ao uso 
de cédulas convencionais, e 
poderá ser convertida para 
qualquer outra forma de pa-
gamento hoje disponível – 
como depósito bancário con-
vencional ou em real físico.

Vantagem
Modelo digital será 

uma opção adicional 
ao uso de cédulas 
convencionais e 

poderá ser convertido 
para qualquer outra 
forma de pagamento 

disponível atualmente

O Banco do Nordes-
te contratou, entre janeiro e 
abril, mais de R$ 186 milhões 
para financiamento de proje-
tos de inovação rural e com-
pra de equipamentos para 
automação de processos pro-
dutivos no campo. O valor é 
220% maior do que o regis-
trado no mesmo período de 
2021. Na Paraíba, o crédito 
para inovação rural soma R$ 
3,6 milhões, nos quatro pri-
meiros meses.

Os recursos são do Fun-
do Constitucional de Finan-

ciamento do Nordeste (FNE), 
via linha FNE Agro Inova-
ção. O BNB é o principal 
agente de crédito do agro-
negócio em sua área de atua-
ção, com 52,3% dos finan-
ciamentos rurais, e prevê a 
aplicação de R$ 570 milhões 
em crédito para inovação no 
campo em 2022.

O FNE Agro Inovação fi-
nancia equipamentos e ser-
viços de agricultura de pre-
cisão, desde o planejamento 
inicial da amostragem do solo 
à geração dos mapas de apli-

cação dos fertilizantes e cor-
retivos, bem como o sistema 
de conectividade no geren-
ciamento remoto das ativida-
des agropecuárias. Para isso, 
o Banco do Nordeste oferece 
prazos de pagamento de até 
15 anos com carência de até 
três anos para investimento 
semifixo e prazos de até 15 
anos com carência de cinco 
anos para investimento fixo.

O superintendente de 
Agronegócio e Microfinan-
ça Rural, Luiz Sérgio Ma-
chado, ressalta que a linha 

FNE Agro Inovação tam-
bém pode ser acessada de 
forma on-line. “O Banco do 
Nordeste dispõe de soluções 
para apoiar o produtor ru-
ral com conectividade e tec-
nologia de ponta. Por meio 
do aplicativo BNB Agro, o 
cliente pode solicitar crédi-
to, realizar cadastro e abrir 
conta digital, além de confe-
rir a agenda do produtor ru-
ral e informações sobre seu 
financiamento e renovação 
do custeio para o novo Pla-
no Safra”, acrescenta.

Crédito para inovação rural cresce 220% 
este ano

Os trabalhadores nascidos 
em outubro poderão receber o 
saque extraordinário do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), no valor de 

até R$ 1 mil, a partir da quar-
ta-feira (1o). As movimenta-
ções estarão disponíveis até 
15 de dezembro deste ano.

Se a poupança do traba-
lhador que recebeu os crédi-
tos não for movimentada até 
essa data, os recursos serão 
retornados à conta do FGTS, 
com os valores devidamente 
corrigidos.

O crédito é feito em conta 
poupança social, aberta au-
tomaticamente pela Caixa 
Econômica Federal, e pode 
ser acessada por meio do 
aplicativo Caixa Tem.

O valor disponível para 
saque pode ser consultado 
no site da Caixa ou pelo apli-
cativo do FGTS.

Liberado saque de até R$ 1 mil do FGTS
nascidos eM outubro

Da Redação 
O Estado de S. Paulo

n 

Caso não haja 
movimentação 
na poupança, 
os recursos 
retornam 
à conta do 
Fundo

Calendário
Confira datas do saque 
extraordinário do FGTS:
n  Nascidos em janeiro recebem em 20/4;
n  Nascidos em fevereiro recebem em 30/4;
n  Nascidos em março recebem em 4/5;
n  Nascidos em abril recebem em 11/5;
n  Nascidos em maio recebem em 14/5;
n  Nascidos em junho recebem em 18/5;
n  Nascidos em julho recebem em 21/5;
n  Nascidos em agosto recebem em 25/5;
n  Nascidos em setembro recebem em 28/5;
n  Nascidos em outubro recebem em 1/6;
n  Nascidos em novembro recebem em 8/6;
n  Nascidos em dezembro recebem em 15/6.
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O Brasil teve pelo me-
nos 507 mortes por tempo-
rais desde o fim de 2021 - só 
o Grande Recife registrou 
106 mortos nos últimos dias. 
Trata-se do período de chu-
vas com mais mortes desde 
2011, quando deslizamen-
tos de terra fizeram 918 ví-
timas só na Região Serrana 
do Rio. Além do fenôme-
no climático La Niña neste 
ano, especialistas já falam 
em mais eventos extremos 
com o aquecimento global. 
Somados a isso estão a falta 
de estrutura urbana e o dé-
ficit habitacional, que leva os 
mais pobres a ocupar áreas 
de risco, como encostas e 
beiras de córregos.

O balanço é do Ministé-
rio do Desenvolvimento Re-
gional (MDR), que registra 
regularmente os casos des-
de o início do período mais 
chuvoso, no caso mais re-
cente desde dezembro. O re-
latório apontava 421 mortes 
até sexta-feira passada.

Depois, mais 106 mor-
te foram confirmadas em 
Pernambuco. A Defesa Ci-
vil informou que ainda que 
até ontem haviam 10 desa-
parecidos e cerca de 6,1 mil 
desabrigados. Os tempo-
rais desde a semana passa-
da afetam principalmente 
a Região Metropolitana do 
Recife, a Zona da Mata per-
nambucana e Alagoas. Se 
contar a partir do início de 
dezembro do ano passado, 
mostram os dados da pas-
ta, o Rio é o estado com mais 
perdas: 256, a maioria (238) 
em Petrópolis.

Prefeito do Recife, João 
Campos (PSB) classificou os 
estragos como tragédia sem 
precedentes e suspendeu a 

festa junina para direcionar 
a verba de R$ 15 milhões do 
evento para os desabriga-
dos. Em várias áreas atin-
gidas, moradores têm atua-
do no resgate, ajudando os 
bombeiros, a Defesa Civil e 
o Exército.

Na Vila dos Milagres, 
zona sul da capital pernam-
bucana, as buscas não para-
ram desde sábado, quando 
houve o primeiro desliza-
mento. Segundo Asylan da 
Costa, morador da área há 
30 anos, a movimentação 
da comunidade para resga-
tar soterrados salvou a vida 
de pelo menos três pessoas. 
"Está sendo dramático, cor-
rido e exaustivo", diz. "Nos-
sa comunidade é conheci-
da como Buracão, porque 
é cercada por barrancos, e 
por ela passa um canal. Foi 
muita água. O primeiro de-
sabamento aconteceu por 
volta das 5h do sábado e, às 
8h, caíram as outras duas 
barreiras, soterrando oito 
casas. Retiramos uma mu-
lher com vida logo, depois 
o esposo dela, já em óbito. 
O auxiliar de carga Wag-
ner Batista está desde sába-
do no abrigo montado pela 
prefeitura em uma escola 
municipal. Ele, a mulher e 
a sogra precisaram sair às 
pressas da casa na Iputinga, 
quando as águas invadiram 
o imóvel, chegando a uma 
altura de 1,9 metro. Ele mo-
rava de aluguel e estava no 
imóvel havia quatro meses. 
"Perdi tudo: meus eletrodo-
mésticos, dinheiro, móveis. 
É muito difícil a situação 
em que nos encontramos", 
lamentou. A administração 
recifense oferece 41 abrigos 
em escolas, creches, centros 
sociais e parcerias com a 
sociedade civil, além de 23 
pontos oficiais de coleta de 
donativos. A prefeitura afir-
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Desde o fim de 2021, número de vítimas das chuvas já chega a 507 no país, pior resultado dos últimos 11 anos

Brasil registra recorde de mortes
temporais no Brasil

José Maria Tomazela e  
Márcio Bastosa 
Agência Estado Causas

A falta de estrutura 
urbana e o déficit 

habitacional levam os 
mais pobres a ocupar 
áreas de risco, como 

encostas e beiras 
de córregos

Recife: homens da Defesa Civil, Bombeiros e Exército trabalham nos lugares onde há mais riscos 

ma ainda que tem investi-
do R$ 148 milhões na Ação 
Inverno, o que representa-
ria um crescimento de cer-
ca de 50% em relação ao ano 
passado.

Fenômenos climáticos
Para a meteorologis-

ta Ana Maria de Ávila, da 
Unicamp, as chuvas no 
Nordeste estão na época 
normal, mas em volume 
atípico. "Tivemos também 
uma frente fria com gran-
de massa de ar polar que 
passou pelo Sudeste e teve 
trajetória que acabou se es-
tendendo até o Nordeste", 
explica.

E quem sofreu com as 
chuvas no fim do ano pas-
sado no Nordeste ainda es-
pera solução definitiva. É 
o caso da diarista Rosana 
Silva, de 33 anos, que viu a 
água levar tudo na semana 
do Natal em Itacaré, no sul 
baiano. "Não sobrou nada, 
ficamos com a roupa do cor-
po." O Estado teve tempo-
rais atípicos entre dezem-
bro e janeiro, que causaram 
28 óbitos.

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) realiza, 
desde ontem, campanha 
de arrecadação de doações 
para a população afetada 
pelas chuvas que atingem 
a Região Metropolitana do 
Recife. Podem ser doados 
alimentos, itens de higiene 
pessoal e de limpeza, co-
bertores, colchões, roupas 
e outros donativos, que se-
rão transportados para Per-
nambuco na próxima sex-
ta-feira. Os pontos de coleta 
de doações funcionarão nas 
guaritas do Campus I, na 
sede da UFPB, em João Pes-
soa, e no hall da Reitoria.

A UFPB também firmou 
parceria com o Shopping 
Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas), localizado 
no Bairro dos Estados, em 
João Pessoa, onde funcio-
nará um ponto de arreca-
dação, a exemplo do que foi 
realizado na campanha em 
favor das pessoas desabri-

UFPB faz campanha solidária
gadas devido às enchentes 
na Bahia, no ano passado.

A entrega das doações 
às famílias desabrigadas, 
no Recife, será realiza-
da pela UFPB por inter-
médio da Universidade 
Federal de Pernambu-
co (UFPE), que também 
lançou campanha em fa-

vor das pessoas atingidas 
pela água.

A Reitoria da UFPB 
conta com a solidarieda-
de da comunidade uni-
versitária e da população 
de João Pessoa para reu-
nir, no menor tempo pos-
sível, arrecadações para 
as vítimas do temporal.

Itens prioritários
n  Cesta básica e alimentos prontos para consumo 
como leite, biscoitos, sucos prontos etc.

n  Roupas para crianças

n  Cobertores, travesseiros e colchões

n  Kit higiene: shampoo, sabonete, escova e creme 
dental, pente e desodorante

n  Kit de limpeza: detergente, água sanitária, pano 
de limpeza, vassoura, rodo, bucha, desinfetante, 
saco de lixo e pá de lixo

A Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh) encerrou, ontem, o mês 
de atividades alusivas ao dia 
de enfrentamento à violên-
cia sexual contra crianças e 
adolescentes, 18 de maio. A 
live transmitida pelo canal da 
Sedh no YouTube contou com 
a participação simultânea de 
mais de 250 pessoas e enfati-
zou o papel dos profissionais 
do Programa Criança Feliz 
(PCF) na intersetorialidade 
entre as políticas públicas e 
setoriais no enfrentamento à 
violência sexual contra crian-
ças e adolescentes. 

O Programa Primeira In-
fância no Sistema Único de 
Assistência Social (Suas)/
Criança Feliz tem uma estra-
tégia intersetorial de inter-

venção no contexto familiar 
e social, atuando no acompa-
nhamento integral das crian-
ças na primeira infância (0 a 6 
anos de idade), na preparação 
para a parentalidade respon-
siva e no fortalecimento de 
vínculos familiares e comu-
nitários.  Sua metodologia se 
desenvolve por meio de visi-
tas domiciliares, por isso, além 
da integração das redes seto-
riais, tem papel importante na 
proteção e prevenção de situa-
ções de negligência, vulnera-
bilidades sociais e  violências, 
como a sexual. 

A live é fruto de uma de-
manda trazida pela equipe es-
tadual do Programa Criança 
Feliz, a fim de capacitar, prin-
cipalmente visitadores, para 
identificar, encaminhar e tra-
tar as questões relacionadas à 
violência sexual de crianças e 
adolescentes. 

A coordenadora estadual 
do PCF na Paraíba, Jacicle-
ne Rodrigues, destaca que o 
momento é muito importante 
para a rede de proteção. “Nos-
so compromisso com o en-
frentamento à violência sexual 
contra crianças e adolescentes 
começa na visita, com a iden-
tificação de demandas e con-
tinua no fluxo de encaminha-
mento. Este é um momento de 

formação continuada, de que-
bra de tabus e disseminação 
de conhecimento”, enfatiza.

A gerente executiva da 
Proteção Social Básica, Gil-
mara Oliveira, que na ocasião 
representou o secretário de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano, Tibério Limeira, fa-
lou da importância de encer-
rar o mês com esta atividade, 
mas enfatizou que não pode-
mos deixar de lembrar deste 
tema todos os dias. “Infeliz-
mente a violência sexual con-
tra crianças e adolescentes é 
um dado real e crescente, por 
isso, enquanto profissionais, 
para enfrentarmos este mal 
social precisamos estar sem-
pre atentos”, lembra a gerente.

O evento teve palestras da 
coordenadora do Centro de 
Defesa da Criança e do Ado-
lescente, Yves Rossan (CEDE-
CA/BA), e colegiada da rede 
ECPAT Brasil, Luciana Reis; 
da bacharela em direito, es-
pecialista em gestão de polí-
ticas públicas e sociais e ge-
rente executiva da Proteção 
Social Especial, Ana Paula 
de Medeiros; e do assistente 
social, mestre em antropolo-
gia e multiplicador estadual 
do programa Primeira In-
fância no SUAS/Criança Fe-
liz, Roberto Dutra.

‘Live’ encerra mês de enfrentamento 
à violência sexual contra crianças

na paraíBa
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Evento teve 
palestra da 
coordenadora 
do Centro 
de Defesa da 
Criança e do 
Adolescente, 
Yves Rossan 
da Bahia

O Centro de Apoio à 
Criança e ao Adolescente 
(Cendac) iniciou, nessa se-
gunda-feira (30), mais dois 
novos cursos profissionali-
zantes, desta vez, na cidade 
de Sobrado.

A aula inaugural dos 
cursos de design de sobran-
celha e manicure foi reali-
zada pela vice-presidente 
do Cendac, Hellen Farysa, 
e aconteceu no bairro João 
de Souza, com as presenças 
do prefeito Olinaldo Mar-
tins, o presidente da Câma-

ra Municipal de Vereadores 
de Sobrado, Marlon Brand e 
as secretárias de Desenvol-
vimento Social e da Cultu-
ra, Adriana Maria de Souza 
e Claudine Coelho, respecti-
vamente. Alunos e os instru-
tores também participaram 
da solenidade.

Segundo a vice-presi-
dente do Cendac, os cursos 
fazem parte de um convê-
nio com a Secretaria de De-
senvolvimento Humano do 
Estado da Paraíba e devem 
ter início ainda esta semana, 

com a duração de 100 horas, 
cada. Todos os alunos rece-
bem material com o con-
teúdo das aulas, e ao final, 
o certificado.

No encerramento do even-
to, a vice-presidente, Hellen 
Farysa, e a técnica do Cen-
dac, Klycia Gianny Félix, fo-
ram convidadas pela secretá-
ria de Cultura do município, 
Claudine Coelho, para conhe-
cerem a Casa de Cultura de 
Sobrado, que abriga a Escola 
de Música Claudino Coelho e 
a biblioteca municipal.

Cendac oferece, em Sobrado, dois 
novos cursos profissionalizantes

soBrancelha e manicure

A aula inaugural aos participantes foi dada pela vice-presidente do Cendac, Hellen Farysa

Foto: Secom-PB

Foto: Marlon Costa/Estadão Conteúdo
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Mais de 20 ações, entre editais e programas, foram lançadas, ontem, no Espaço Cultural pelo Governo do Estado

PB terá investimento de R$ 115,6 mi
educação e tecnologia

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

O governador João Azevê-
do abriu oficialmente na ma-
nhã de ontem as atividades 
do 2o Seminário de Transfor-
mação Digital na Educação e 
na Ciência e Tecnologia, cuja 
programação se estende até 
hoje no Espaço Cultural José 
Lins do Rego, em João Pessoa. 
Durante a abertura do even-
to, o chefe do Executivo es-
tadual anunciou mais de 20 
ações, entre editais e progra-
mas, voltados à educação e tec-
nologia, representando um in-
vestimento superior a R$ 115,6 
milhões. Entre as ações con-
cretizadas ontem estão a pu-
blicação do edital de convo-
cação de 346 professores do 
concurso público do Magis-
tério da Paraíba, sendo 23 de 
vagas remanescentes da cha-
mada realizada em janeiro; e 
a assinatura da Medida Pro-
visória que criou o Programa 
Alfabetiza PB. 

Ainda ocorreu a concessão 
de quotas de bolsas de mestra-
do e doutorado com o anúncio 
de editais de fomento à pes-
quisa com 150 bolsas de mes-
trado e 130 bolsas de douto-
rado. No Teatro Paulo Pontes, 
lotado de estudantes, profes-
sores e outros profissionais, 
João Azevêdo não escondeu a 
satisfação de poder contribuir 
para estimular e aperfeiçoar a 
área do ensino e da tecnologia 
do Estado. 

“Um dia como esse, da 
educação, é um dia verdadei-
ramente bom. Vocês não têm 
ideia da alegria, para um pro-

fessor aposentado, poder par-
ticipar de uma manhã como 
essa, em que nós estamos fa-
zendo aquilo que é fundamen-
tal para o desenvolvimento de 
um país, de um Estado, que é 
investir na Educação”, frisou o 
governador. “Existe possibili-
dade de desenvolvimento sem 
educação? Não. Existe a pos-
sibilidade dos nossos jovens 
realizarem seus sonhos, por 
maiores que sejam, e aqueles 
verdadeiramente sonhados, 
sem educação? Não. A educa-
ção é, sem sombra de dúvida, 
a Política Mãe de todas as po-
líticas”, acrescentou.

O governador declarou 
ainda que, se ao longo dos úl-
timos três anos, a gestão esta-
dual tem investido, maciçama-
lente, nessa área, é porque 
acredita no valor da Educa-
ção enquanto instrumento 
de renovação, de desenvolvi-
mento e de formação, capaz 
de tornar possível um Estado 
mais justo. “Em que as pes-
soas tenham uma leitura di-
ferente da vida. Que elas pos-
sam acreditar na ciência e não 
ser um negacionista, quando 
não precisarem ser. Que elas 
entendam, claramente, que 
viver em comunidade é fun-
damental, que nenhum dese-
jo ou projeto pessoal possa se 
sobrepor aos desejos e ansie-
dades de uma coletividade. É 
dentro desse espírito que esse 
Governo tenta exercer as suas 
atividades”. 

O secretário de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecno-
logia(Seect-PB), Cláudio Fur-
tado, declarou que as mais de 
20 ações anunciadas na área 
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Entre as ações 
concretizadas 
ontem estão 
a publicação 
do edital de 
convocação 
de 346 
professores 
do concurso 
público do 
Magistério da 
Paraíba

de educação e tecnologia mos-
tram que o Governo investe na 
qualidade do ensino e pesqui-
sa, que vai cada vez mais po-
tencializar as ações de tecnolo-
gia no Estado. 

Na solenidade de abertu-
ra, houve também espaço para 
premiações e entrega de certi-
ficados a escolas e alunos que 
se destacaram dentro das ativi-
dades promovidas pela Seect. 

Alfabetiza PB
Segundo Cláudio Furtado, 

o Governo ainda pretende au-
mentar de 50 mil para 70 mil o 
número de estudantes jovens e 
adultos inseridos no Programa 
Alfabetiza PB. “A gente ainda 
tem um percentual grande de 
analfabetismo de jovens no Es-
tado. Atualmente são 50 mil 
alunos no programa, mas o 
Governo tem a meta audacio-

sa de atingir 70 mil estudantes, 
trazendo pessoas de grupos de 
risco, pessoas quilombolas, de 
outras áreas como a LGTQIA+, 
com uma série de ações para 
fazer com que possamos me-
lhorar cada vez mais a educa-
ção”, frisou o secretário.

Licenciatura
Outra novidade apresenta-

da foi a oferta de cursos de Li-

cenciatura. Segundo Cláudio 
Furtado, o Consuni da UEPB 
aprovou a oferta de vagas EAD 
em 12 polos da Paraíba, com 
mais de duas mil vagas em 
Licenciatura para o professor 
que busca um curso superior 
ou aquele que deseja uma se-
gunda Licenciatura. Entre os 
cursos ofertados estão Histó-
ria, Filosofia, Letras, Espanhol 
e Pedagogia. 

Durante a abertura do evento, João Azevêdo (ao lado do secretário Cláudio Furtado) destacou as iniciativas

Com o tema “Paraíba: 
minha terra conectada com 
os saberes do mundo”,  o 2o 
Seminário de Transforma-
ção Digital na Educação e na 
Ciência e Tecnologia busca es-
timular a comunidade escolar 
da Rede Estadual de Ensino 
no caminho do conhecimen-
to das ferramentas digitais, 
que estão em constante atua-
lização. As bases para esse en-
sinamento estão na educação, 
ciência e tecnologia. 

Esse ano, o 2o Seminário 
está sendo realizado de forma 
presencial, com um público de 
600 pessoas, e também em for-
mato remoto, sendo transmiti-
do tanto pelo canal no YouTu-
be da SEECT-PB, como pela 
TV Paraíba Educa. Ao todo, 
foram mais de 30 mil inscritos.

A programação, que co-
meçou ontem, conta com pa-
lestras, mesas redondas, ofi-
cinas, Hackathon - maratona 
de inovação para professores, 
e estandes de ações e progra-
mas que são desenvolvidos 
pela Seect-PB.  O evento ainda 
conta com palestrantes nacio-
nais, como o psicólogo e pro-
fessor Rossandro Klinjey, que 
fará, às 16h de hoje, a palestra 
de encerramento com o tema: 
“Jovens, educação e questões 
atuais da sociedade: como li-
dar com a nova realidade da 
educação?”.

O seminário é promovi-
do pela Seect-PB em parce-
ria com o Sebrae Paraíba e a 
Fundação de Apoio à Pesqui-
sa da Paraíba (Fapesq-PB). 
O superintendente do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae-PB), Walter Aguiar, 
esteve presente na solenida-

Evento tem palestrantes nacionais
de de ontem e frisou que a en-
tidade atua com empreende-
dorismo e o futuro, por isso, 
não poderia deixar de apoiar 
a iniciativa. 

“Aqui, com essas novas ge-
rações, está sendo plantado o 
futuro. Quando você fala em 
conectar à Paraíba ao mundo, 
isso não é uma frase de efeito, 
isso é uma realidade, porque 
o que você faz hoje está co-
nectado com o mundo. Apos-
tar e investir no jovem é apos-
tar no futuro do Estado, e o 
Sebrae está junto nessa mis-
são”, frisou.

Entrega de certificados
Durante a abertura do Se-

minário, o governador João 
Azevêdo entregou certifica-
dos de reconhecimento pelas 
1a e 2a colocações do Progra-
ma Desafio Nota 1000. Os cer-
tificados foram entregues aos 
estudantes Francisco Ryan 
Araújo, da Escola Cidadã In-
tegral Técnica Nobel Vital, no 
município de Coremas, e José 
Mateus Lima, da Escola Cida-
dã Integral José Viturino de 
Medeiros, em Sossego, res-
pectivamente. Segundo o se-
cretário de Seect-PB, Cláudio 

Furtado, esse programa rece-
berá este ano uma plataforma 
própria para que dê mais efi-
ciência e celeridade à corre-
ção das redações. “Esse é um 
programa importantíssimo 
para o Enem, que estimula a 
quantidade de alunos aprova-
dos no exame. Esse ano foram 
mais de seis mil alunos apro-
vados e esperamos que em 
2022/2023 consigamos passar 
dos sete mil”, disse Cláudio.

Mais editais
Dentre os editais lança-

dos ontem na  abertura do 
II Seminário de Transforma-
ção Digital na Educação e na 
Ciência e Tecnologia, estão a 
2a adesão ao Programa Pau-
lo Freire – Conectando Sabe-
res, que oferta aos professores 
da Rede Estadual de Ensino 
a concessão de notebooks, e 
os prêmios Escola de Valor e 
Mestres da Educação, que pre-
miam professores, equipes 
pedagógicas, administrativas 
e de apoio que se destacam 
pelas práticas pedagógicas 
inovadoras e bem-sucedidas, 
possibilitando a permanência 
e a elevação da aprendizagem 
dos estudantes.

n 
O seminário 
é promovido 
pela Seect-PB 
em parceria 
com o Sebrae 
Paraíba e a 
Fundação 
de Apoio 
à Pesquisa 
da Paraíba 
(Fapesq-PB)Rossandro Klinjey fará o encerramento
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Dentre os estandes que 
participam do 2o Seminá-
rio de Transformação Digi-
tal na Educação e na Ciên-
cia e Tecnologia estão o do 
Centro Educacional de Ino-
vação e Tecnologia (Innote-
ch) e o da Escola Técnica de 
Arte Tecnológica e Econo-
mia Criativa. O gestor esco-
lar do Centro e da Escola de 
Arte, professor Arthur Batis-
ta, afirmou que é muito im-
portante participar do evento 
porque trata-se de uma opor-
tunidade para trocar conhe-
cimentos e enfocar a presen-
ça do universo tecnológico 
no aprendizado. 

“Com a pandemia, a gen-
te teve de se adaptar com o 
novo contexto, passando do 
ensino presencial para o hí-
brido. Foi preciso potenciali-
zar o uso das tecnologias que 
a gente já utilizava na sala de 
aula nesse período, e cada 
vez mais as tecnologias vão 
estar inseridas no cotidiano 
escolar, seja nas práticas pe-
dagógicas, seja nas práticas 
de gestão. Isso porque as tec-
nologias vieram para ficar”, 
frisou Arthur.

Segundo ele, a propos-

ta do Centro Educacional de 
Inovação e Tecnologia é tra-
zer formação de qualidade 
aos alunos que já têm o per-
fil para atuar no mercado tec-
nológico e de inovação. “O 
perfil de nossos alunos é da-
queles que querem seguir 
carreiras em jogos digitais, 
Ciência da Computação, ser 
programador, engenheiro de 
softwares, entre outras ativi-
dades. A Escola de Arte traz 
também essa formação espe-
cífica, só que voltada para ha-
bilidades artísticas, como o 
curso que temos de Design 
Gráfico, em que os alunos já 
tem habilidades manuais”. 

Atualmente, são cerca de 
40 alunos no Innotech e 20 na 
Escola Técnica de Arte Tec-
nológica e Economia Criati-
va, mas segundo Arthur Ba-
tista a ideia é expandir esse 
número. No estande do In-
notech foram montadas me-
sas com jogos de xadrez que 
ficam à disposição para os es-
tudantes fazerem demons-
trações dos conhecimentos 
adquiridos durante as aulas. 

O professor de Lógica, 
Xadrez, Física Aplicada à 
Tecnologia e Inovação, Kleb-

ber Maux Dias, explicou que 
o Xadrez está na grade curri-
cular dos alunos do Innote-
ch porque o jogo trabalha o 
pensamento complexo, que 
é uma teoria do filósofo, an-
tropólogo e sociólogo fran-
cês Edgar Morin. Segundo 
Klebber, o xadrez é impor-
tante para mostrar que ações 
como a tomada de decisões. 
“No jogo, são várias alter-
nativas diante de uma si-
tuação, que tem início, meio 
e fim. Cada fase do jogo há 
regras específicas. Jogar com 
xadrez é jogar com concei-
tos e não com peças. Então, 
a necessidade de jogar com 
os conceitos exige um estu-
do mais organizado, porque 
trata de um pensamento ló-
gico matemático. Em linhas 
gerais, o xadrez exige con-
centração, pensamento dis-
sociativo e comutativo. Ele 
potencializa a criatividade”, 
explicou. 

Klebber Maux contou 
que a aula de xadrez no In-
notech não se resume em 
fazer com que os alunos jo-
guem xadrez, mas sim rea-
lizar exercícios e problemas 
estratégicos. 

Universo tecnológico e aprendizado 
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Para o professor Arthur Batista, é muito importante participar do evento
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A saga do Botafogo pela con-
quista do tão sonhado acesso para 
a segunda divisão do futebol bra-
sileiro chega a sua nona tempora-
da consecutiva. O clube faz, em 
2022, a sua melhor campanha na 
disputa do Campeonato Brasilei-
ro da Série C, nas oito primeiras 
rodadas, e quer dar sequência ao 
bom momento para garantir clas-
sificação à fase seguinte da com-
petição. 

Nesse período de nove anos 
disputando a Série C, o clube ba-
teu na trave e por pouco não con-
seguiu o acesso para a Série B, em 
2015. O alvinegro da estrela ver-
melha estava garantindo a vaga 
até os 48 minutos da etapa final, 
quando sofreu o gol da derrota e 
foi eliminado, nos pênaltis, nas 
quartas de final, para o xará Bo-
tafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, 
em Ribeirão Preto-SP. Na época, 
os quatro semifinalistas foram os 

clubes que conseguiram o acesso 
para a Série B. 

Passado o transtorno após sete 
anos, o Botafogo vive um momen-
to de esperança, na atual dispu-
ta da terceira divisão do futebol 
nacional. O clube quebrou uma 
marca e chegou a 8ª rodada da 
competição, com o seu melhor re-
trospecto, desde 2019. Até o ano 
passado, a Série C era dividida 
em dois grupos, formados por dez 
clubes, com partidas de ida e vol-
ta, na primeira fase. 

No antigo formato, o Belo con-
seguiu seu melhor desempenho, 
nas oito primeiras rodadas, nas 
temporadas 2015 e 2019, quando 
alcançou semelhantes retrospec-
tos de 15 pontos, sendo quatro vi-
tórias, três empates e apenas uma 
derrota. Agora com um novo for-
mato, a primeira fase da competi-
ção é disputada com todos os vin-
te clubes se enfrentando apenas 
com jogos de ida. E ao que parece, 
nova também é a forma de como o 
Botafogo tem encarado a disputa. 

Até o momento, o clube da Ma-
ravilha do Contorno atingiu 16 
pontos, ocupa a 3ª posição na clas-
sificação geral e chegou ao re-
trospecto de cinco vitórias, um 
empate e duas derrotas, nas oito 
primeiras rodadas, marcando as-
sim, o seu melhor início na histó-
ria da disputa da competição. 

“O nosso bom retrospecto é 
fruto do trabalho e parceria da 
comissão, departamento de fute-
bol e, principalmente, do grupo 
de atletas que entendeu a meto-
dologia de trabalho na primei-
ra fase da competição, que é bus-
car a classificação. Conseguindo o 
avanço para o quadrangular final, 
vamos manter o trabalho e ten-
tar fazer com que esse grupo fi-
que marcado na história do clube 
com a conquista do acesso para a 
Série B”, comentou, Francisco Sa-
les, diretor executivo de futebol.   

Pela sequência da competi-
ção, o Botafogo vai tentar me-
lhorar o seu retrospecto jogando 
como mandante na rodada 9. O 

Belo recebe o vice-líder ABC-RN, 
no próximo sábado, em João Pes-
soa, com a possibilidade de assu-
mir a ponta na tabela de classifi-
cação. E se depender do treinador, 
Gerson Gusmão, o time tem tudo 
para dar sequência aos bons re-
sultados. 

“O torcedor ficou triste por 
conta da perda do Campeonato 
Paraibano. Mas estamos dando a 
resposta na Série C, fazendo uma 
campanha digna de um clube que 
almeja grandes coisas na compe-
tição. Vamos contar com apoio de 
nossa torcida, na partida contra o 
ABC-RN, para darmos sequência 
ao bom momento que vivemos na 
competição”, comentou.

Campinense
O Campinense não vem con-

seguindo repetir, no Campeo-
nato Brasileiro da Série C, o bom 
retrospecto do Campeonato Pa-
raibano. De volta à disputa da 
competição nacional, depois de 
onze anos, o rubro-negro de Cam-

pina Grande, ocupa apenas a 16ª 
posição na tabela de classificação, 
com nove pontos conquistados. A 
Raposa é o primeiro clube fora da 
zona de rebaixamento, mas corre 
o risco de entrar no Z4 na próxi-
ma rodada.

A derrota em casa para o Vi-
tória-BA, por 1 a 0, no último fim 
de semana, fez o clube igualar o 
seu pior retrospecto, nos oito pri-
meiros jogos iniciais, na história 
da Série C. O rubro-negro acu-
mula, até o momento, duas vitó-
rias, três empates e três derrotas, 
o que equivale aos mesmos núme-
ros das oito primeiras rodadas da 
edição de 2011.

Para mudar os números, o 
atual campeão paraibano treina 
durante o período da tarde, até a 
próxima sexta-feira (3), no sábado 
(4) o treino acontece no período da 
manhã. Na rodada 9, a Raposa vai 
tentar se afastar da “zona do pe-
rigo”, quando joga como visitante 
com o Remo-PA, em Belém-PA, na 
próxima segunda-feira (6).

Clube tem melhor performance após oito rodadas desde a sua primeira participação, no ano de 2014

Desempenho do Belo supera edições
campanha na série c

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Sousa repete campanha nos jogos de ida da 1a fase
brasileiro da série d

O Sousa tem feito uma boa 
campanha na disputa do Cam-
peonato Brasileiro da Série D, o 
clube ocupa a 3ª posição do gru-
po 3, com 11 pontos conquistados 
em oito partidas disputadas. Um 
retrospecto de três vitórias, dois 
empates e duas derrotas, que cor-
responde à mesma campanha do 
período das oito partidas iniciais 
que o clube disputou na edição 
passada do campeonato.

A posição na tabela de clas-
sificação, os números e o retros-
pecto correspondem aos planos 
traçados pela diretoria e comis-
são técnica para metade dos jo-
gos desta primeira fase da compe-
tição. A meta ao fim da primeira 
fase é chegar entre as duas pri-

meiras posições do grupo, mas 
para o presidente do clube, Aldeo-
ne Abrantes, é preciso que o elen-
co esteja determinado para que ao 
fim da fase de grupos o clube não 
lamente a situação com uma pala-
vra que vem incomodando a di-
retoria, o “quase”.

“Sabíamos que no início da 
competição enfrentaríamos uma 
oscilação nas primeiras rodadas, 
em virtude da disputa em ou-
tras competições, da mesma for-
ma, que conseguiríamos o equi-
líbrio necessário para chegarmos 
fortes na reta final. Na segunda 
metade da primeira fase, tere-
mos quatro jogos em casa, com 
adversários diretos por uma das 
vagas do grupo. Precisamos fa-
zer alguns ajustes para que pos-
samos somar pontos que nos co-
loquem nas primeiras posições. 

Caso contrário, terminaremos a 
disputa com a sensação do ‘qua-
se’ que vem nos perseguindo nas 
fases de grupo, nas últimas com-
petições”, comentou.

Se quiser permanecer na briga 
por uma das vagas, no grupo 3, o 
Sousa terá de mudar o retrospecto 
negativo das últimas sete rodadas 
da primeira fase, na temporada 
passada. O clube acumulou qua-
tro derrotas, dois empates e ape-
nas uma vitória. O equilíbrio no 
grupo 3, deixa claro a necessidade 
pela regularidade nos próximos 
jogos. A diferença do 2o para o 6a 
colocado é de apenas um ponto.

Lutando pela permanência no 
G4, do grupo 3, o alviverde rece-
be o Globo-RN, neste no próximo 
domingo (5), em jogo válido pela 
sequência da 8A rodada do Brasi-
leirão da Série D. 

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Foto: Reprodução/Instagram

Jogadores e membros da comissão técnica do Sousa após vitória no Marizão
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Jogadores do 
Belo seguem 
treinando, 
aprimorando 
a forma 
física, para 
mais um 
desafio no 
final de 
semana 
contra o 
ABC, no 
Almeidão
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As equipes masculina e fe-
minina de basquete da catego-
ria de 12 a 14 anos do colégio 
Motiva Ambiental e do muni-
cípio de caiçara, no Brejo pa-
raibano, vão se enfrentar na 
próxima sexta-feira, 3,  nas fi-
nais da etapa interregional do 
Jogos Escolares e Paraescolares 
da Paraíba 2022, realizado pela 
secretaria da Juventude, Es-
porte e Lazer (sejer). A partida 
será realizada em João Pessoa, 
e até a manhã de ontem não ti-
nha ainda local definido.

Não é a primeira vez que 
as equipes fazem a final da 
competição, que promete ser 
acirrada. De um lado estão o 
time masculino do Motiva 
Ambiental que na etapa re-
gional, entre escolas de João 
Pessoa, venceu os cinco jo-
gos disputados, sendo o últi-
mo contra o colégio Marista 
Pio X por um placar de 71 x 
26. E o feminino, que venceu 
as duas partidas que dispu-
tou, fazendo a final contra o 
colégio Lourdinas com um 
placar de 43 x 3. “Todas as 
partidas que disputamos na 
regional foram vencidas com 
mais de 50 pontos de diferen-
ça”, destaca José Ângelo Bar-
bosa, treinador de basquete 
do colégio Motiva Ambien-
tal, à frente do basquete da 
instituição desde 2018.

Já as equipes do caiçara, 
atuais campeãs dos Jogos Es-
colares e Paraescolares da Pa-
raíba, com a conquista de 2019 
que garantiu vaga no Brasilei-
ro do ano passado, não che-
garam a disputar nenhuma 
partida na etapa anterior. “A 
regional de Guarabira, a qual 
fazemos parte, não tem ad-
versário, por isso classifica-
mos o masculino e o femini-
no sub-14 direto”, explica José 
Edson, coordenador e profes-
sor do projeto ‘Basquete caça 
Tigres’, responsável por trei-
nar os alunos da escola muni-
cipal João Alves de carvalho, 
que compõem os times da ci-
dade de caiçara. É a 14ª vez 
seguida que o basquete do 
município se classifica para a 
etapa interregional. “Estamos 
chegando muito forte, com a 
bagagem do Brasileiro, e va-
mos disputar essa competi-
ção de igual pra igual com a 
equipe do Motiva. Vamos bri-
gar pelo título”. 

O mesmo pretende o time 
da capital, que segundo o 
treinador, tem se dedicado 
e apresentado qualidades 
importantes para a vitória. 
Defesa forte, ataque bem di-
vidido e coesão entre os joga-
dores. Para Ângelo Barbosa 
não há equipe favorita. “cai-
çara está jogando um ótimo 
basquete, tem uma equipe 
forte fisicamente, que tem 
trabalhado muito e que tem 
um treinador muito bom”. 
Elogios que também vêm do 
oponente. “O Motiva é uma 
grande equipe que tem um 
treinador muito experiente, 

Agordura que o Belo vem acumulando 
ao fazer o dever de casa e conquistar 
pontos importantes longe de seus 

domínios nos dá a esperança de uma 
classificação à segunda fase, sem maiores 
traumas, e aí é fundamental manter esse 
equilíbrio. Com oito rodadas já disputadas, 
o clube chegou a 16 pontos, seu melhor início 
desde 2014 quando entrou na Série C, com 
cinco vitórias, três em casa e duas fora, um 
empate e duas derrotas, um aproveitamento 
de  66,7%, bem diferente de nosso outro 
representante, o Campinense, com apenas 
37,5% e flertando a cada rodada a zona de 
rebaixamento. A Raposa luta para se manter 
na terceira divisão e vai encontrar bem mais 
dificuldades pela frente diante dos tropeços 
jogando no Amigão. Já o Botafogo, mesmo 
perdendo o título estadual, mostra-se mais 
centrado na competição, altamente equlibrada 
na parte de cima da tabela. Para se ter ideia, 
a diferença do oitavo colocado para o primeiro 
é de apenas cinco pontos e do 16o, lugar do 
Campinense, para o oitavo, o Manaus, é de 
apenas três pontos. Mas voltando ao Botafogo, 
a concentração e o aproveitamento em casa 
se torna fundamental à medida que nos 
aproximamos da metade dos jogos. Serão 
19 partidas no total e vamos entrar na nona 
rodada. Tenho certeza que o discurso do técnico 
Gerson Gusmão é de frear qualquer tipo de 
euforia. Concentração ao máximo, afinal ainda 
faltam muitos jogos, e o máximo apoio das 
arquibancadas. Entendo que o torcedor do 
Botafogo tem a obrigação de estar em grande 
número no próximo sábado, no Almeidão, para 
incentivar a equipe, pois o confronto será contra 
o segundo colocado, o ABC, que leva vantagem 
sobre o Belo no saldo de gols. Um baita jogo 
para não se perder. Já o Campinense só vai 
jogar na próxima segunda-feira e em Belém, 
diante do Remo, equipe que aparece em sexto 
lugar com 13 pontos.

Série D
No Brasileiro da quarta divisão, o Sou-

sa vem se recuperando e repetindo a boa 
campanha do ano passado. Tem a chance, 
no próximo domingo, de subir ainda mais 
no Grupo 3, pois vai enfrentar novamente o 
Globo, o lanterna, no Marizão. Já o São Paulo 
Crystal caiu um pouco de produção e até saiu 
do G4 após a derrota em seus domínios para 
o Retrô, a melhor equipe do grupo. E vão se 
encontrar de novo, agora na Arena Pernam-
buco neste sábado.

Seleção Brasileira
A boa fase de Vini Jr, no Real Madrid, ani-

ma o torcedor brasileiro para a Copa do Mun-
do. Antes dependíamos só de Neymar, hoje 
tem uma garotada que pode tornar o Brasil 
muito forte no Catar. Além de Vini, temos 
Raphinha, Matheus Cunha, Antony e Rodrygo 
que estão pedindo espaço no time titular. Tite 
precisa acreditar mais nesses jovens valores e 
deixar de insistir com outros mais experientes, 
porém menos produtivo.

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Belo mostra força 
e anima torcedor

Vini Jr se apresenta na Coreia e cumprimenta Neymar

e nós temos sempre realiza-
dos bons jogos”. 

A próxima etapa é a esta-
dual, com as equipes da re-
gião de campina Grande, de 
onde sairão os vencedores que 

defenderão a Paraíba nos Jo-
gos Escolares da Juventude e 
Paralimpíadas Escolares Bra-
sileiras. Além do basquete há 
outras 20 modalidades sendo 
disputadas por alunos-atletas 

das instituições de ensino pú-
blicas e particulares nos Jogos 
Escolares e Paraescoloares da 
Paraíba, considerado o maior 
evento esportivo-social esco-
lar do estado.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br
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A etapa 
estadual é 
a que vai 
definir os 
classificados 
para os Jogos 
Escolares em 
nível nacional

A equipe masculina do Motiva Ambiental venceu todos os jogos disputados na primeira etapa

O time masculino do município de Caiçara é o atual campeão dos Jogos Escolares da Paraíba

As meninas do Colégio Motiva fizeram uma campanha invejável para chegar a mais uma decisão

A equipe de Caiçara, atual campeã, representou a Paraíba na última edição dos jogos

Equipes masculinas e femininas jogam na próxima sexta-feira por vagas na final da categoria de 12 a 14 anos

Motiva e Caiçara em duas decisões
jogos escolares

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Fotos: Divulgação/Motiva/Caiçara
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Curtas
Abel Ferreira ganha mais 
um prêmio para a galeria

Abel Ferreira terá de encontrar espaço para 
alocar mais um troféu em sua gua galeria de 
conquistas. O técnico do Palmeiras foi eleito na 
última segunda-feira o melhor treinador português 
que trabalha fora do seu país de origem na 
56ª edição do prêmio CNDI, promovido pela 
associação de jornalistas esportivos de Portugal.

O comandante palmeirense superou, entre 
outros compatriotas, José Mourinho, que ganhou 
recentemente a Conference League com a Roma, 
Bruno Lage, do Wolverhamptom, da Inglaterra, 
Pedro Martins, do Olympiacos, da Grécia, Vítor 
Pereira, hoje no Corinthians, mas que foi indicado 
ao prêmio pelo trabalho à frente do Fenerbahce, 
da Turquia, mesma situação do botafoguense Luis 
Castro, ex-técnico do Al Duhail, do Catar.

Ucrânia joga com Escócia
pela repescagem da Copa

Quando a bola rolar para Ucrânia e Escócia 
na semifinal da repescagem por uma vaga na 
Copa do Mundo do Catar, hoje, às 15h45, outros 
ucranianos, da mesma faixa etária dos jogado-
res, estarão em trincheiras lutando pelo seu país 
contra a invasão russa em ação militar inicia-
da em fevereiro. Os atletas da Ucrânia têm um 
desafio que, possivelmente, nunca imaginaram 
em suas carreiras. O duelo, que será realizado 
em Glasgow, definirá o adversário do País de 
Gales, no próximo domingo, para ver quem ca-
rimba o passaporte ao Mundial deste ano Além 
da vaga, o orgulho ucraniano está em jogo.

“Se conseguirmos, eu terei vivido a minha 
vida por um motivo”, disse o técnico Oleksan-
dr Petrakov, cuja família está na Ucrânia, ao 
jornal The Guardian. “Eu tento brincar, contar 
aos atletas algumas histórias interessantes do 
futebol e da vida, para levantar o ânimo deles. 
É importante distraí-los dos maus pensamentos, 
mas, por outro lado, todos sabemos que as pes-
soas estão morrendo pela Ucrânia. Eles têm de 
mantê-los em suas mentes e corações, pois todo 
o país está esperando por alguma felicidade”. 
Cada membro da seleção ucraniana guarda na 
memória histórias recheadas de capítulos de 
tristeza, medo e preocupação para contar da 
guerra. Atletas e integrantes da comissão técni-
ca estão sempre em contato com seus amigos 
e familiares, já que todos ainda têm pessoas 
próximas no país bombardeado pelos russos.

A seleção brasileira so-
freu sua segunda baixa para 
os amistosos desta Data Fifa, 
na Ásia. O goleiro Ederson 
sofreu uma lesão muscular 
na coxa esquerda no treino 
de ontem e se tornou desfal-
que para os jogos contra Co-
reia do sul, amanhã, e contra 
o Japão, no dia 6.

Ederson estava escalado 
para ser titular na partida 
marcada para seul porque 
Alisson, assim como os de-
mais finalistas da Liga dos 
Campeões, esteve em campo 
no sábado e só se apresentou 
à seleção nessa terça. Com a 
lesão de Ederson, o titular 
nesta quinta-feira será We-
verton, do Palmeiras.

O goleiro do Manchester 
City vinha treinando nor-
malmente com a seleção des-
de que se apresentou com a 
maior parte dos atletas, na 
quinta-feira da semana pas-
sada. Na segunda, Tite defi-
niu os titulares do primei-
ro amistoso com Ederson no 
gol. Nessa terça, ele foi man-
tido entre os 11, até que re-
clamou de dores na coxa es-
querda.

Ederson deixou o grama-
do do Estádio Goyang, local 
do treino do time, na compa-
nhia do médico da seleção, 
Rodrigo Lasmar, e realizou 
alguns exames, que acaba-
ram identificando o proble-
ma muscular. A CbF não 
revelou o tempo de recupe-
ração do atleta, que só deve 
voltar a jogar em agosto, por 
estar de férias em seu clube - 
a temporada europeia foi en-
cerrada oficialmente no sába-
do passado.

O goleiro não é o único 
no departamento médico da 
seleção. O zagueiro Gabriel 
Magalhães não treinou em 
razão de dores musculares 
na coxa esquerda. O joga-
dor, que ainda busca fazer 
sua estreia com a camisa da 
seleção principal, já seria re-
serva no amistoso com a Co-
reia do sul.

Antes da baixa de Eder-
son, Tite já havia perdido um 
dos seus convocados. O la-
teral-direito Danilo foi cor-
tado antes mesmo da apre-
sentação dos jogadores. O 

treinador não chamou nin-
guém para ocupar seu lugar 
na lista.

Com o desfalque do golei-
ro do Manchester City, Tite 
deve escalar a seleção nesta 

quinta com Weverton; Daniel 
Alves, Marquinhos, Thiago 
silva e Alex sandro; Fred, 
bruno Guimarães, Neymar; 
Lucas Paquetá, Raphinha e 
Richarlison.

Goleiro do Palmeiras será o titular no lugar do jogador do Manchester City, que sofreu uma lesão muscular

Weverton ganha a vaga de Ederson
mudança

Felipe Rosa Mendes 
Agência Estado

Conmebol divulga as datas e locais das oitavas de final
Libertadores e suL-americana

Atlético-MG, Athletico-PR e Corin-
thians serão os primeiros times brasi-
leiros a entrar em campo para a disputa 
das oitavas de final da Copa Libertado-
res da América. será na terça-feira, dia 
28 de junho, segundo anúncio feito, na 
última segunda-feira, pela Conmebol.

O Atlético-MG vai encarar o Emelec, 
em Guayaquil, às 19h15, enquanto às 
21h30 o Athletico-PR joga com o Liber-
tad, em Curitiba, e o Corinthians recebe 
o boca Juniors na Neo Química Arena.

No dia 29, o Palmeiras, às 19h15, se 
apresenta em Assunção, diante do Cer-
ro Porteño, e o Flamengo vai até Ibagué, 
na Colômbia, para duelar com o Tolima. 
O Fortaleza fecha a participação brasilei-
ra nos jogos de ida no dia 30, ao receber, 
no Castelão, o Estudiantes. Os jogos de 
volta serão dias 5, 6 e 7 de julho.

Pela sul-Americana, dia 28, o Inter-
nacional vai a santiago para encarar 
o Colo-Colo. No dia seguinte, o Ceará 
joga na bolívia contra o The strongest e 
o Santos, na Venezuela, contra o Depor-
tivo Táchira.

O são Paulo joga no Chile contra a 
Universidad Católica, dia 30, e o Atléti-
co-GO enfrenta o Olimpia, no Paraguai.

Agência Estado

Tabelas
n Libertadores

Jogos de ida

28/06 (terça-feira)
19h15 Emelec x Atlético-MG, no George Capwell
21h30 Athletico-PR x Libertad, na Arena da Baixada
21h30 Corinthians x Boca Juniors, na Neo Química Arena
29/06 (quarta-feira)
19h15 Talleres x Colón, no Mario Alberto Kempes
19h15 Cerro Porteño x Palmeiras, no Nueva Olla
21h30 Tolima x Flamengo, no Manuel Murillo Toro
21h30 Vélez Sarsfield x River Plate, no José Amalfitani
30/06 (quinta-feira)
21h30 Fortaleza Estudiantes, no Castelão

Jogos de volta

05/07 (terça-feira)
19h15 Atlético-MG x Emelec, no Mineirão
21h30 Libertad x Athletico-PR, no Defensores del Chaco
21h30 Boca Juniors x Corinthians, na Bombonera
06/07 (quarta-feira)
19h15 Colón x Talleres, no Cementerio de Elefantes
19h15 Palmeiras x Cerro Porteño, no Allianz Parque
21h30 Flamengo x Tolima, no Maracanã
21h30 River Plate x Vélez Sarsfield, no Monumental de Núñez
07/07 (quinta-feira)
21h30 Estudiantes x Fortaleza, no Jorge Luis Hirschi

n suL-americana

Jogos de ida

28/06 (terça-feira)
19h15 Nacional-URU x Unión de Santa Fe, no Parque Central
21h30 Colo-Colo x Internacional, no Monumental de Santiago
29/06 (quarta-feira)
19h15 The Strongest x Ceará, no Hernando Siles
21h30 Deportivo Cali x Melgar, no Coloso de Palmaseca
21h30 Deportivo Táchira x Santos, no Pueblo Nuevo
30/06 (quinta-feira)
19h15 Independiente del Valle x Lanús, no Casa Blanca
21h30 Universidad Católica x São Paulo, no Nacional do Chile
21h30 Olimpia x Atlético-GO, no Defensores del Chaco

Jogos de volta

05/07 (terça-feira)
19h15 Unión de Santa Fe x Nacional-URU, no 15 de Abril
21h30 Internacional x Colo-Colo, no beira-rio
06/07 (quarta-feira)
19h15 Ceará x The Strongest, no Castelão
21h30 Melgar x Deportivo Cali, no Monumental de la UNSA
21h30 Santos x Deportivo Táchira, no Morumbi
07/07 (quinta-feira)
19h15 Lanús x Independiente del Valle, no La Fortaleza
21h30 São Paulo x Universidad Católica, no Morumbi
21h30 Atlético-GO x Olimpia, no Serra Dourada

O zagueiro Leo Ortiz e o goleiro Weverton, que vai ser o titular no jogo de amanhã contra a Coreia
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No Dia Internacional de 
Luta Pela Saúde da Mulher e 
Dia Nacional de Redução da 
Mortalidade Materna, come-
morados no último sábado 
(28), o vice-presidente da Co-
missão Nacional Especializa-
da em Mortalidade Materna 
da Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia 
e Obstetrícia (Febrasgo), Ro-
dolfo de Carvalho Pacagnel-
la, assegurou que as mortes 
maternas podem ser evitadas.

De acordo com o Painel 
de Monitoramento da Morta-
lidade Materna, o Brasil teve, 
em 2021, média de 107 mor-
tes a cada 100 mil nascimen-
tos. A taxa de mortalidade 
materna se refere ao núme-
ro de mulheres que morrem 
durante a gravidez ou nos 42 
dias seguintes ao parto de-
vido a causas relacionadas à 
gravidez ou por ela agravada 
a cada 100 mil nascidos vivos 
em um determinado ano, em 
um país. A morte é causada 

por qualquer fator relaciona-
do ou agravado pela gravi-
dez ou por medidas tomadas 
em relação a esse período.

O Brasil apresenta núme-
ros bem distantes dos fixa-
dos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). Até 
2015, a meta era atingir me-
nos de 35 mortes por 100 mil 
nascimentos e o Brasil esta-
va na faixa de 70 a 75 óbitos 
maternos por 100 mil nasci-
dos vivos. Com os Objetivos 
do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), a ONU indicou, 
até 2030, reduzir a taxa de 
mortalidade materna global 
para menos de 70 mortes por 
100 mil nascidos vivos.

À Agência Brasil, Rodolfo 
Pacagnella explicou que, des-
de 2014, os números não apre-
sentam queda significativa 
no Brasil. Já os países de alta 
renda, de maneira geral, têm 
uma razão de mortalidade 
materna que varia entre 10 e 
20 mortes por 100 mil nasci-
mentos. A maior parte des-
sas ocorrências é de causas 
indiretas, que não são evi-

táveis ao longo da gestação.
Segundo Pacagnella, a 

grande parte das mortes ma-
ternas poderia ser evitada. A 
grande questão, disse, não 
é o número de mortes ma-
ternas, mas o por que elas 
acontecem e a consequên-
cia que elas trazem. “A gran-
de questão é que ela [morte] 
acontece, em geral, por cau-
sas evitáveis. São situações 
que poderiam ter sido iden-
tificadas ao longo do cuida-
do dessa gestante, durante 
o pré-natal e, especialmen-
te, nos momentos próximos 
ao nascimento. E essas con-
dições não foram identifica-
das e não foram tratadas de 
forma oportuna”.

E essa demora em reco-
nhecer a situação de gravida-
de e em tratar essa condição 
levam, em consequência, ao 
óbito materno, disse.

De acordo com o vice-pre-
sidente da Comissão da Fe-
brasgo, a consequência da 
mortalidade materna é ne-
fasta, porque a mulher sem-
pre foi, mas hoje tem um 

papel reconhecido, como in-
divíduo central na organi-
zação social, emocional e fi-
nanceira da família. A morte 
de uma mulher no momen-
to do parto ou puerpério leva 
a uma desestruturação de 
tudo que a envolve, apontou 
o médico.

“Frequentemente há uma 
desorganização da família, 
desorganização do cuidado 
dos filhos, perpetuação de 
pobreza, uma série de ques-
tões que vêm em função de 
que ela é figura fundamen-
tal na organização daquela 
comunidade, não só da fa-
mília, mas da comunidade 
como um todo”.

No Brasil, a principal cau-
sa de morte materna é a hi-
pertensão. Em segundo lu-
gar, aparece a hemorragia, 
seguida de aborto inseguro 
e infecção puerperal. Depois, 
vêm as causas indiretas, as-
sociadas a condições físicas 
já existentes, ou agravadas 
na gestação, como doenças 
cardíacas, renais, cânceres, 
entre outras.

Brasil registrou 107 óbitos de mães a cada 100 mil nascimentos, e especialista diz que quadro pode ser modificado

Mortes maternas podem ser evitadas
PELA SAÚDE DA MULHER

Obituário
Tomás Magno Silva de Oliveira
29/5/2022 – Aos 36 anos, em João 
Pessoa (PB), assassinado. Motorista 
por aplicativo foi encontrado morto 
com sinais de golpes de faca, no 
bairro Valentina Figueiredo. Seu 
carro foi abandonado no bairro 
Funcionários II, com marcas de sangue no interior 
do veículo. Ele era professor de Física.

Foto: Notícia Paraíba

Olívio de Araújo Santos
30/5/2022 - Aos 58 anos, em João 
Pessoa (PB), assassinado. Foi morto 
a facadas no bairro Alto do Mateus. 
Ele estava em um bar quando 
teria se envolvido em uma briga. 
O acusado do crime foi agredido 
por pessoas que estavam no local e precisou ser 
socorrido para o hospital.

Foto: Reprodução

Quis o acaso, ou a lógica de Deus, que 
eu estivesse em Campina Grande 
no dia de uma ‘Sessão de Saudade’ 

promovida pela Academia de Letras de 
Campina Grande (ALCG), para trazer à luz 
do presente os imortais Francisco Maria Filho, 
Josué Sylvestre e José Cláudio Baptista.

Era uma quarta-feira de um dezoito de 
maio, quando o sol se perdia no oeste, rumo 
ao oriente, para levar seus raios de vida ao 
outro lado da Terra, deixando do lado de cá 
um crepúsculo cúmplice do que seria uma 
inesquecível noite para a cultura literária de 
Campina Grande.

No aconchegante auditório da 
Federação das Indústrias da Paraíba (Fiep), 
personalidades dotadas do dom da arte 
da escrita e da oratória trouxeram à nossa 
presença os últimos ocupantes das cadeiras 
números 36, 31 e 15 da ALCG, com seus 
belíssimos resgates da vida e obra dos imortais 
Chico Maria, Josué Silvestre e José Cláudio.

Coube aos acadêmicos Ricardo Soares de 
Carvalho, José Mário da Silva e Josemir Camilo 
de Melo a proeza de dar vida aos falecidos 
confrades, deixando fluir seus talentos na 
arte de sintetizar, explorando com maestria a 
riqueza da língua portuguesa.

O professor José Mário da Silva abriu 
a cortina do tempo para rememorar Josué 
Sylvestre (16/7/1937-22/6/2021), o historiador, 
escritor e jornalista pernambucano de Carpina, 
mas campinense por adoção.

Ao escritor Ricardo Soares coube o 
segundo ato, chegando de braços dados com 
o advogado, jornalista, cronista e defensor 
público Chico Maria (17/12/1929-13/2/2022)

Encerrando a ‘Sessão de Saudade’ da 
ALCG, o historiador e professor Josemir 
Camilo veio acompanhado do imortal José 
Cláudio Baptista (9/1/1932-29/10/2021. 
Nascido em Lajes/RN, mas campinense 
por adoção, José Cláudio falou ao público 
por meio da emocionante crônica, escrita 
por Josemir. “Foi um prazer, um passeio por 
corredores inimagináveis, já que uma geração 
se interpunha entre nós”, testemunhou o 
palestrante.

Alguns dizem que escritores dialogam 
com os mortos. Mas, naquela noite, José 
Mário, Ricardo e Josemir foram muito além; 
seus textos, cuidadosamente escritos e lidos, 
conduziram uma plateia inteira a uma viagem 
no tempo para ouvir três dos imortais da 
Academia de Letras de Campina Grande, sob 
a liderança do seu presidente e ocupante da 
Cadeira 23, doutor Thélio de Queiroz Farias.

A frase dita por Chico Maria no seu discurso 
de posse, quando assumira a Cadeira 36 da 
ALCG ganhava outra dimensão: “Voa alto, 
bem alto, até cair nos braços da eternidade”.

Que acaso providencial! Ou quem sabe 
George Bernanos tivesse razão. Citado pelo 
advogado e escritor Thélio de Queiroz Farias 
em seu discurso de posse na ALCG, o escritor 
francês dizia que “o que chamamos acaso 
talvez seja a lógica de Deus”.

Naquela noite, os mortos falaram!

Iêda 
   Lima

Colaboração

Os mortos falaram, 
naquela noite

Iêda Lima é economista, pesquisadora, escritora e sócia 
correspondente do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

Milton Gonçalves
30/5/2022 – Aos 88 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), em consequência de 
um AVC. Ator e diretor considerado 
ícone da tevê brasileira. Conhecido 
por trabalhos marcantes em novelas 
como ‘O bem-amado’ (1973) e as 
primeiras versões de ‘Pecado capital’ (1975) e 
‘Sinhá Moça’ (1986). Em mais de seis décadas 
de carreira, também venceu preconceitos e lutou 
pelo reconhecimento do trabalho dos negros. Ele 
integrou, junto com Célia Biar e Milton Carneiro, o 
primeiro elenco de atores da TV Globo, onde fez 
mais de 40 novelas. No cinema, estrelou mais de 
50 filmes. Nasceu em Monte Santo (MG). Também 
teve importante militância política. Simpatizante do 
Partido Comunista Brasileiro (PCB) na juventude, 
chegou a se candidatar ao governo do Rio de 
Janeiro em 1994, pelo PMDB.

Foto: Acervo TV Globo

Aforismo
“É preciso ter muita 

força para dizer 
moribundo o mesmo 

que se diria com saúde.”

Roger 
Bussy-Rabutin
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Alana Gandra 
Agência Brasil

Antônio Augusto Cançado Trindade
29/5/2022 – Aos 74 anos, em 
Brasília (DF). Jurista natural de Belo 
Horizonte (MG), era membro da 
Corte Internacional de Justiça.O juiz 
graduou-se em Direito, em 1969, 
na Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Os títulos de mestre e doutor em 
Direito Internacional vieram, respectivamente, 
em 1973 e 1978, ambos na Universidade de 
Cambridge, no Reino Unido.

Foto: Foca Lisboa/UFMG

Breves & Curtas
# Coveiro brasileiro bomba no TikTok na França
Vivendo há seis anos em Paris, na França, o 
goiano César Júnior Soares, de 34 anos, tem 
divertido internautas falando sobre o seu trabalho 
como coveiro. Para ele, usar o humor para mostrar 
a rotina entre túmulos e lápides é um jeito de 
fazer as pessoas refletirem sobre os estereótipos 
do cemitério – como mal-assombrado e cheio de 
fantasmas. Em um de seus vídeos mais popular, 
Soares representa cenas do que se passa na 
cabeça de um coveiro. No TikTok, o conteúdo já foi 
curtido por 1,2 milhão de pessoas e recebeu 10,4 
mil comentários. No Instagram, ele soma 54 mil 
seguidores.

# Primeiro sepultamento em cemitério indígena
Lívia Marinho Yahuri Kokama, de 21 anos, 
foi a primeira pessoa sepultada no primeiro 
cemitério indígena urbano do Brasil construído 
pela Prefeitura de Manaus. Ela morreu após 
uma parada cardíaca, em decorrência de uma 
doença recém-diagnosticada chamada de 
hipertireoidismo. O sepultamento na capital 
amazonense, que ocorreu no último dia 20, foi 
marcado por muita emoção.

# Brasileira dará nome a rua em Portugal
É provável que muita gente nunca tenha ouvido 
falar na brasileira Gisberta Salce, mas, em 
Portugal, seu nome aparece em manifestações, 
músicas, peças de teatro e um centro de referência 
à população LGBTQIA+. Agora, ela também 
dará nome a uma rua da cidade do Porto, onde 
viveu por 15 anos, e ganhará um filme contando 
sua história, produzido pela produtora brasileira 
Glaz Entretenimento, que já trabalhou com Netflix 
e HBO. Seu nome se tornou conhecido em 2006, 
quando, aos 45 anos, foi assassinada por um 
grupo de 14 adolescentes. O ataque foi motivado 
por transfobia. Gisberta era uma mulher trans, 
soropositiva, imigrante brasileira em situação 
irregular e que vivia nas ruas, dormindo em um 
prédio abandonado.
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Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!

Cada bolsa de sangue tirada do braço, 
salva a vida de até quatro pessoas. 
São indivíduos que vão passar por 
procedimentos cirúrgicos, que sofreram 
alguma hemorragia grave ou que estão 
acometidos de anemia profunda.

Pode ser João, do seu trabalho, Maria, da 
sua rua. Pode ser seu pai, sua mãe, seu 
companheiro ou companheira. Pode ser 
seu filho ou filha. Pode ser você!
Doe, ajude e salve!

EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Ednando Phillipy

Com a chegada das chuvas, quatro cidades e três distritos terão o abastecimento de água normalizado

Cagepa anuncia fim de racionamento
no Brejo

A Companhia de Água 
e Esgoto da Paraíba (Cage-
pa) anunciou, ontem, que 
os municípios de Belém, 
Caiçara, Logradouro e Ser-
raria, além dos distritos de 
Rua Nova, Cachoeirinha 
e Braga, no Brejo paraiba-
no, terão o racionamento 
no abastecimento de água 
encerrado a partir de hoje. 

A Cagepa explicou que 
a implantação do racio-
namento existente havia 
ocorrido em abril deste ano, 

após meses de colapso do 
sistema em face da grave 
crise hídrica que assolava 
a região. Com as fortes chu-
vas que atingem a região, 
o manancial de Lagoa do 
Matias alcançou o nível de 
100% de sua capacidade, o 
que permite o retorno do 
abastecimento de quatro 
cidades e três distritos. Já 
o Açude de Paulo Afonso 
também está com nível de 
armazenamento de água 
considerável e, com isso, o 

racionamento no município 
de Serraria também chega 
ao fim, hoje. 

O presidente da Cage-
pa, Marcus Vinícius Ne-
ves, destacou o empenho 
da Companhia em execu-
tar as ações mais adequa-
das para o cenário hídrico 
da região, com responsabi-
lidade focada na popula-
ção. “É uma notícia que nos 
alegra em levar à popula-
ção do Brejo. Isso é fruto do 
trabalho e esforço da Cage-

pa, que realizou uma ação 
emergencial e, agora, com o 
resultado das fortes chuvas 
na região, consegue tratar a 
água e fornecer ao povo pa-
raibano. A Companhia se-
guirá atenta ao volume de 
água no Brejo para conti-
nuar avançando cada vez 
mais na distribuição aos 
clientes da região”, afirmou 
o presidente.

 Marcus Vinícius apro-
veitou para apelar aos mo-
radores das quatro cidades 

e dos três distritos que uti-
lizem a água de forma ra-
cional, e reforçou que as lo-
calidades estavam em crise 
hídrica em razão da estia-
gem prolongada. “Duran-
te esse período, a Cagepa 
promoveu ações emergen-
ciais, como a implantação 
da adutora emergencial de 
Guarabira-Pirpirituba, bem 
como a doação de reserva-
tórios e perfuração de po-
ços artesianos”, pontuou o 
presidente da Cagepa.

Seis vidas serão trans-
formadas através da doa-
ção de órgãos registrada 
no final da manhã de on-
tem, no Hospital de Trau-
ma de Campina Grande. 
O paciente doador t i-
nha 17 anos e foi vítima 
de um edema cerebral. 
Após a confirmação da 
morte encefálica, a famí-
lia permitiu a doação. A 
entrevista familiar foi fei-
ta pela equipe plantonista 
da Central de Transplan-
tes. O momento é decisi-
vo para a concretização 
do ato.

“A entrevista familiar é 
um momento crucial, por-
que logo após a família ter 
a confirmação da morte 
encefálica, a gente já tem 
que entrar com essa con-
versa, informando pra ela 

todo o passo a passo a par-
tir de então. É nesse mo-
mento que a gente explica 
a importância e o direito 
que a família tem de fazer 
a doação de órgãos, e tira 
todas as dúvidas,” explica 
a coordenadora da Orga-
nização à Procura de Ór-
gãos de Campina Grande, 
Juliana Pinto.

Receptores
Foram doados cora-

ção, fígado, os dois rins 
e as córneas. O coração 
foi para um homem de 60 
anos, do estado de Per-
nambuco, o fígado foi para 
outro pernambucano, de 
63 anos, o rim direito foi 
encaminhado para uma 
garota baiana de 11 anos, 
e o rim esquerdo, para 
uma menina de apenas 

três anos, também da Bah-
ia. As córneas foram en-
viadas para avaliação no 
Banco de Olhos da Paraí-
ba e posterior transplante.  

Em 2022 a Central de 
Transplantes da Paraíba 
já contabilizou 124 trans-
plantes realizados, e 504 
pessoas ainda aguardam 
na fila por um órgão. 

“Esse ano temos mais 
de cem pessoas aqui na 
Paraíba que tiveram suas 
vidas transformadas por 
meio da permissão dada 
pelas famílias para a doa-
ção de órgãos, mas nosso 
esforço e dedicação para 
quem está na fila poder 
sair, são diários,” pontua a 
chefe do Núcleo de Ações 
Estratégicas da Central 
Estadual de Transplantes, 
Rafaela Carvalho.

Cheio
Manancial de Lagoa 
do Matias alcançou o 
nível de 100% de sua 

capacidade

Doação de órgãos transforma a vida de seis pacientes
no Hospital de trauma de Campina

O paciente doador dos órgãos, em Campina Grande, tinha 17 anos e foi vítima de um edema cerebral

Foto: Secom-PB

O Sistema Único de Saú-
de (SUS) oferece tratamen-
to gratuito para quem qui-
ser parar de fumar. Em São 
Paulo, o atendimento é fei-
to por meio do Programa 
Cessação de Tabagismo, 
promovido pelo Ministé-
rio da Saúde, pelo Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) 
e coordenado pela Secreta-
ria de Estado da Saúde de 
São Paulo (SES).

Na capital paulista, o 
tratamento é realizado nas 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) e nos Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps 
AD). Nos demais locais do 
país, o Ministério da Saúde 
recomenda buscar a unida-
de de saúde mais próxima.

“O tabagismo é a pri-
meira causa de morte evi-

tável no mundo. As ações 
educativas, legislativas e 
econômicas no Brasil vêm 
gerando um aumento no 
número de pessoas que 
querem parar de fumar, 
o que evidencia a impor-
tância de priorizar o tra-
tamento do fumante como 
uma estratégia fundamen-
tal no controle do tabagis-
mo”, disse a coordenadora 
do Programa Cessação de 
Tabagismo na rede munici-
pal da Saúde de São Paulo, 
Liamar de Abreu Ferreira.

O tabagismo é uma 
doença provocada pela de-
pendência física à nicotina, 
e causa cerca de 50 doen-
ças diferentes, como en-
fisema pulmonar, câncer 
e doenças cardiovascula-
res, como infarto agudo do 
miocárdio e acidente vas-
cular cerebral. No Brasil, 
mais de 160 mil mortes por 

ano são atribuídas ao taba-
co, segundo dados do Bole-
tim Epidemiológico do Mi-
nistério da Saúde.

Tratamento
Na capital paulista, o 

tratamento para eliminar 
a dependência pelo cigar-
ro ocorre em encontros se-
manais. São três meses de 
atendimento e um ano de 
acompanhamento. As ses-
sões são coordenadas por 
profissionais de saúde.

Serão analisados a mo-
tivação do paciente em dei-
xar de fumar, o nível de 
dependência física à ni-
cotina, a existência de co-
morbidades psiquiátricas, 
e a necessidade do uso de 
medicamentos. São dispo-
nibilizados pelo SUS ade-
sivos de nicotina, goma de 
mascar e pastilha, e clori-
drato de bupropiona.

SUS oferece tratamento gratuito 
para quem quiser parar de fumar

Causa de morte evitável

Bruno Bocchini 
Agência Brasil

Foto: Divulgação/Banco Mundial/ONU

O tabagismo é uma doença provocada pela 
dependência física à nicotina e causa 
cerca de 50 doenças diferentes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para prestar Serviços de 
Exames Laboratoriais Clínicos, destinados as necessidades de elucidação diagnóstica da população 
do Município de Arara PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de Junho de 2022. Início 
da fase de lances: 09:01 horas do dia 13 de Junho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-
-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 31 de Maio de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a Prefeitura 
Municipal de Arara. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2022. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Arara: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.1002.2003 
MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 . Recursos não Vinculados 
de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO E 
CULTURA 12.361.2002.2010 MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 
540 . Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 12.361.2002.2011 MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 500 . 
Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2002.2012 
MANTER ATIVIDADES DO ENSINO – SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE 550 . Transferência do Salário 
Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2002.2014 MANTER AÇOES EDUCA-
CIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE 569 . Outras Transferências de Recursos do FNDE 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 06.00 FUNDO MUN DE SAUDE – S.M.S. 10.301.2001.2023 
MANTER OUTROS PROGRAMAS – RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS 600 . Transferências 
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2001.2025 
MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500 . Recursos não Vinculados de 
Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – SMTS 08.244.2003.2033 MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI-
CA – OUTROS PROGRAMAS 660 . Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2003.2038 MANTER ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 15.452.2004.2041 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 
E SERVIÇOS URBANOS 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00054/2022 - 11.05.22 - ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO 
- R$ 129.163,00; CT Nº 00055/2022 - 11.05.22 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS 
E FERRAMENTAS LTDA - R$ 6.879,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de 
Preços nº AD00004/2022, que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços 
especializados na Locação de Estrutura para realização de eventos no município de Araruna/
PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: IOA SERVICOS E PRODUCAO 
MUSICAL EIRELI - R$ 339.735,00.

Araruna - PB, 31 de maio de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços especializados na Locação de 
Estrutura para realização de eventos no município de Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão 
a Registro de Preços nº AD00004/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00005/2022, decorrente 
do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00005/2022, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Coxixola. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022 – Recursos Próprios do Município 02.000 
– Poder Executivo 2.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL 23 695 0038 2055 
Elemento de Despesa: 3390.39 99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até 30/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00056/2022 
- 31.05.22 - IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - R$ 339.735,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que dará continuidade ao Pregão Presencial 013/2022 às 08:00 horas do dia 02 

de junho de 2022. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.
aroeiras.pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 30 de maio de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Julho de 2022, licitação mo-
dalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo de engenharia 
para pavimentação asfáltica em diversas ruas deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação per-
tinente, 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) 3396–1020. E-mail: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.aroeiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 31 de Maio de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO 
E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS 
RUAS: (RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04, 
RUA PROJETADA 05, RUA PROJETADA 06, RUA PROJETADA 07 E RUA PROJETADA 08), NO 
MUNICÍPIO DA BAÍA DA TRAIÇÃO–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES 
LTDA - R$ 329.493,55.

Baia da Traição - PB, 31 de Maio de 2022
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00004/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS: (RUA PROJETADA 01, RUA 
PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04, RUA PROJETADA 05, RUA PROJE-
TADA 06, RUA PROJETADA 07 E RUA PROJETADA 08), NO MUNICÍPIO DA BAÍA DA TRAIÇÃO–PB. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, con-
siderados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando 
a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Harg Empreendimentos, Construcoes e Incorporacoes 
Ltda - CNPJ 07.534.377/0001-70. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro 
- Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99301-0780.

Baia da Traição - PB, 31 de Maio de 2022
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR ORDEM DE SERVIÇO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO 

RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
PSF VI LIMEIRA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a Empresa GMF CONSTRUCOES SERVICOS 
E LOCACOES LTDA - CNPJ 15.364.149/0001-27 para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura da ordem de serviço. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Flávio Ribeiro, 
74 - Centro - Belém - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. 

Belém - PB, 31 de Maio de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 
– CAPS I. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: UG CONSTRU-
TORA E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 1.024.657,59. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro 
- Belém - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 31 de Maio de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE UMA MOTOCICLETA ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Belém - PB, 31 de Maio de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO  ADITIVO

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELÉM/PB e AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
VETERINARIOS EIRELI - CNPJ nº 27.636.436/0001-28. Ref. PE 00004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO DO CONVÊNIO N° 890669/2019. 
Extrato do 6º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00192/2021, com a empresa acima mencionada, cor-
respondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (dias), passando sua vigência perdurar 
20.05.2022 até 18.06.2022.sob a dotação orçamentária 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 20.606.0078.1020 ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 246.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 
247.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 
CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 248.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da prorrogação contratual em: 20/05/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 
CNPJ nº 38.503.987/0001-30. Ref. PE 00004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA 
PARA O MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO DO CONVÊNIO N° 890669/2019. Extrato do 6º. TERMO 
ADITIVO ao Contrato n.º 00193/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente a PROR-
ROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (dias), passando sua vigência perdurar 20.05.2022 até 
18.06.2022 sob a dotação orçamentária: 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
20.606.0078.1020 ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 246.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 
247.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 248.4.4.90.52.01 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da prorrogação contratual em: 20/05/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e CLEDSON LIMA ALMEIDA - CNPJ N° 31.940.699/0001-01. 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA 
RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE BELÉM-PB.  Extrato do 1º. TERMO ADITIVO 
ao Contrato n.º 00082/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGA-
ÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 12 (doze) meses, passando sua vigência perdurar de 26.05.2022 
até 26.05.2023, sob a dotação orçamentária: 08.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 241.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 242.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. Assinaturas da prorrogação contratual em: 26/05/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de obra serviço de re-

cuperação de pavimentação em paralelepípedos de ruas do Município de Belém do Brejo do Cruz/
PB. Data e Local, às 09:00 horas do dia 17/06/2022, na sala de Reuniões da CPL, na Rua Alcindo 
Olímpio Maia, 432 - Manoel Forte Maia, Belém do Brejo do Cruz – PB.

Belém do Brejo do Cruz/PB, 31 de maio de 2022.
DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação da escola 

E. M. E. I. F. Manoel Soares da Silveira, localizada no Sítio Juá, município de Bernardino Batista. 
Data e Local: 17 de Junho de 2022 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete 
Abrantes de Abreu, n° 30 - Centro - Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial 
do Município: http:// www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes e no Mural de Licitação no Portal 
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 31 de Maio de 2022. 
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA 

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10017/2021

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Secretária do Fundo Municipal de Congo – PB, em cumprimento as prerrogativas constantes 

do art. 38, IX, c/c o art. 49, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores torna público 
para conhecimento dos interessados, que fica REVOGADA a licitação em epígrafe, que tem por 
objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº.: 11436.548000/1210–02.

Congo – PB, 31 de maio de 2022.
JOSEFA SANDRA FERRERIA

Secretária do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA 
CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA M.D.E.F LUIZ JOAQUIM 
DOS SANTOS, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Maman-
guape: 02.050 Secretaria Municipal de Educação 12 361 1870 1012 Const.Ampl.Rec e Equip. de 
Unidades Escolares 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 4490.00 
Aplicações Diretas 000080 4490.51 99 Obras e Instalações Fiscal 000083 4490.52 99 Equipamentos 
e Material Permanente Fiscal 1113 Transferências do FUNDEB 40% 4490.00 Aplicações Diretas 
000081 4490.51 99 Obras e Instalações Fiscal 000084 4490.52 99 Equipamentos e Material Perma-
nente Fiscal 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 4490.00 Aplicações Diretas 000082 
4490.51 99 Obras e Instalações Fiscal 000294 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 
Fiscal 1125 Transferências de Convênios – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 000309 4490.52 
99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 27/05/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00150/2022 - 27.05.22 - D2R3 SERVICOS 
DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 917.183,75.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: construção de 
Creche Padrão Tipo A Integra Paraíba, localizada no Loteamento Cidade Alta, Município de Duas 
Estradas - PB, referente ao Convênio n° 0144/2022 do Governo do Estado da Paraíba. Recursos: 
Convênio n° 0144/2022. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 99158-0654. 

Duas Estradas - PB, 31 de Maio de 2022. 
Luis Carlos Malaquias da Silva

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
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 a Aquisição de 
equipamentos e material permanente para as UBS”s deste Município. Abertura da sessão pública: 
08:00 horas do dia 13 de Junho de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: Proposta MS nº 11767.841000/1210-01. 
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, 30 de Maio de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: Aquisição de Refeições 
e Quentinhas, para atender as necessidades desta Prefeitura Municipal de Damião/PB, exercício de 
2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HOZANA DE OLIVEIRA 
FERNANDES 01059470403 - R$ 180.400,00; JAILSON DOS SANTOS 70506644480 - R$ 27.000,00.

Damião - PB, 24 de Maio de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Refeições e Quentinhas, para atender as necessidades desta Prefei-
tura Municipal de Damião/PB, exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00020/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 02.00 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.200. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00090/2022 - 25.05.22 - HOZANA DE OLIVEIRA FER-
NANDES 01059470403 - R$ 180.400,00; CT Nº 00091/2022 - 25.05.22 - JAILSON DOS SANTOS 
70506644480 - R$ 27.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: construção de 
uma Praça localizada na Rua Costa Filho, no Município de Duas Estradas - PB. Recursos: Recursos 
próprios do Município. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 99158-0654. 

Duas Estradas - PB, 31 de Maio de 2022. 
Luis Carlos Malaquias da Silva

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material 
didático para compor kit escolar destinados a distribuição gratuita aos alunos da Rede Municipal 
de Ensino do município de Esperança – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 14 
de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 14 de Junho de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referi-
das normas. Informações: das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 30 de Maio de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empre-
endedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução nº 006/2020 
do FNDE relativas ao PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 
02007.12.306.1003.2010 – AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 552. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00163/2022 - 17.05.22 - LUIZ DUARTE DOS SANTOS - R$ 
19.500,00; CT Nº 00164/2022 - 17.05.22 - JOAO PAULO PEREIRA VITORIANO - R$ 9.408,00; 
CT Nº 00165/2022 - 17.05.22 - VALERIO RIBEIRO DA SILVA - R$ 13.635,00; CT Nº 00166/2022 
- 17.05.22 - RONALDO DA SILVA CUSTÓDIO - R$ 12.972,10; CT Nº 00167/2022 - 17.05.22 
- CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA - R$ 19.900,90; CT Nº 00168/2022 - 17.05.22 - 
DELFINO SILVA OLIVEIRA - R$ 18.169,00; CT Nº 00169/2022 - 17.05.22 - EDMAR RIBEIRO 
DA SILVA - R$ 18.561,00; CT Nº 00170/2022 - 17.05.22 - ALMIR SILVA DE OLIVEIRA - R$ 
8.095,00; CT Nº 00171/2022 - 17.05.22 - GILSON DUARTE DA SILVA - R$ 13.720,00; CT Nº 
00172/2022 - 17.05.22 - ADEMAR JOSÉ DOS SANTOS - R$ 22.870,00; CT Nº 00173/2022 
- 17.05.22 - EDNALDO DOS SANTOS LIMA - R$ 26.235,00; CT Nº 00174/2022 - 17.05.22 
- FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - R$ 18.941,40; CT Nº 00175/2022 - 17.05.22 - OR-
LANDO SOARES CORREIA - R$ 19.908,60; CT Nº 00176/2022 - 17.05.22 - SANDRO CELIO 
DE LIMA - R$ 19.369,00; CT Nº 00177/2022 - 17.05.22 - MARCELO DA SILVA PEDROSA - R$ 
19.500,00; CT Nº 00178/2022 - 17.05.22 - FABIO VENANCIO DA SILVA - R$ 19.120,00; CT Nº 
00179/2022 - 17.05.22 - JOSEVIL VENANCIO DA SILVA - R$ 19.769,20; CT Nº 00180/2022 - 
17.05.22 - CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - R$ 
39.440,00; CT Nº 00181/2022 - 17.05.22 - FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
DE PIABUCU - RIO TINTO/PB - R$ 18.930,00; CT Nº 00182/2022 - 17.05.22 - COOPERATIVA 
DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM - R$ 
94.724,80; CT Nº 00183/2022 - 17.05.22 - COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES 
RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES - R$ 139.150,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00052/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Eletrodomésticos diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE R BARBOSA 
DA SILVA - R$ 6.792,00; COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA – ME - R$ 50.980,00; GM 
COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 177.764,00; LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA 
PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 34.440,00; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO 
ALBUQUERQUE - R$ 50.299,50.

Guarabira - PB, 30 de Maio de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00061/2022, que objetiva: Serviços de 
hospedagem para diversos eventos realizados pela Administração Municipal; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: SANTOS E SERVIÇOS DE HOTELARIA 
LTDA - R$ 303.600,00.

Guarabira - PB, 20 de Maio de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00065/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de livros didáticos para educação básica; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 
- R$ 666.255,00.

Guarabira - PB, 30 de Maio de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviços de hospedagem para diversos eventos realizados pela Administração 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00061/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2022 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: 
CT Nº 00298/2022 - 20.05.22 - SANTOS E SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - R$ 303.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Tubos de concretos e outros para melhor atender 
as demandas da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00054/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no orça-
mento vigente 2022 Elementos de despesa 3.3.90.30.01 � Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Guarabira e: CT Nº 00295/2022 - 16.05.22 - IMBRA INDÚSTRIA BRASIL PREMOLDADOS 
LTDA - R$ 822.290,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. 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 003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@
gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 31 de Maio de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO PB. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 13 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 Fe-
deral nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 
10024/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.
br; portaldecompraspublicas.com.br. 

Gurjao - PB, 31 de Maio de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE LEITE NO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, CON-
FORME TERMO DE CONVÊNIO N°276/2021, CELEBRADO A SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Ibiara: 06.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1010.1019 
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS – ENSINO FUNDAMENTAL; 12.365.1010.1027 – CONSTR., AMPLIAÇÃO 
E REFORMA DE UNIDADES PRÉ–ESCOLAR E AQUIS.DE EQUIPAMENTOS – EDUCAÇÃO 
INFANTIL 44.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Ibiara e: CT Nº 00042/2022 - 31.05.22 - SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 
253.331,67.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00017/2022
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 Licita-
ção nº DV00017/2022, que objetiva: Contratação de empresa no ramo especializada para 
Consultoria Técnica Ambiental para Atualização das exigências ambientais do PRAD (Plano 
de Recuperação de Área Degradada) do Lixão Municipal de Itapororoca/PB, e posterior 
acompanhamento da execução da recuperação; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA - R$ 24.000,00.

Itapororoca - PB, 31 de Maio de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
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 14 de Junho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Medicamentos de 
A a Z da linha Farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC 
Farma, com solicitação diária e entrega imediata, nos quantitativos solicitados pelas SECRETARIA 
DE SAÚDE deste município visando atender a população em situação de vulnerabilidade Social 
e demandas judiciais. 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: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.marcacao.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 31 de Maio de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
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 11:00 horas do dia 14 de Junho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
serviço de locação de veículo, destinados a atender as atividades da Secretaria de Administração 
deste município – 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 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: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.marcacao.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 31 de Maio de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO E JULGAMENTO

DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Tomada de Preços nº 0004/2022 – construção de Escola Padrão com 4 (quatro) salas de aulas 

no município de Nazarezinho-PB.
Empresa recorrente: ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ N° 34.746.608/0001-

81, face a sua desclassificação. Decido por julgar de acordo com a Presidente, equipe de apoio, 
assessoria jurídica e setor de engenharia do município, pelo conhecimento do recurso, mas quanto 
ao mérito pelo indeferimento do pedido, mantendo a recorrente desclassificada e a empresa CONS-
TRUTORA PRUMO EIRELI - CNPJ: 42.253.166/0001-60 – vencedora do processo. Informações 
na sala da CPL ou através do e-mail: cplnazarezinho21@gmail.com.

Nazarezinho-PB, 31 de maio de 2022.
Marcelo Batista Vale

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DEPEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 00021/2022
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: JANDERSON CLEITON ATAIDE LOPES-ME - CNPJ Nº 20.554.409/0001-67
Objeto: Aquisição de materiais de construção.
Valor global: R$ 739.889,10 (setecentos e trinta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e 

dez centavos)
Pedra Branca –PB, 27 de Maio de 2022

Josemario Bastos de Sousa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.0005/2022, em 08.04.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA 

EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Continuação dos serviços da Construção do Matadouro Público do 

Município de Piancó-PB, atendendo ao Contrato de Repasse n° 1045361-33/2017/MAPA/CAIXA.  
OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 31 de Maio de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. 
Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 15 de Junho de 2022. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (85) 33841247. E-
-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br/. 

Pocinhos - PB, 31 de Maio de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO CONVÊNIO 0016/2021 
FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO 
MUNICIPAL E O MUNICÍPIO DE PRATA. 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 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 22 de Abril de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA REFORMA DAS ESCOLAS DO SÍTIO LUNA, MASSAPÊ, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
DO CASTANHO E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DA GURITIBA, QUEIMADAS–PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 31 de Maio de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:30 horas do dia 17 de junho 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO COMPLEXO EDUCACIONAL PEDRA DO SINO 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) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 31 de maio de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2022, que objetiva: ATRAÇÃO ARTISTICA (PETRÚCIO AMORIM) NAS FESTIVI-
DADES DOS CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO MUNICIPIO DE REMIGIO; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BIZUNGA PRODUCOES MUSICAIS 
LTDA - R$ 30.000,00.

Remígio - PB, 31 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
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 IN00004/2022, que objetiva: ATRAÇÃO ARTISTICA (GERALDINHO LINS) NAS FESTIVIDA-
DES DOS CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO MUNICIPIO DE REMIGIO; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUAN PROMOCOES E EVENTOS 
LTDA - R$ 30.000,00.

Remígio - PB, 31 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: EMPRESA PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Ma-
nutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 
2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 302 
1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 
(MAC) 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recursos 15001000 
Recursos Livres (Ordinário) 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal. VIGÊNCIA: 
até 31/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00188/2022 
- 31.05.22 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - R$ 37.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: ATRAÇÃO ARTISTICA (GERALDINHO LINS) NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS 

DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.120 
Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 392 1005 2041 Promoção de 
Eventos Sociais e Culturais 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de 
Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00186/2022 - 31.05.22 
- LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
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 
IN00002/2022, que objetiva: ATRAÇÃO ARTISTICA (ZECA BALEIRO) NAS FESTIVIDADES DOS 
CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO MUNICIPIO DE REMIGIO; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PONTO DE BALA PRODUCOES E EDITORA MUSICAL 
EIRELI - R$ 83.000,00.

Remígio - PB, 31 de Maio de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: ATRAÇÃO ARTISTICA (ZECA BALEIRO) NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS 

DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.120 
Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 392 1005 2041 Promoção de 
Eventos Sociais e Culturais 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de 
Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00184/2022 - 31.05.22 
- PONTO DE BALA PRODUCOES E EDITORA MUSICAL EIRELI - R$ 83.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2022. OBJETO: ATRAÇÃO ARTISTICA (ZECA 

BALEIRO) NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO MUNICIPIO DE 
REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico. RA-
TIFICAÇÃO: Prefeito, em 31/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2022. OBJETO: ATRAÇÃO ARTISTICA (GERAL-

DINHO LINS) NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO MUNICIPIO DE 
REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico. RA-
TIFICAÇÃO: Prefeito, em 31/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: ATRAÇÃO ARTISTICA (PETRÚCIO AMORIM) NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS 

DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.120 
Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 392 1005 2041 Promoção de 
Eventos Sociais e Culturais 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de 
Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00185/2022 - 31.05.22 
- BIZUNGA PRODUCOES MUSICAIS LTDA - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2022. OBJETO: ATRAÇÃO ARTISTICA 

(PETRÚCIO AMORIM) NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2022, NO 
MUNICIPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 31/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00014/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00014/2022, que tem como 
objeto: Registro de Preços para Contratação de Estrutura Física (Som, Iluminação, Geradores, Pal-
co, Grid, House, Banheiros Químicos e Outros), em comemoração à tradicional festividade junina 
do ano 2022 e outros eventos realizados pelo Município de Santa Luzia-PB. Licitantes declarados 
vencedores e respectivos valores totais das contratações: - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA 
EIRELI, CNPJ: 11.500.957/0001-13, Item(s): 12, 13 - Valor: R$ 151.700,00; - CARLOS ANDRE 
BRASILIANO SILVA, CNPJ: 07.197.678/0001-55, Item(s): 16, 17, 18 - Valor: R$ 73.562,00; - J 
K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI, CNPJ: 14.909.605/0001-04, 
Item(s): 14, 19, 24, 26 - Valor: R$ 118.167,70; - JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI, CNPJ: 
04.203.988/0001-47, Item(s): 5, 6, 15, 22, 28, 30 - Valor: R$ 361.296,00; - M. H. CHIANCA DE 
ARAUJO COMERCIO SERVICOS, CNPJ: 20.953.509/0001-66, Item(s): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
20, 23, 25, 27, 29 - Valor: R$ 725.937,00.

Santa Luzia - PB, 31 de maio de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00014/2022

Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 
pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - ALEXANDRE LAURENTI-
NO DA SILVA EIRELI, CNPJ: 11.500.957/0001-13, Item(s): 12, 13 - Valor: R$ 151.700,00; - CARLOS 
ANDRE BRASILIANO SILVA, CNPJ: 07.197.678/0001-55, Item(s): 16, 17, 18 - Valor: R$ 73.562,00; 
- J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI, CNPJ: 14.909.605/0001-04, 
Item(s): 14, 19, 24, 26 - Valor: R$ 118.167,70; - JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI, CNPJ: 
04.203.988/0001-47, Item(s): 5, 6, 15, 22, 28, 30 - Valor: R$ 361.296,00; - M. H. CHIANCA DE 
ARAUJO COMERCIO SERVICOS, CNPJ: 20.953.509/0001-66, Item(s): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
20, 23, 25, 27, 29 - Valor: R$ 725.937,00.

Santa Luzia - PB, 31 de maio de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00014/2022, que objetiva: Registro de Preços para Contratação de Estrutura Física (Som, Ilumina-
ção, Geradores, Palco, Grid, House, Banheiros Químicos e Outros), em comemoração à tradicional 
festividade junina do ano 2022 e outros eventos realizados pelo Município de Santa Luzia-PB, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI, CNPJ: 11.500.957/0001-13, Item(s): 
12, 13 - Valor: R$ 151.700,00; - CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA, CNPJ: 07.197.678/0001-55, 
Item(s): 16, 17, 18 - Valor: R$ 73.562,00; - J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS 
EIRELI, CNPJ: 14.909.605/0001-04, Item(s): 14, 19, 24, 26 - Valor: R$ 118.167,70; - JSL LOCACOES E 
MONTAGENS EIRELI, CNPJ: 04.203.988/0001-47, Item(s): 5, 6, 15, 22, 28, 30 - Valor: R$ 361.296,00; 
- M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS, CNPJ: 20.953.509/0001-66, Item(s): 1, 2, 3, 
4, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29 - Valor: R$ 725.937,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 31 de maio de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhe-

cimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00015/2022, que tem como objeto: 
Cessão de espaço público para exploração de área destinada a instalação de Área Vip e Montagem 
de Camarotes no São João 2022 de Santa Luzia/PB, a ser realizado durante os dias de 23, 24, 
25 e 26 de junho de 2022. Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: - J 
K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI, CNPJ: 14.909.605/0001-04, 
Item(s): 01. Valor: R$ 102.000,00.

Santa Luzia - PB, 27 de maio de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - J K DE MEDEIROS 
PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI, CNPJ: 14.909.605/0001-04, Item(s): 01. Valor: 
R$ 102.000,00.

Santa Luzia - PB, 27 de maio de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrô-
nico nº 00015/2022, que objetiva: Cessão de espaço público para exploração de área destinada 
a instalação de Área Vip e Montagem de Camarotes no São João 2022 de Santa Luzia/PB, a ser 
realizado durante os dias de 23, 24, 25 e 26 de junho de 2022, com base nos elementos constan-
tes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - J K DE 
MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI, CNPJ: 14.909.605/0001-04, Item(s): 
01. Valor: R$ 102.000,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 27 de maio de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE E PRAÇA, NOS LOTEAMENTOS SOL NASCENTE E PLANO DE VIDA, NO BAIRRO 
DE TIBIRI II, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público o resultado da abertura de proposta, referente 
a Tomada de Preço em epígrafe. Superior Serviços de Engenharia Ltda, CNPJ 36.120.695/0001-92, 
R$ 2.565.950,38 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais 
e trinta e oito centavos). A licitante supracitada foi considerada vencedora do Processo Licitatório 
Tomada de Preço n° 004/2022.

Santa Rita - PB, 31 de maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CALÇADÃO EM VÁRZEA NOVA NO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado do julgamento da habili-

tação das empresas:  ALX CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA EPP – CNPJ: 
17.490.708/0001-70; LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME – CNPJ: 
17.440.286/0001-29; PLANENG ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 27.700.986/0001-69. Todas as em-
presas foram HABILITADAS. O teor do julgamento encontra-se à disposição dos interessados, na 
Comissão Permanente de Licitação e fica aberto prazo (cinco dias úteis), para recurso e contrarrazão.

Santa Rita - PB, 31 maio de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL A SEREM DISTRIBUÍDOS 
NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 
024/2022, de 11/02/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto 
Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E M:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 033/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS CRECHES 
MUNICIPAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.712.427/0001-83
Valor R$: 213.000,00
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.156.923/0001-20
Valor R$: 14.400,00 
- MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 51.100,00
- MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 35.104.506/0001-25
Valor R$: 120.110,00

Santa Rita - PB, 31 de maio de 2022.
EDILENE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022. 1.0 - DO 
OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS, PARA DISPONIBILIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANU-
TENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA   
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, SEMOB, DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA. 2.0 - DO RESULTADO. - SINALVIDA - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - CNPJ: 
04.523.923/0001-89 - Valor R$: 1.260.000,00. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 27 de maio 
de 2022. JOSÉ ALVES DE MORAIS. SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE URBANA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais 
odontológicos, destinados à manutenção da Secretaria de Saúde do Município de São Bentinho/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FARMAGUEDES COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 59.887,20; IN–DENTAL 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 24.035,90; ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 59.766,20.

São Bentinho - PB, 30 de Maio de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais odontológicos, destinados à manutenção da Secre-
taria de Saúde do Município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00020/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00129/2022 - 31.05.22 - FARMAGUEDES COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 59.887,20; CT 
Nº 00130/2022 - 31.05.22 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPI-
TALARES LTDA - R$ 24.035,90; CT Nº 00131/2022 - 31.05.22 - ODONTOMED COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 59.766,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de recapeamento e 

pavimentação asfáltica no Município de São Domingos/PB. Data e Local, às 09:00 horas do dia 
21/06/2022, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Alves de Melo, S/N - Centro - São Domingos/PB.

São Domingos/PB, 31 de maio de 2022.
FRANCISCO JERFESON DO NASCIMENTO.

Presidente da CP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB, torna público que está realizando a 
Republicação do Aviso do Edital do Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada em serviços de confecção de prótese dentária para atender o programa do 
Governo Federal “Brasil Sorridente” para o município de São José de Espinharas/PB. Data e horário 
do início da disputa: 09:30 horas do dia 14/06/2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: 
Aberto. Motivos: ausência de publicação em todos os meios necessários. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas - PB, 31 de maio de 2022
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° TERMO ADITIVO – EXCLUSÃO DE ITENS
CONTRATO N°: 00065/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00016/2022
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E FRANCISCO ALAN 

VIEIRA DE SOUSA CPF Nº 055.314.224-07.
OBJETO: O contrato inicial perfazia um valor total de R$ 207.200,00 (Duzentos e sete mil e 

duzentos reais). Com a exclusão dos itens 024 e 025 (com quantidades de serviços já prestadas), 
que correspondem a um valor total a ser excluído do contrato de R$ 123.200,00 (Cento e Vinte e 
Três Mil e Duzentos Reais), o valor total do contrato passa agora a vigorar o valor de R$ 84.000,00 
(Oitenta e Quatro Mil Reais). Considerando que já foi pago o valor total de R$ 23.520,00 (Vinte 
e Três Mil Quinhentos e Vinte reais) referentes às rotas que permanecem válidas e vigentes no 
contrato, perfaz o valor final total a ser utilizado do contrato em R$ 60.480,00 (Sessenta Mil e 
Quatrocentos e Oitenta Reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n° 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 27 de Maio de 2022. 

SANDOVAL VIEIRA LINS
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil, para executar os serviços de Modernização de Praça no Perímetro Urbano no 
Município de Serra da Raiz – PB. 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 11:00 horas e 
de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. 
Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 31 de Maio de 2022.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE 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: Contra-
tação de empresa do ramo da construção civil, para executar os serviços de Adequação de Estradas 
Vicinais, contemplando a Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem nos Sítios Boa ventura e Pau 
D´arco, localizados na Zona Rural do Município de Serra da Raiz–PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MJB PAIXÃO EIRELI–ME - R$ 267.198,94.

Serra da Raiz - PB, 30 de Maio de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 055/2022

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-
to licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 
SOUSA/PB - DAESA, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 15 
de Junho de 2022, às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos 
www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, 
Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 30 de maio de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2022
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 
IN00008/2022, que objetiva: Contratação de Show Artístico com WALDONYS, que se realizará no 
dia 30 de Julho de 2022, em praça pública no evento ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2022, 
na cidade de Solânea/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
W E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 40.000,00.

Solânea - PB, 27 de Maio de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Show Artístico com WALDONYS, que se realizará no dia 30 de Julho 
de 2022, em praça pública no evento ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2022, na cidade de 
Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea: 09:00 – SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO 
E TURISMO – 13.392.2021.2074/22.122.1002.2076 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00191/2022 - 27.05.22 
- W E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 40.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2022
O Pregoeiro Oficial comunica a Republicação do Edital nº 00042/2022, considerando as altera-

ções necessárias no Instrumento Convocatório (Edital), a sessão prevista para o dia 07/06/2022 ás 
08:30 fica remarcada para o dia 10 de Junho de 2022 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: SALA DE REUNIÕES DA CPL. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3353-2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 09 de junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  
HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, LABORATÓRIO, CAPS E FISIOTERAPIA, 
REFERENTE À PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-03 (SALDO REMANESCENTE). Abertura da 
sessão pública: 08:30 horas do dia 13 de junho de 2022. Início da fase de lances: 08:35 horas do 
dia 13 de junho de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: 
www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 131 de Maio de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2022
PROCESSO Nº 19.000.010103.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMA-
NENTES, destinado à FUNESC, FUNDAC e IPHAEPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 14/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01036-1
João Pessoa, 31 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2021
PROCESSO Nº 19.000.004893.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE TESTE DE 
GASOMETRIA ARTERIAL (COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO) destinado aos 
diversos órgãos: HRWL, HRDJC, HINL, HRPSRC, CSCA, CPAM, HRG, CHCF, HPMGER e HGM, 
conforme edital e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 14/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 901972021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02122-7
João Pessoa, 31 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2022
PROCESSO Nº 19.000.015767.2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS DE FEIRA, destinado à 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 14/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01023-7
João Pessoa, 31 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022
PROCESSO Nº 31.205.000331.2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, destinado a SUPERINTENDÊNCIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 15/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01021-1
João Pessoa, 31 de maio de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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INTIMAÇÃO - 17/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas por 

meio da Portaria nº 358 de 22 de abril de 2022, publicada no D.O.E de 23 de abril de 2022, RESOLVE:
INTIMAR o (a) Sr. (a) Handerson Gonçalves de Souza, mat. 180.873-1 para comparecer perante 

esta Comissão no dia 14 de junho de 2022, às 13:30h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede do Processo Administrativo Disciplinar 
n° SEE-PRC-2021/13952, o qual objetiva apurar a omissão na prestação de contas do Programa 
PDDE QUALIDADE exercício 2019 e PDDE PB, exercício 2018, da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Getúlio Vargas, localizada em Bayeux/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, 30 de maio de 2022
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

INTIMAÇÃO - 15/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas por 

meio da Portaria nº 358 de 22 de abril de 2022, publicada no D.O.E de 23 de abril de 2022, RESOLVE:
INTIMAR o (a) Sr. (a) Geane Souza Alves, mat. 663.790-6 para comparecer perante esta 

Comissão no dia 14 de junho de 2022, às 13:30h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede do Processo Administrativo Disciplinar 
n° SEE-PRC-2021/13952, o qual objetiva apurar a omissão na prestação de contas do Programa 
PDDE QUALIDADE exercício 2019 e PDDE PB, exercício 2018, da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Getúlio Vargas, localizada em Bayeux/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, 30 de maio de 2022
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

INTIMAÇÃO - 14/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas por 

meio da Portaria nº 358 de 22 de abril de 2022, publicada no D.O.E de 23 de abril de 2022, RESOLVE:
INTIMAR o (a) Sr. (a) Geane Souza Alves, mat. 663.790-6 para comparecer perante esta 

Comissão no dia 01 de junho de 2022, às 09:30h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede do Processo Administrativo Disciplinar 
n° SEE-PRC-2021/13952, o qual objetiva apurar a omissão na prestação de contas do Programa 
PDDE QUALIDADE exercício 2019 e PDDE PB, exercício 2018, da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Getúlio Vargas, localizada em Bayeux/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, 30 de maio de 2022
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

INTIMAÇÃO - 13/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas por 

meio da Portaria nº 358 de 22 de abril de 2022, publicada no D.O.E de 23 de abril de 2022, RESOLVE:
INTIMAR o (a) Sr. (a) Handerson Gonçalves de Souza, mat. 180.873-1 para comparecer perante 

esta Comissão no dia 01 de junho de 2022, às 09:30h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede do Processo Administrativo Disciplinar 
n° SEE-PRC-2021/13952, o qual objetiva apurar a omissão na prestação de contas do Programa 
PDDE QUALIDADE exercício 2019 e PDDE PB, exercício 2018, da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Getúlio Vargas, localizada em Bayeux/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, 30 de maio de 2022
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

INTIMAÇÃO - 60/2022
A Presidente da Comissão Sindicante, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio 

da Portaria nº 390 de 25 de abril de 2022, publicada no D.O.E de 26 de abril de 2022, RESOLVE:
INTIMAR o (a) Sr. (a) Gustavo Felipe Guerra Mendes Falcão – REPRESENTANTE DA EMPRESA 

MENDES FALCÃO, para comparecer perante esta Comissão no dia 07 de junho de 2022, às 09:00h, 
com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de TESTEMUNHA 
em sede do Processo nº SEE-PRC-2022/09580, o qual tem por objetivo apurar em Processo de 
Sindicância, os fatos constantes no Processo nº SEE-PRC-2022/09580. 

Por fim, o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, será encaminhado via 
e-mail para vistas. Caso a parte não possua endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada 
nesta CPI/SEECT de segunda à sexta-feira no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 31 de maio de 2022
Bela. Caroline de Medeiros Fernandes Maia

PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA

CONCORRÊNCIA Nº 06/2022
Registro CGE Nº 22-00740-4

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA                Nº 06/2022 (Obras de Pavimentação e 
Melhoramento do Contorno de Bananeiras Alça Nordeste, com aproximadamente  2,92 km), que 
após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: SIGA CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA, TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP, 
CONSTRUTORA LORENZONI LTDA e ZACCARA ENGENHARIA EIRELI

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 31 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 16/2022
Registro CGE Nº  22-01026-2 01/07/2022 10:00

Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbanas nas cidades de Ala-
goa Nova, Algodão de Jandaíra, Araruna, 
Boqueirão, Dona Inês, Gado Bravo, Picuí, 
Queimadas, Santa Cecília Tabuleiro, Congo 
e São Sebastião do Umbuzeiro, com aproxi-
madamente                  23,69 km.
Valor estimado da obra: R$ 22.401.207,53
Prazo de execução: 540 (quinhentos e 
quarenta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 31 de maio de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1ª CONVOCAÇÃO

Indústria Alimentícia Três de Maio S.A - CNPJ: 09.212.234/0002-58
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

A Presidente Aline Barbosa de Lima, em conformidade com a Legislação e o Estatuto Social da 
Indústria Alimentícia Três de Maio S.A, CNPJ nº 09.212.234/0002-58, no uso das atribuições con-
feridas pelo Estatuto Social, convoca os senhores acionistas para se reunirem, concomitantemente, 
em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em sua sede social na Rua Feliciano Pedrosa, 
2698, Centro, Belém/PB, CEP 58255-000, no dia 08 de junho de 2022, em primeira convocação às 
10h30min, com a presença de 2/3, no mínimo, dos acionistas, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: Abertura de filial no estado do Rio Grande do Norte.

Belém/PB, 27 de maio de 2022. 
Aline Barbosa de Lima

Presidente

E D I T A L DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa - Paraíba – SINTEM, 

no uso de suas atribuições estatutárias, prevista nos Artigos: Art. 8º, Art. 9º, Artº.10 e Art. 17, inciso 
II, convoca TODOS OS SINDICALIZADOS para a ASSEMBLEIA GERAL, a qual realizar-se-á no 
dia 09 de junho de 2022 às 15h00,em primeira convocação e, às 15h15min em segunda e última 
convocação no Ginásio Hermes Taurino, localizado a Rua Pref. Luís Alberto Moreira Coutinho, 51 
- Mangabeira VII, João Pessoa - PB, para deliberar sobre a seguinte pauta: 

Eleição do Conselho Deliberativo
Aprovação de contas 

João Pessoa – PB, em 31 de maio de 2022.

Valdegil Daniel de Assis
PRESIDENTE

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra de Santa Rosa, no dia 03 de 
julho de 2022, no período das 08h às 17h na Rua Oito de Maio, s/nº - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, 
para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal, Comissão de Juventude, Comissão de Mulheres, 
Comissão de Idosos e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federa-
ção dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba - FETAG-PB. 
O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário de 07h30 as 12h00, 
no período de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação 
encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na sede dos Correios, na lotérica, na EMPAER e Banco do Brasil. 

Barra de Santa Rosa - PB, 31 de maio de 2022.
ADRIANO SOUSA LEITE

Presidente 

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA - SCIENTEC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNO-
LOGIA – SCIENTEC, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados para 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se virtualmente através da plataforma Google Meet, no 
dia 09 de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 16h (dezesseis horas), com a seguinte pauta:

1. Comunicados
2. Alteração de estatuto
3. Eleição e Posse da Nova Diretoria
   João Pessoa, 31 de maio de 2022.

TARCISO CABRAL DA SILVA
Presidente

A Sra./Sr. Maristela Ferreira de Araújo, CPF 008.855.734-04, torna público que requereu da SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente de Conde a TIPO DA LICENÇA (RESIDÊNCIA), para (LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO), localizado na Quadra P-7, Lote 02, loteamento cidade balneário novo mundo – 
Conde/PB. CEP 58322-007 (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986)

TERRAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 12.392.980/0001-02, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
aLicençade Instalação para Construção deResidencial Multifamiliar, situadoLoteamento Formosa 
Mar, Lote 02, Quadra A – Cabedelo/PB.

MONTEL PISCINAS COMERCIO VAREJISTA LTDA. - CNPJ/CPF Nº40.587.571/0001-99.Torna público 
que requereu a SEMAPA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura, a Licença Simplificada 
para a atividade de: Comércio varejista dematerial de construção não especificado anteriormente. 
Na(o) –RUA Monsenhor Antônio Afonso, 52, loja B, Parque Verde, Cabedelo – PB, Cep: 58.102.835.
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