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Museu de Arte Contemporânea irá receber a 34ª edição da mostra até o dia 3 de julho, homenageando a produção de bordados do estado. Página 20

Salão do Artesanato é lançado, e evento começa dia 8, em CG

Projeto reúne ex-diretoras para lembrar as histórias do teatro mais antigo 
de João Pessoa, hoje, a partir das 19h, com entrada gratuita. Página 9

Reminiscências do Santa Roza
IR: número de declarações supera a expectativa

Mamanguape 
recebe plenária 
do Orçamento 
Democrático

Paraíba passou a marca das
385 mil declarações enviadas à 

Receita Federal dentro do prazo, 
que chegou ao fim dia 31 de maio. 

Número é 7,18% maior que 2021.

Página 17

Reunião é o último 
compromisso da agen-
da do governador, que 
irá inspecionar obras em  
Mataraca, Baía da Traição, 
Marcação e Mamanguape.

Página 13

Anderson Torres terá que explicar 
abordagem da PRF com uso de gás 
lacrimogêneo em viatura.

Página 15

n “Ao ouvir a ‘Nona Sinfonia’, 
o êxtase é inevitável. Uma obra 
capaz de nos renovar o que jamais 
deve faltar ao espírito: a fé e a 
esperança em um mundo melhor”.

Germano Romero

Página 10

n “Errante e peregrina, a 
crônica faz do não ser e da 
imprevisibilidade conceitual a 
cartografia privilegiada de sua 
proteica e sedutora identidade”.

José Mário da Silva
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Caso Genivaldo: deputados 
convocam ministro da Justiça

Expansão de parque eólico na PB 
terá investimentos de R$ 1 bilhão

energia limpa

Segunda etapa do complexo Serra do Seridó prevê  a instalação de 237,5 MW já a partir deste mês. Página 13

PB tem a segunda 
maior cobertura 
vacinal contra 
gripe do Nordeste

Atualmente, estado 
conta com 51,8% da po-
pulação-alvo da cam-
panha vacinada, mas a 
meta é atingir, pelo me-
nos, 90% desse público.

 
Página 5

TCE alerta para 
que prefeituras 
não excedam 
com São João

Órgão recomenda 
que prefeitos tenham 
“parcimônia” nos con-
tratos para a festa com 
artistas utilizando recur-
sos públicos.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

605.549

31.058.109

530.025.131

10.220

666.848

6.292.498
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.812.714

437.678.362

11.833.638.209

Mundial de vôlei 
de Praia tem 
quatro atletas 
da Paraíba

Andressa (foto), George, 
Vitor Felipe e Renato estão 
na Letônia disputando mais 
uma etapa da competição. 
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Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!
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A adoção global do “direito humano a um ambiente limpo e saudável” será 
uma das principais reivindicações que o secretário-geral da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), António Guterres, levará, hoje, para o Stockholm+50. O even-
to acontece, hoje e amanhã, em Estocolmo, e celebra os 50 anos da primeira reu-
nião sobre meio ambiente, realizada na capital da Suécia.

A Conferência de Estocolmo de 1972 é um marco na história do ambientalismo. 
O encontro teve abordagens inéditas sobre a população global, a poluição atmos-
férica e a exagerada exploração dos recursos naturais, além de resultar na criação 
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), uma das pon-
tas de lança da luta ambientalista institucional.

A nova Conferência de Estocolmo irá colocar os direitos humanos como epi-
centro da ação ambiental. Isso porque, de acordo com a ONU, especialistas no as-
sunto concluíram que “colocar os direitos humanos no centro da ação ambiental 
terá implicações positivas para a qualidade do ar, água limpa, solo saudável e ali-
mentos produzidos de forma sustentável”.

É importante que governos, empresas e sociedade civil organizada criem la-
ços mais fortes, no sentido de cuidarem juntos mais rápido e melhor da “casa co-
mum” que é a Terra. O objetivo é impedir que o planeta se transforme, de manei-
ra irreversível, em uma “zona de sacrifício humano”, com a consequente perda 
de milhares de vidas, todos os anos.

Os extremos climáticos, há tempos alertam os cientistas, serão cada vez mais 
constantes e intensos em nível global. Observando a realidade brasileira, com, por 
exemplo, temporais destruindo patrimônios materiais e ceifando vidas, consta-
ta-se a necessidade urgente de adoção de medidas que diminuam o impacto ne-
gativo da ação humana sobre o planeta.

É fundamental que os países reconheçam o direito de todas as pessoas a um 
ambiente saudável, do mesmo modo que necessitam de políticas públicas desti-
nadas a melhorar a qualidade de vida, por meio de investimentos em saúde, edu-
cação, habitação e geração de emprego e renda. Desenvolvimento à custa da saú-
de ambiental não convence mais.

Artigo

Vida saudável
Editorial

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

O cenário da fome no Brasil 
Não há como passar desapercebido o 

cenário de fome que se amplia no Brasil da 
atualidade. Mais da metade da população 
está em circunstância de insegurança ali-
mentar. Alguns dirão que esse é um proble-
ma vivido no mundo inteiro, em razão dos 
impactos socioeconômicos da pandemia da 
Covid-19. Porém, em nosso país o quadro é 
de muito maior gravidade. Afinal de contas 
o aumento da pobreza e a falta de comida no 
prato já eram observados antes mesmo da 
crise sanitária. Em 2018  registrava-se  que 
36,7 % dos brasileiros não tinha acesso ple-
no e permanente ao alimento básico.  

Sabemos que a pandemia agravou o qua-
dro, mas não pode ser considerada como 
causa primeira dessa dramática situação. 
Alguns outros fatores já concorriam para 
que a comida começasse a faltar na mesa 
dos brasileiros no período que antecedia a 
pandemia: o crescente desemprego, a pre-
carização do trabalho com baixa remunera-
ção e o desmonte das políticas públicas de 
inclusão social. Segundo o economista Mar-
celo Neri, diretor do Centro de Políticas So-
ciais FGV Social, “a pandemia em sido ape-
nas uma etapa nesse processo”.

Em 2018 o Brasil voltou a ser incluído no 
Mapa da Fome da ONU. É inconcebível que, 
ao tempo em que a produção brasileira de 
alimentos esteja aumentando, falte comida 
no prato de boa parte dos nossos compatrio-
tas. Estamos reféns da lógica de que a pro-
dução do campo fique subordinada aos in-
teresses do agronegócio. Enquanto o PIB do 
agronegócio expande, acentuam-se os índi-
ces do desemprego e da fome. 

O que vemos é a adoção de políticas pú-
blicas improvisadas e emergenciais, pauta-
das no oportunismo eleitoral. A fome traz 
como consequências,   problemas de saú-
de que se transformam em mazelas sociais 
e econômicas, em grau de irrreversibilida-
de. As crianças são as principais vítimas da 
insegurança alimentar, causando desnutri-
ção crônica. A bolha da pobreza extrema só 
faz aumentar. 

É preocupante a tendência de alta dos 
preços da cesta básica de alimentos. As pre-

visões pouco animadoras para a inflação 
e o desemprego, nos colocam numa pers-
pectiva desalentadora quanto a diminui-
ção desse alarmante problema que estamos 
experimentando. A solução passa, neces-
sariamente, por uma mudança do modelo 
econômico, recolocando o Estado como pro-
tagonista de políticas públicas voltadas para 
o combate às desigualdades sociais. Políticas 
públicas no campo da alimentação e da ge-
ração de emprego e renda. O Brasil bem ali-
mentado insiste em não enxergar e enfren-
tar a crise alimentar sofrida por 43,3 % dos 
brasileiros que vivem com menos de um sa-
lário mínimo ao mês. 

Precisamos, todos nós, governos, empre-
sários e a sociedade civil organizada, en-
frentar o desafio de olhar para a fome com o 
mesmo propósito de combatê-la como foi no 
período de 2004 a 2013.  Temos que conter a 
aceleração da insegurança alimentar. A fome 
tem gênero, cor e grau de escolaridade. Ela se 
concentra nos domicílios chefiados por mu-
lheres, de pessoas negras  e de baixa escola-
ridade. No entanto, ela também está se alas-
trando entre os que não se encontram em 
condição de pobreza. A escalada da fome, in-
discutivelmente, é também resultante de es-
colhas políticas de negação e da ausência de 
medidas efetivas de proteção social.

O político e escritor Ivan Bichara So-
breira, cajazeirense do Colégio Padre Ro-
lim, teria completado cem anos em maio 
de 2018. As cidades onde atuou politica-
mente e as entidades que honrou com sua 
participação, uniram-se para a merecida 
homenagem. Estive na sessão conjunta da 
Assembleia e Câmara da capital, proposta 
pela deputada Camila Toscano e pelo ve-
reador Milanez Neto.

Ouvi vários discursos que enalteceram 
a figura do exemplar homem público. Fa-
cultaram-me a palavra e eu fui à tribuna, 
apenas, para preencher uma lacuna nas 
falas dos outros. Esqueceram de lembrar 
a fina ironia e o humor cáustico de Bicha-
ra. Resolvi contar alguns fatos e agora vou 
repeti-los para os que me seguem neste es-
paço e nas redes sociais.

 Líder do seu governo (eu era vice-lí-
der e iniciante na AL), deputado Eval-
do Gonçalves cansou de ouvir as queixas 
dos seus liderados sobre fatos do governo 
que levaram a bancada de sustentação ao 
descontentamento. Resolveu tratar do as-
sunto com o chefe do Executivo. Foi mar-
cada uma reunião em Palácio. O governa-
dor, sentado em amplo sofá sob o quadro 
da prisão de Peregrino, tinha ao seu redor 
cerca de vinte deputados. Cada um apre-
sentou seu queixume e o paciente Bichara 
apenas ouvia. “Ele sabia ouvir como nin-
guém” disse Germano Toscano, seu chefe 
de gabinete. Terminada a cantilena parla-
mentar, foi a vez do governador falar:

- Vocês não estão satisfeitos com o meu 
governo? Pois vou lhes confessar uma coi-
sa: eu também não estou!

Os espíritos foram desarmados e as ar-
mas ensarilhadas...

Em uma de suas visitas ao Poder Legis-
lativo, ficamos a lhe fazer sala no gabine-
te da Presidência, enquanto não se inicia-
va o evento. Eu, Waldir dos Santos Lima, 
Edvaldo Motta, Sócrates Pedro e Orlando 
Almeida aproveitávamos para encami-
nhar alguns assuntos do nosso interesse. 
O deputado Sócrates Pedro, como se sabe, 
era cunhado do empresário Walter Brito 
proprietário da Real, e intermediário dos 
seus assuntos junto ao governo. No meio 
do papo, o deputado Orlando Almeida co-
meça a narrar um fato que se passara em 
Campina Grande. Meio prolixo, Orlando 
demorava muito a concluir, buscando de-
talhes desnecessários. Impacientei-me e 
adverti o querido colega:

- Orlando, o governador é muito ocu-
pado. Apressa essa conversa: para chegar 
em Campina, você está arrodeando por 

Princesa Isabel.
O governador riu da minha pilhéria e 

fez a dele:
- Fala baixo, Ramalho, senão o Sócrates 

vai querer registrar essa linha de ônibus...
Na campanha municipal de 1976, uma 

vereadora da capital, já sexagenária e sem 
muita disposição para a luta, procurou-o 
para pedir ajuda. Na conversa, lembrou ao 
governador que sua principal concorren-
te era uma linda jovem, quase dois metros 
e como muita disposição para pedir votos 
e, acrescentou:

- É uma luta desigual, dr. Ivan!
- Realmente é muito desigual, respon-

deu Ivan.
Sua incursão pela literatura nos deixou 

vários romances e ensaios, notadamente 
sobre José Lins do Rego, sua especialida-
de. Em um deles, não sei se Carcará ou Joa-
na dos Santos, quase morro de rir com um 
personagem, casado com moça nova e re-
centemente saída do parto. A mulher pro-
curou o médico levando a criança raquíti-
ca, mais parecendo um produto daqueles 
países africanos onde a fome é quem dá as 
ordens. O médico admirou-se da fragilida-
de da criança e destacou: 

- A senhora com tanto leite e deixa seu 
filho nesse estado? 

A resposta da aflita mãe, retrata o hu-
mor de Bichara, também presente na sua 
obra.

- Não sobra nada para a criança, dou-
tor: meu marido bebe todo o leite!

O humor de Ivan Bichara

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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As famílias do assenta-
mento Padre Acácio, no Ser-
tão paraibano, uma região 
com um dos mais altos ín-
dices de incidência solar 
do Brasil, descobriram na 
energia solar uma forma 
de baratear a produção de 
alimentos e garantir a se-
gurança hídrica da comu-
nidade, que sofre com a ir-
regularidade das chuvas. 
A área de reforma agrária 
fica no município de Mal-
ta, a cerca de 330 quilôme-
tros de João Pessoa.

A região registra mais 
de 3,2 mil horas anuais de 
insolação e, por isso, foi es-
colhida para receber a Usi-
na Solar Malta, que entrou 
em operação comercial no 
segundo semestre de 2018 
com capacidade instalada 
de 27,2 MW e 31,59 MW de 
potência pico, pertencente 
ao Complexo Fotovoltaico 
Angico e Malta e de posse 
da SPE Malta Energias Re-
nováveis.

Os painéis fotovoltaicos 
foram instalados na área co-
munitária do assentamento 
Padre Acácio em agosto de 
2021, através de um projeto 
da Diocese da Igreja Católi-
ca de Patos, município polo 
da região.

A energia solar obtida 
com o sistema, que não cus-
tou nada às famílias, subs-
tituiu a energia elétrica na 
alimentação da bomba hi-

A Gerência dos Centros 
Sociais Urbanos (CSU), que 
integra a Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), entre-
gou ontem, os certificados 
da primeira turma que con-
cluiu os cursos na área de 
embelezamento, nas espe-
cialidades de depilação, cor-
tes de cabelo e escovas, após 
pandemia, na unidade de 
Mandacaru. Foram oferta-
das 60 vagas, sendo 20 por 
especialidade.

O gerente Operacional 
dos Centros Sociais Urbanos 
(CSUs), Jamil Richene, ava-
lia de forma positiva a opor-
tunidade de qualificação de 
pessoas de baixa renda para 

ingresso no mercado de tra-
balho em variados campos 
de atuação. “As pessoas estão 
preparadas para trabalhar 
como profissionais em salões 
de beleza, como também para 
abrir seu próprio empreen-
dimento. São novas pessoas 
qualificadas, que possuem 
uma profissão, e que podem 
assegurar sua sustentabilida-
de, renda e ingressar no mer-
cado de trabalho, ajudando 
na manutenção de suas famí-
lias”, afirmou. 

Jamil Richene adian-
tou que o mesmo bloco de 
cursos será levado a outros 
CSUs, e já no próximo dia 13, 
será iniciada nova turma na 
Unidade do CSU do bairro 

do Geisel, onde está sendo 
feita a divulgação e mobi-
lização para que as pessoas 
interessadas possam reali-
zar suas inscrições.

A professora Auricélia 
Duarte da Silva, profissional 
na área de embelezamen-
to, comentou que o curso 
qualificou a maioria daque-
les que já estão no merca-
do trabalhando na área de 
salão. “Agora adquiriram o 
kit para depilação e come-
çaram a trabalhar atenden-
do em domicílio. Num curso 
de 60 horas, é possível mos-
trar e trabalhar com alunas 
a depilação completa e obter 
bons resultados”, observa a 
professora.

Fonte barateia produção de alimentos e garante segurança hídrica

Energia solar garante 
acesso a água potável 

em AssentAmento nA PB

n 

A água do poço 
é usada para a 
irrigação das 
lavouras de 
frutas e para 
os animais de 
pequeno e 
grande porte 
de 23 das 28 
famílias do 
assentamento

Bomba
A energia solar 
obtida, que não 
custou nada às 

famílias, substituiu 
a energia elétrica 
na alimentação da 
bomba hidráulica

Geisel
O mesmo bloco de 
cursos será levado 
a outros CSUs; já no 
próximo dia 13, será 
iniciada nova turma 

na Unidade do CSU do 
bairro do Geisel Prefeito tucano 

irá aPoiar João 
aPenas Pelo 
número do cPf  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Gervásio critica direção do Pt: “uma 
minoria querendo vetar a maioria” 

urna: 26 anos de evolução 

Pdt: desfecho sobre aliança  

obteve “aPenas o silêncio” 

A experiência brasileira com a urna eletrônica foi 
iniciada em 1996, quando 32 milhões de eleito-
res, de 57 cidades com mais de 200 mil eleitores, 
usaram a tecnologia. Somente nas eleições de 
2000, ela foi expandida para o país. Em mais de 
20 anos, a urna passou por constantes evoluções: 
introdução da assinatura digital do software, 
em 2002; criação do Registro Digital do Voto, 
em 2003, e a implementação da identificação 
biométrica, em 2008. 

O PDT da Paraíba – como a coluna se reportou, 
dias atrás – já manifestou interesse de apoiar a 
reeleição João Azevêdo (PSB), independentemen-
te de o governador ter anunciado apoio a Lula 
(PT) na corrida presidencial, e não ao pedetista 
Ciro Gomes. Essa intenção foi anunciada pelo 
presidente da legenda no estado, Marcos Ribeiro. 
Nos bastidores, há quem diga que o desfecho 
dessa articulação ocorrerá em breve.   

Diretor do Sindicato dos Trabalhadores Públicos 
Municipais do Agreste da Borborema (Sintab), 
Napoleão Maracajá confirma que os servidores 
de Campina Grande irão entrar em greve na pró-
xima segunda-feira. Na pauta de reinvindicação, 
constam reajuste salarial e nomeação de concur-
sados. De acordo com Maracajá, ex-vereador da 
cidade, a entidade mandou ofícios à prefeitura 
para negociar, mas obteve “apenas o silêncio”.      

Os partidos políticos 
poderão utilizar o sis-
tema Pix para receber 
doações de pessoas 
físicas destinadas às 
campanhas eleitorais. 
Em resposta a uma con-
sulta feita pelo PSD ao 
TSE, os ministros deci-
diram, à unanimidade, 
que esse procedimento 
é legal. A corte entende 
que não existe vedação 
para uso dessa opera-
ção, porque ela pode 
ser rastreável. Deta-
lhe: serão permitidas 
transações apenas na 
modalidade CPF.    

Do prefeito tucano de 
Cacimbas, Nilton de 
Almeida, ao confirmar 
que irá apoiar a recon-
dução de João Azevêdo 
ao governo. “Indepen-
dentemente da minha 
filiação partidária no 
PSDB, vou apoiar o 
governador, porque ele 
está trabalhando mui-
to pelo estado e pelo 
nosso município. Va-
mos ser contemplados 
com o programa ‘Tá na 
Mesa’, com o forneci-
mento de 200 refeições 
diárias, e solucionar a 
questão hídrica”.   

Presidente do PSB da Paraíba, o deputado Ger-
vásio Maia criticou a direção do PT – leia-se 
Jackson Macedo – que, contrariando o grupo 
majoritário da base governista, está apoiando a 
pré-candidatura de Veneziano Vital do Rêgo ao 
governo. “É uma minoria querendo vetar a maio-
ria. Quer vetar a maioria do PT e outros partidos 
de esquerda, como PCdoB e PV [federados com 
o PT] e o próprio PSB, que terá Geraldo Alckmin 
compondo chapa com Lula”.

a rePresentantes de 68 Países,  
moraes diz que tse está Pronto 
“Para combater milícias diGitais” 

Eleito para atuar por 
mais dois anos como mi-
nistro efetivo do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) –, 
Alexandre de Moares tem 
se empenhado, conjun-

tamente com o 
presidente da 
cor te, Edson 
Fachin, para 
disseminar a 
transparência, 
a segurança e 

a auditabilidade das urnas eletrônicas, que fo-
ram fundamentais, a partir de 1996, “para supe-
rar os ciclos da vida brasileira em que as fraudes 
eleitorais se acumulavam desde a República Ve-
lha”, conforme divulgou a corte eleitoral nas come-
morações do 25 anos de uso do equipamento, há 
um ano. Esta semana, Alexandre de Moraes, que 
assumirá a presidência do TSE em agosto, e que, 
portanto, será o ministro que conduzirá as elei-
ções deste ano, apresentou a representantes de 
68 países, integrantes do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), dados 
sobre as eleições do Brasil e o sistema eletrôni-
co de votação – foi durante a ‘Sessão Informativa 
para Embaixadas: o sistema eleitoral brasileiro 
e as Eleições 2022’. Aos representantes estran-
geiros, Moraes também assegurou que “a Justiça 
Eleitoral está preparada para combater as milí-
cias digitais”.   

dráulica do poço que abas-
tece a comunidade.

De acordo com a pre-
sidente da associação dos 
agricultores do assenta-
mento, Giliane Garcia dos 
Santos, a água do poço é 
usada para a irrigação das 
lavouras de frutas (goiaba, 
mamão, pinha e acerola) e 
para os animais de peque-
no e grande porte (capri-
nos, ovinos e bovinos) de 
23 das 28 famílias do assen-
tamento.

“Também usamos a 
água do poço para lavar 
pratos e roupas e para to-
mar banho. Só não usamos 
pra beber porque pra isso 

usamos a água de cister-
nas”, contou a agricultora, 
acrescentando que a conta 
mensal de energia caiu de 
cerca de R$ 30 para no má-
ximo R$ 5.

A instalação do sistema 
de geração de energia solar 
foi uma surpresa para as 
famílias, segundo Giliane, 
porque a comunidade não 
teria condições de investir 
na tecnologia com recur-
sos próprios. “A gente ficou 
muito feliz porque não ima-
ginava que nosso assenta-
mento pudesse ser contem-
plado com um projeto como 
esse”, disse. “Mudou a nos-
sa vida!”

A área de reforma agrária, em Malta, fica a cerca de 330 Km de JP

Turma recebe primeiros certificados de cursos
CsU de mAndACArU no Pós-PAndemiA

A turma concluiu cursos na área de embelezamento, nas especialidades de depilação, cortes de cabelo e escovas

n 

Jamil Richene 
avaliou 
de forma 
positiva a 
oportunidade 
de qualificação 
de pessoas de 
baixa renda 
para ingresso 
no mercado 
de trabalho 
em variados 
campos de 
atuação

Foto: Secom-PB

Foto: Incra/Divulgação
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SES se reuniu com representantes de hospitais e da Prefeitura da capital para formar rede de atendimento à população

Saúde discute ações preventivas 
varíola dos macacos

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) realizou 
uma reunião de planeja-
mento, na tarde de ontem, 
para iniciar a discussão do 
fluxo para atendimento de 
possíveis casos de Mon-
keypox, ou varíola do ma-
caco, como ficou conhecida 
a doença. Representantes 
da Secretaria Municipal de 
Saúde de João Pessoa, do 
Hospital Universitário Lau-
ro Wanderley (HULW), do 
Hospital Universitário Al-
cides Carneiro (HUAC) e 
do Complexo Hospitalar Dr. 
Clementino Fraga (CHCF) 
participaram da conversa 
na qual foi proposta a insti-
tuição de uma rede de aten-
dimento para os casos da 
doença que venham a sur-
gir no Estado.

 A secretária estadual de 
Saúde, Renata Nóbrega, des-
taca que a organização da 
rede para essa doença é ne-
cessária para garantir que 
a população tenha suporte 
qualificado, caso seja iden-
tificado algum caso na Pa-
raíba. “Estamos definindo 
as unidades que serão refe-
rência para os possíveis ca-

sos e planejando a qualifica-
ção do serviço para oferecer 
um atendimento eficiente à 
população. Como a varíola 
humana foi erradicada, não 
existe vacina para a Mon-
keypox, mas sabemos que é 
uma doença menos agressi-
va que a varíola que conhe-
cemos e a maioria dos casos 
é leve”, afirmou.

 Segundo o infectologista 
e diretor do CHCF, Fernan-
do Chagas, as medidas de 
prevenção são conhecidas 
da população que há dois 
anos convive com a pande-
mia da Covid-19. “O uso de 
máscaras para os pacientes 
com qualquer sintoma vai 
reduzir a contaminação no 
ambiente e também a possi-
bilidade de transmissão da 
doença, que se espalha por 
secreções respiratórias, le-
sões de pele e fluídos corpo-
rais”. Ele afirma que o trata-
mento será domiciliar para 
a maioria dos pacientes. “É 
necessário um isolamento 
por um período de 21 a 30 
dias, dependendo dos sinto-
mas, mas o histórico recen-
te da doença se apresenta 
com casos leves que podem 

A Paraíba atingiu ontem 
a marca de 50% da popula-
ção apta para o recebimento 
de doses de reforço vacina-
das contra a Covid-19. O au-
mento na adesão nos dois úl-
timos dias se deve, também, 
à procura pelos imunizantes 
pelo público de 12 a 17 anos, 
que tiveram autorização para 
mais uma etapa de vacinação 
confirmada na última segun-
da-feira.

Ao todo, entre a popu-
lação acima de 12 anos, fo-
ram aplicadas 1.875.577 doses 
do reforço primário. Destes, 
59.786 já receberam a segun-
da dose de reforço, sendo 
10,66% da população apta 
para o recebimento. 

A orientação da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) 
aos municípios que inicia-
ram a vacinação com dose de 
reforço para a população de 
12 a 17 anos, tem como objeti-
vo aumentar a resposta imu-
nológica, proveniente das 
vacinas, ao vírus. Para esta 
faixa etária, são considera-

dos aptos para o recebimen-
to da primeira dose de refor-
ço a população que encerrou 
o ciclo vacinal, considerando 
dose única ou duas doses, 
há quatro meses. O imuni-
zante aplicado será priorita-
riamente do tipo Pfizer, mas 
não havendo a disponibili-
dade, a aplicação poderá ser 
realizada com vacina do tipo 
CoronaVac.

Ainda de acordo com da-
dos do painel de vacinação, 
alimentado pela SES através 
de dados do Ministério da 
Saúde, foi atualizado e regis-
tra um total de 88,44% da po-
pulação paraibana acima de 
5 anos foi vacinada com duas 
doses ou dose única, encer-
rando o ciclo primário contra 
a Covid-19. O montante re-

presenta 3.317.595 pessoas 
vacinadas, sendo 85.751 pes-
soas que receberam imuni-
zantes de dose única. Um 
total de 3.509.009 pessoas re-
ceberam a primeira dose das 
vacinas, destas 277.165 ainda 
não retornaram às salas de 
vacinação para fechar o ciclo 
primário de vacinação.

Outras 50.738 doses adi-
cionais foram aplicadas. 
Também são registrados a 
aplicação de 8.812.714 doses 
totais de 10.022.615 imuni-
zantes recebidos pelo Gover-
no do Estado.

Ontem a SES também in-
formou que a Paraíba segue 
sem registrar mortes em de-
corrência da Covid-19. Já são 
nove dias sem o registro de 
vítimas fatais, sendo o últi-
mo ocorrido em 23 de maio. 
Ainda de acordo com a pas-
ta, novos 233 casos de conta-
minação pela doença foram 
confirmados ontem. 

Com os novos dados, a 
Paraíba chega a 605.549 casos 
acumulados de pessoas con-
taminadas, sendo 447.460 pa-
cientes considerados recupe-
rados e 10.220 vítimas fatais.

Os servidores de Cam-
pina Grande vão entrar em 
greve a partir da próxima se-
gunda-feira (6). A decisão foi 
tomada em uma assembleia 
geral realizada ontem após 
não receberem respostas da 
prefeitura sobre as suas rei-
vindicações. A categoria diz 
estar há quatro anos sem rea-
juste na data-base, ter tido 
planos de cargos descumpri-
dos e estar sofrendo com pés-
simas condições de trabalho. 

Segundo o presidente do 
Sindicado dos Trabalhado-
res Públicos Municipais do 
Agreste e Borborema (Sin-
tab), Giovanni Freire, um ofí-
cio foi enviado à prefeitu-
ra no último dia 26 de abril, 
mas desde então não hou-
ve resposta. “Queríamos ter 
chegado na assembleia com 
uma proposta para discutir, 
mas o prefeito em nenhum 
momento sentou com a ca-
tegoria, não houve nenhuma 
proposta de encaminhamen-
to. O único caminho que en-
contramos foi a greve”, disse. 

Os servidores pedem 
um reajuste de 25%, calcu-

lado a partir do período de 
quatro anos em que não 
houve aumento. “São mais 
de quatro anos sem reajuste, 
os cumprimentos dos pla-
nos de cargos estão alguns 
desde 2011 sem progressão, 
além disso há os demais ser-
vidores que não têm planos 
de cargos”, comentou. 

Além disso, as condi-
ções de trabalho também 
são motivos para a gre-
ve. Segundo o sindicato, 
há profissionais de saúde e 
educação trabalhando em 
locais sem manutenção. “As 
condições de trabalho estão 
muito ruins, algumas uni-
dades em que os tetos caí-
ram e não há manutenção”, 
disse Giovanni Freire.

Ainda de acordo com 
o presidente do sindicato, 
será mantido o percentual 
de 30% de funcionários du-
rante o período que durar 
a greve, para atender ser-
viços emergenciais, como 
saúde e limpeza. 

Em nota, divulgada na 
noite de ontem, a Prefeitura 
de Campina Grande afirmou 
que, a respeito das progres-
sões funcionais, em mais de 
um ano da atual gestão, fo-

ram consolidadas mais do 
que todo o acumulado nos 
últimos 16 anos no Muni-
cípio. Sobre a data-base, es-
clarece que o Município fi-
cou impedido de implantar 
a atualização salarial entre 
2020 e 2021, por força da Lei 
Complementar 173, e infor-
ma: este ano, já está em pro-
cesso avançado de estudos, o 
reajuste referente à data-ba-
se será anunciado em breve.

Outro ponto da nota 
destaca que a Comissão de 
Revisão do PCCR da Saúde 
vem analisando os proces-
sos de progressão da pasta. 
Só da Secretaria de Educa-
ção – afirma a nota – uma 
comissão similar já apro-
vou 247 progressões este 
ano. No âmbito da Secre-
taria de Administração, foi 
viabilizado um total de 81.

Por fim, em relação às 
convocações de servidores 
concursados, a Prefeitura 
informa que chamou mais 
de 160 profissionais de saú-
de só no primeiro ano de 
gestão, além de 172 para a 
educação, e afirma que, ain-
da esta semana, o prefeito 
Bruno Cunha Lima anun-
cia novas contratações.

Sensibilizado pela partida 
entre Ucrânia e Escócia pelas 
Eliminatórias para a Copa do 
Mundo do Catar, Pelé escre-
veu, ontem, uma carta nas re-
des sociais ao presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, na 
qual pede o fim da invasão 
na Ucrânia. O maior jogador 
de futebol de todos os tem-
pos lembra de um momen-
to em que se encontrou com 
o líder russo.

“Eu quero utilizar a parti-

da de hoje (ontem) como uma 
oportunidade de fazer um 
pedido: pare com essa inva-
são. Não existem argumen-
tos que justifiquem a violên-
cia”, escreveu Pelé. “Quando 
nos conhecemos no passado 
e trocamos um grande sorri-
so acompanhado de um lon-
go aperto de mão, era inima-
ginável que poderíamos um 
dia estar tão divididos quan-
to estamos hoje.”

Pelé se encontrou com Pu-
tin durante a Copa das Con-
federações, em junho de 2017, 

em São Petersburgo, e tam-
bém em dezembro do mes-
mo ano, em Moscou, no sor-
teio da Copa do Mundo, que 
foi disputado no ano seguin-
te, na Rússia.

“Anos atrás, eu prometi 
para mim mesmo que, en-
quanto eu conseguir, sem-
pre levantarei minha voz a 
favor da paz. O poder de dar 
um fim a este conflito está nas 
suas mãos. As mesmas que 
apertei em Moscou, no nos-
so último encontro, em 2017”, 
completou Pelé.

Paraíba chega a 50% da população 
vacinada com primeira dose de reforço

Servidores entram em greve a 
partir da próxima segunda-feira

Pelé escreve carta a Vladimir Putin 
e pede o fim da guerra na Ucrânia

contra a covid-19 em campina grande

nas redes sociais

Gestores querem definir unidades de referência para os possíveis casos e planejar a qualificação do serviço

Foto: Secom-PB

Um ataque a tiros em um 
hospital na cidade de Tulsa, 
Oklahoma, nos Estados Uni-
dos, deixou pelo menos qua-
tro mortos ontem à noite. En-
tre as vítimas está o atirador.

O capitão da polícia de 
Tulsa, Richard Meulenberg, 
disse à ABC que “quatro pes-
soas (foram) baleadas e mor-
tas. Uma morreu depois de 
deixar o local para tentar ob-

ter ajuda médica, e uma des-
sas quatro é o nosso suspeito 
(de ser atirador)”. Ele acres-
centou que várias pessoas 
ficaram feridas e que o com-
plexo médico se encontrava 
em uma “cena catastrófica”.

Até o fechamento desta 
edição, os policiais haviam re-
vistado o prédio do hospital 
em busca de ameaças adicio-
nais. A motivação do ataque 
permanece desconhecida.

Segundo o comunica-

do oficial da polícia, as au-
toridades responderam um 
chamado que informou so-
bre um homem armado com 
um fuzil no Natalie Medical 
Building, um prédio de con-
sultórios médicos no campus 
do Hospital St. Francis. Ao 
chegar no hospital, os poli-
ciais viram algumas pessoas 
baleadas e mortas.

Um dos mortos estava 
com um rifle e uma pistola 
na mão.

Atirador mata pelo menos três em 
ataque a hospital de Oklahoma

“cena catastrófica”

Agência Estado 

Agência Estado

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

ser conduzidos em casa, mo-
nitorados pelos serviços de 
saúde”.

Até o dia 31 de maio de 
2022, foram notificados ca-
sos da doença em 24 paí-
ses, sendo o primeiro repor-
tado no dia 7 de maio pela 
Agência de Segurança da 
Saúde do Reino Unido. No 
Brasil, no mesmo período, 
foram reportados três casos 
suspeitos, sendo um no Rio 
Grande do Sul, um em San-

ta Catarina e um no Ceará.

 Doença
A Monkeypox é uma zoo-

nose viral (vírus transmi-
tido aos seres humanos a 
partir de animais) com sin-
tomas semelhantes aos ob-
servados no passado em pa-
cientes com varíola, porém 
com uma apresentação clí-
nica de menor gravidade. 
Os sintomas incluem febre; 
dor de cabeça; dores mus-

culares; dores nas costas; 
presença de nódulos palpá-
veis no pescoço, virilha e/
ou axila; calafrios; exaustão 
e erupções cutâneas. As le-
sões geralmente se desen-
volvem pelo rosto e depois 
se espalham para outras 
partes do corpo, incluindo 
os órgãos genitais. 

A transmissão entre hu-
manos é moderada e ocorre 
principalmente por meio de 
contato pessoal com secre-

ções respiratórias, lesões de 
pele de pessoas infectadas, 
fluidos corporais ou obje-
tos recentemente contami-
nados. É possível ocorrer 
transmissão entre parcei-
ros sexuais, devido ao con-
tato íntimo. A transmissão 
via gotículas respiratórias 
exige contato mais próxi-
mo entre o paciente infecta-
do e outras pessoas. Indiví-
duos imunocomprometidos 
estão especialmente em ris-
co de adquirir a forma gra-
ve da doença. 

Leia mais na página 16

Zoonose
A Monkeypox é uma 
zoonose viral com 

sintomas semelhantes 
aos observados no 

passado em pacientes 
com varíola

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom
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O público 
acima de 12 
anos recebeu 
1.875.577 
doses do 
reforço
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Segunda a sexta

A FOGUEIRA
MAIS BRILHANTE...

Estado registra, atualmente, 51% da população-alvo da campanha contra influenza vacinada; a meta é imunizar 90%

PB tem 2a maior cobertura do NE
Vacinação contra gripe

 A Paraíba tem a segun-
da maior cobertura vacinal 
para influenza do Nordes-
te. Atualmente, o estado tem 
51,8% da população-alvo da 
campanha vacinada, fican-
do atrás apenas do Piauí, 
com 54,6%. A meta preconi-
zada pelo Programa Nacio-
nal de Imunizações é atin-
gir pelo menos 90% desse 
público. Por conta da baixa 
adesão, neste sábado (4), a 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) realizará o Dia D de 
vacinação contra influenza, 
sarampo e Covid-19. A aber-
tura será realizada em João 
Pessoa, no Ponto de Cem 
Réis, às 9h. 

De acordo com a chefe 
do Núcleo de Imunizações 
da SES, Franciélia Carvalho, 
embora a Paraíba tenha um 
percentual para influenza 
maior que a cobertura geral 
do Nordeste, que é 42,8%, e 
do Brasil, que está em 44,1%, 
a adesão às campanhas de 
vacinação continuam baixa. 
A do sarampo, por exemplo, 
está com 50,7% de cobertu-
ra e tem meta de atingir pelo 
menos 95% do público-alvo. 

“Os festejos juninos es-
tão chegando e o ideal é que 
as pessoas curtam a festa 
imunizadas. Reforçamos a 
necessidade de a gestão mu-
nicipal empreender todos os 

Índices
Cobertura vacinal 
contra gripe está 

em 42,8% no 
Nordeste e em 
44,1% no Brasil

esforços para a adesão da 
população nas campanhas 
contra o sarampo e influen-
za. Além de completar os 
esquemas de vacinação da 
Covid-19, em especial as do-
ses de reforço, visto que es-
tamos entrando em um pe-
ríodo de maior incidência 
das doenças respiratórias”, 
pontua. 

Franciélia Carvalho lem-
bra que adolescentes entre 
12 e 17 anos já podem tomar 
a dose de reforço, após qua-
tro meses da aplicação da 
segunda dose do esquema 
vacinal primário. Ressalta-
mos ainda que essa dose re-
força a segurança nas esco-
las, como também aumenta 
a proteção dos jovens que 
rotineiramente convivem 
em grupos. SES promoverá, neste sábado, o Dia D de vacinação contra a gripe, além do sarampo e da Covid-19

Foto: Marus Antonius/Arquivo A União

Acesso à vacina 
deve ser sem 
agendamento

A SES recomenda ainda a 
livre demanda no acesso da 
vacina, sem a necessidade de 
agendamento prévio e passa 
algumas orientações aos mu-
nicípios como organizar o Dia 
D para que seja um momen-
to de mobilização de todos os 
Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS), realizando chamamento 
nas casas para a vacinação e dis-
ponibilizar pontos de vacinação 
em locais estratégicos para con-
templar a população que mora 
em lugares de difícil acesso.

De acordo com dados  da 
SES, 8.810.573 doses contra a Co-
vid-19 já foram aplicadas. A co-
bertura da população a partir 
de 18 anos é de 99,3% para a D1, 
93,3% para a D2, 2,8% da dose 
única, 62,5% da primeira dose 
de reforço e 10,5% da segunda 
dose de reforço. Já a cobertura 
da população de 12 a 17 anos é 
de 82,9% para a D1 e 85,4% para 
a D2. E da população entre cin-
co e 11 anos é de 59,6% para a 
D1 e 32% para a D2. Sobre o sa-
rampo, a Paraíba tem 47,96% da 
população-alvo vacinada. Para 
a influenza, a cobertura vacinal 
é de 49% do público-alvo.
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A Paraíba registrou o pri-
meiro caso de zika vírus numa 
mulher grávida em 2022, se-
gundo confirmou a Secretaria 
de Saúde do Estado, que orien-
ta os municípios a reforçar as 
medidas de prevenção para os-
casos das gestantes, principal-
mente no primeiro trimestre de 
gestação. A SES-PB lembra que, 
apesar deste ser um período de 
risco para infecção por zika ví-
rus, por ser a fase de formação 
fetal, os cuidados de prevenção 
são essenciais.

Embora seja o único caso re-
gistrado pela secretaria neste 
ano, há o risco de novos regis-
tros, segundo alerta a infectolo-
gista Joana D’Arc Frade. A do-
ença pode trazer riscos ao bebê 
e é uma das causas associadas à 
microcefalia. 

“Em 2015, segundo ela, a 
microcefalia observada nos re-
cém-nascidos tinha relação com 
uma doença infecciosa e as pes-
quisas mostraram que era o 
zika vírus. “Quando a gente co-
meça a ter de novo circulação 
da doença no ambiente, esse ris-
co volta a acontecer. A doença 
não desapareceu. Sabemos qual 
é a causa e é muito importante 
que as gestantes tomem muito 
cuidado atualmente, porque (o 
vírus) está circulando. Então, 
esse risco é real”, alertou.

Frade explicou que o vírus 
da zika é um arbovírus seme-
lhante ao da dengue e da chi-

Risco é que doença cause microcefalia no feto, perigo que se torna ainda maior nos três primeiros meses de gestação

SES registra caso de zika em grávida
Primeira vez no ano

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

kungunya. Portanto, a trans-
missão acontece pela picada do 
inseto Aedes aegypti, cuja pre-
sença está muito prevalente, 
especialmente com o acúmulo 
de água, seja limpa ou suja. Ela 
lembra que qualquer recipien-
te, por menor que seja, pode 
ser um criadouro do mosquito. 
Por isso, é importante prevenir.

Como forma de evitar as ar-
boviroses, especialmente nas 
gestantes que inspiram mais 
preocupação em relação à zika, 
além de retirar os possíveis cria-
douros, a recomendação da mé-
dica é o uso de calças, por ser co-
mum as picadas ocorrerem nas 
pernas. Outra dica é usar cami-
sas com proteção solar, de man-
gas compridas, para evitar dei-
xar algum local desprotegido. 
Uma estratégia de prevenção 
importante é o uso de repelente 
à base de icaridina pelo menos 
duas vezes por dia, reaplicando 
caso haja muita transpiração.

Nos três primeiros meses 
de gestação, quando o bebê está 
em fase de formação, o risco 
é ainda maior. “Quanto mais 
cedo, mais risco de malfor-
mação e até de perda fetal. Po-
rém, na zika, é menos comum 
o abortamento e é mais comum 
a microcefalia”, ressaltou a mé-
dica. Ela lembrou que nos três 
primeiros meses ocorre a maior 
formação do bebê, de um modo 
geral, e do sistema nervoso. Na 
medida em que o tempo vai 
passando, isso vai se refinando 
e o bebê vai crescendo. “Então, 
quanto mais cedo (a infecção), 
mais grave a malformação”, 
afirmou.

Por outro lado, quanto mais 
avançada a gestação, o risco 
de malformação diminui, as-
sim como a extensão do dano. 
Ela destacou que pode ocor-
rer uma microcefalia bastante 
acentuada, com comprometi-
mento neurológico, até dimen-
sões próximas à normalidade 
de um bebê, mas ainda consi-
deradas microcefalias, embo-
ra com menos sequelas. A in-
fectologista lembrou, também, 
que quando a gestante contrai 
o zika vírus, não há como evi-
tar que o bebê seja afetado, por-
que não existe tratamento es-
pecífico.

Até 26 de dezembro de 
2015, a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-PB) havia noti-
ficado 476 casos suspeitos e 21 
confirmados de microcefalia 
relacionada ao zika vírus, con-
forme o boletim epidemiológi-
co 06/2015.

Na última segunda-fei-
ra, 30 de maio, diante do au-
mento do número de casos 
de arboviroses no estado, a 
SES-PB anunciou a criação 
da Sala de Situação das Ar-
boviroses para desenvolver 
estratégias efetivas de com-
bate à dengue, zika e chi-
kungunya.

As ações acontecem em 
parceria com outros órgãos, 
como as Secretarias de Esta-
do da Educação e Desenvol-
vimento Humano,Sudema, 
Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar, Defesa Civil, Escola 
de Saúde Pública (ESP-PB) 
e Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde da Pa-
raíba (Cosems-PB). 

Conforme a SES-PB, este 
é um período sazonal, com 
altas temperaturas e chuvas 
rápidas e fortes, o que favo-
rece a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, como 
também o crescimento de 
casos suspeitos de dengue, 
hospitalizações e óbitos, so-
brecarregando os serviços 
de saúde.

Números 
De acordo com o bole-

tim epidemiológico nº 06, de 
30/05/22, foram registrados 
23.275 casos prováveis de 
arboviroses de janeiro até 
agora, sendo 13.568 de den-
gue, 9.332 de chikungunya 
e 375 de zika. Na compara-

ção com o boletim anterior 
(nº 05), houve um aumento 
significativo dos casos das 
três arboviroses. 

O boletim atual regis-
trou 13.568 casos de dengue, 
enquanto no anterior foram 
6.773 casos, um acréscimo 
de 100,32%. Quanto à chi-
kungunya, no boletim atu-
al são 9.332 casos e, no an-
terior, 4.464, o que significa 
um aumento de 109,05%. Já 
a zika tem 375 casos atual-
mente e 193 casos no bole-
tim passado, um acréscimo 
de 94,30%.

Vinte óbitos suspeitos de 
arboviroses foram notifi-
cados. Destes, 10 seguem 
em investigação, distribuí-
dos nos municípios de Pa-
tos (1), SantaLuzia (2), Bre-
jo dos Santos (1), Cajazeiras 
(1), Campina Grande(1), João 
Pessoa (1), Pombal (1), Mari 
(1), Serra da Raiz (1). Seis óbi-
tos foram descartados em 
João Pessoa(1), Bayeux(1), 
Boa Ventura(1), Mulungu(1) 
e Jericó(2), e duas mortes fo-
ram confirmadas por chi-
kungunya no município de 
Queimadas e Vista Serra-
na, além de outros dois, por 
dengue, em Serra Branca e 
Santa Rita. 

No ano de 2022, até a 20ª 
Semana Epidemiológica, fo-
ram testadas pelo LACEN
-PB, 4.321 amostras de so-
rologia para chikungunya, 

com 2.306 reagentes, 1.735 
não reagentes e 280 inde-
terminadas. Na sorologia 
para dengue, foram 2.711 
testes, dos quais 926 reagen-
tes, 1.689 não reagentes e 96 
com resultado indetermina-
do. Já para zika, 1.424 amos-
tras foram testadas. Destas, 
71 reagentes, 1.290 não rea-
gentes e 63 indeterminadas. 

Área especial de combate às arboviroses
Mosquito

O zika vírus, assim 
como a dengue e 
a chikungunya, é 
transmitido pelo 

Aedes aegypti

a Orientações da SES-PB

• Pelo menos uma vez 
por semana, elimine 
copos descartáveis, 
tampas de refrigerantes 
ou outras garrafas;
• Lave bem a caixa 
d’água e mantenha 
vedada;
• Não deixe água 
acumulada em pneus, 
calhas evasos; 
• Adicione cloro à água 
da piscina; 
• Garrafas devem ficar 
cobertas ou de cabeça 
para baixo;
• Receba o técnico de 
saúde devidamente 
credenciado. As visitas 
de rotina servem como 
vigilância.

Fonte: SES-PB

Serviço

Marquises apresentam risco de desabamento em JP
alerta

Com a época das chuvas 
e o aumento da umidade em 
João Pessoa, o risco de desaba-
mentos também começa a cres-
cer. Estruturas em condição de 
vulnerabilidade, que há muito 
tempo não passam por refor-
mas, representam um perigo 
para os comerciantes e pedes-
tres que circulam por perto 
ou sob imóveis negligencia-
dos. Entre essas estruturas es-
tão as marquises, uma espécie 
de cobertura suspensa, anexa 
a prédios e edifícios, normal-
mente utilizadas para proteger 
alguém de sol ou chuva.

Ao caminhar pelo centro da 
cidade é fácil encontrar imóveis 
que apresentam rachaduras, 
áreas corroídas e outros danos 
graves. No caso das marquises, 
não é difícil encontrar rastros 
de sujeira, infiltração e indícios 
de desabamentos anteriores.

“As marquises precisam de 
uma manutenção séria”, é o que 
diz Itamar Moraes, que traba-
lha em uma banca de revis-
tas em frente ao antigo Merca-
do Santo Antônio, um imóvel 
longevo com marquise fragi-
lizada, no centro de Jaguaribe.  
“Anos atrás, caiu até uma par-
te, e os comerciantes daqui fi-
zeram um apoio com barras de 
ferro, que agora já estão corroí-
das, e não tem muita seguran-
ça. É perigoso, acho que pro-
vidências devem ser tomadas 
urgentemente. Tem muito co-
mércio, muita gente transitan-
do por aqui, todas com a vida 
em risco”, acrescenta.

De acordo com Kelson Cha-
ves, coordenador da Defesa Ci-
vil, “o risco iminente de ser o 

Nalim Tavares 
Especial para A União

causador de um acidente pode 
determinar a interdição, par-
cial ou completa, do imóvel.” 
Ele explica que, após receber o 
alerta de que um local está sen-
do considerado de risco, seja 
por parte dos cidadãos quan-
to por órgãos competentes, 
como o Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan) e  Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico do 
Estado da Paraíba (Iphaep), téc-
nicos da Defesa Civil “realizam 
a visita, vistoriam a edificação, 
analisam os riscos, coletam in-
formações e constam tudo em 
um Relatório de Vistoria Técni-
ca (RVT), indicando os proble-
ma e intervenções necessárias”.

Segundo o coordenador, 
a restauração das marquises, 
fachadas ou outras estrutu-
ras que representam perigo 
“pode ser feita pelo proprietá-
rio ou por instituições ou en-
tidades patrocinadoras, des-
de que autorizada pelos órgãos 
competentes”. Em caso de de-
sabamento, a responsabilidade 
de ressarcir os danos median-
te o ocorrido recai sobre aque-
le que tiver a posse do imóvel, 
seja este uma pessoa ou um 
órgão público, municipal ou 
estadual.

Um grupo de pessoas que 
mora sobre a barreira do Castelo 
Branco, na Rua Joaquim Pedro 
da Silva, alega que não sairão de 
suas residências até receberem 
um auxílio-moradia. Para estes 
moradores foi disponibilizado 
pela Secretaria de Direitos Hu-
manos e Cidadania a Casa de 
Acolhimento da Família (SE-
DHUC) no entanto, os morado-
res recusaram a proposta ale-
gando que não deixarão seus 
animais domésticos e perten-
ces. A liberação do auxílio-mo-
radia está prevista para ama-
nhã. O deslizamento da barreira 
foi ocasionado pelas chuvas in-
tensas dos últimos dias em João 
Pessoa.

As seis casas que se encon-
tram em risco iminente abrigam 
oito famílias. Deste total, quatro 
delas estão abrigadas na casa de 

parentes. A Defesa Civil de João 
Pessoa informou que a intenção 
é diminuir o peso para que se 
porventura ocorrer outro desli-
zamento, seja de terra e não de 
escombros, porém ainda não há 
previsão de demolição das casas 
a serem desocupadas.

A Defesa Civil segue em es-
tado de alerta, monitorando a 
barreira diariamente. “Como 
essas famílias se negam a sair 
do local, orientamos a permane-
cerem em um cômodo da casa 
que apresente menos risco. Caso 
haja um novo deslizamento re-
locaremos estas pessoas para 
um equipamento público”, afir-
mou Rita de Cássia Gonçalves, 
assistente social da Defesa Civil.

A dona de casa Maria Au-
gusta Gomes explicou que não 
tem condições de se abrigar na 
casa de seus familiares. Por sor-
te seus filhos estavam na casa de 
sua irmã no dia que ocorreu o 
deslizamento da barreira. “Te-

nho medo de perder meus ele-
trodomésticos, pois na casa de 
minha mãe não tem espaço o 
suficiente. O ideal é que o au-
xílio-moradia saia o mais bre-
ve possível, pois retirei apenas 
o essencial”, declarou.

Já o cabelereiro José Bruno 
Simões decidiu permanecer na 
área de risco, pois não tem para 
onde levar seus cinco animais 
domésticos. “Os locais ofereci-
dos pela assistência social não 
aceitavam animais de estima-
ção. Continuo aqui, mas faz dias 
que não durmo com medo de 
desmoronamento, apenas co-
chilo”, afirmou. Ele já começou 
a pesquisar o valor do aluguel 
enquanto o benefício de R$ 500 
ainda não é liberado.

Família alojada
Uma família se encontra alo-

jada no Centro de Convivên-
cia da Pessoa Idosa, no Castelo 
Branco, pois as chuvas inten-

sas no dia 21 de maio provoca-
ram o desmoronamento de um 
muro por ausência de manuten-
ção, prejudicando também a re-
sidência do vizinho. 

A Defesa Civil realizou a 
vistoria técnica das duas resi-
dências, identificando o risco 
iminente de desabamento. “Re-
comendamos a saída imediata 
dos moradores, mas o proprie-
tário que causou o dano não 
quis se retirar, pois ele tem um 
comércio em sua residência”, de-
clarou Rita de Cássia, assistente 
social da Defesa Civil. O órgão 
irá fazer uma denúncia no Mi-
nistério Público.

O morador Pyetro Viegas, 
que teve sua casa danificada 
por falta de manutenção do vi-
zinho, já tinha pedido ao res-
ponsável para consertar o pro-
blema de infiltração. Ele disse 
que entrará com uma ação ci-
vil para que o vizinho financie 
o prejuízo.

Moradores resistem a sair de área de risco
Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

A culpa
A Defesa Civil 

informou que, em 
caso de acidente, a 
culpa recai sobre o 

proprietário do imóvel

Foto:Marcos Russo

Várias marquises de imóveis, sobretudo no centro de João Pessoa, apresentam sinais claros de deterioração pela falta de manutenção



Proposta é orientar a população sobre cuidados necessários na hora de soltar fogos e acender fogueiras

Hospital de Trauma inicia campanha
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Com os números da pan-
demia da Covid-19 em baixa, 
as festas juninas de 2022 pro-
metem ser animadas, mas 
junto com a alegria desse pe-
ríodo, vêm também os riscos. 
O manuseio de fogueiras e 
fogos de artifício pode resul-
tar em graves acidentes. Por 
isso, o Hospital de Emergên-
cia e Trauma Senador Hum-
berto Lucena (HETSHL) ini-
cia, hoje, a 20a Campanha de 
Prevenção de Queimados 
com o tema ‘Marcas que fi-
cam para sempre’. 

A ideia é sempre orien-
tar a população para que te-
nha cuidado ao soltar fogos 
ou acender a tradicional fo-
gueira evitando os aciden-
tes. A maioria das entradas 
por queimaduras ocorre em 
meses festivos, junho e de-
zembro. Em 2019, um ano 
antes da pandemia, foram 
registrados, de janeiro a de-
zembro, 1.249 atendimentos 
de queimados no Trauma de 
João Pessoa, dos quais 115 
em junho e 116 em dezem-
bro; Em 2020, foram 856 pa-
cientes com queimaduras, 
sendo 69 em junho e 76 em 
dezembro; No ano passado, 
o total de atendimentos foi 
de 942. Destes, 93 em junho 
e 74 em dezembro. 

“Em época junina, os aci-
dentes com fogos e foguei-
ras tornam-se responsáveis 
por cerca de um terço dos 
atendimentos na Unidade 
de Queimados (UTQ)”, res-
saltou a coordenadora de 
Enfermagem da Unidade 
de Tratamento de Queima-
dos, do Hospital de Trauma 
de João Pessoa, Ana Wirgí-
nia de Sousa Pereira Rique, 
lembrando que a unidade 
está preparada para atender 
aos possíveis casos. 

Ela destacou que os pais 
devem ficar atentos à clas-
sificação de idade indicada 
pelos fabricantes de fogos 
de artifício e sempre esta-
rem alertas à forma como as 
crianças vão usá-los. A en-
fermeira alertou que um aci-
dente comum são as quei-
maduras nas brasas das 
fogueiras, que ficam cober-
tas por cinzas e são pisadas 
por crianças. 

Nos casos de queimadu-
ras, a orientação é não aplicar 
creme dental, café, açúcar, 
vinagre ou outros produ-
tos similares. “Isso agrava 
o ferimento e só vai atrapa-
lhar o trabalho dos médicos 
e enfermeiros”, ressaltou. Se 
a lesão é pequena, ela ensi-
na que a ação imediata é co-
locar em água corrente du-
rante um tempo e envolver 
em um pano úmido, limpo 
e seguir para o hospital. Se 
a queimadura for maior, o 
paciente deve ser imediata-
mente direcionado ao Hos-
pital de Trauma. 

Água e sabão
A coordenadora acres-

centou que, para fazer a as-
sepsia das mãos, a recomen-
dação é usar água e sabão 
em substituição ao álcool. A 
medida também contribui 
para redução de acidentes, já 
que o álcool é uma substân-
cia altamente inflamável. Se 
não for possível ou não qui-
ser deixar de usar o álcool 
gel, o melhor é evitar a apro-
ximação das fogueiras e dos 
fogos de artifício.

PORTARIA Nº 23 DE 01 DE JUNHO 2022
A DIRETORA-PRESIDENTE, DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A.-EPC, 

jornalista NANÁ GARCEZ DE CASTRO DÓRIA, matrícula nº 000306-8, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 27, inciso XII, do Estatuto Social.

R E S O L V E
art. 1º Atribuir as funções do gerente operacional de manutenção técnica de Mídia Impressa, 

Luciano Lopes Pessoa, mat. 820137-3 ao auxiliar de impressão, Nelson Gilson Lourenco, mat. 
1283812, por motivo de férias, compreendida entre 01 de junho de 2022 à 14 de junho de 2022, 
nos termos do art. 66, do regimento interno da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC.

art. 2º Esta portaria começa a vigorar em 01 de junho 2022 e perde seus efeitos no dia 15 de 
junho de 2022.

Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.
João Pessoa, 01 de junho de 2022

Naná Garcez de Castro Dória
Diretora Presidente

PORTARIA Nº 24 DE 01 DE JUNHO 2022
A DIRETORA-PRESIDENTE, DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃOS.A.-EPC, jor-

nalista NANÁ GARCEZ DE CASTRO DÓRIA, matrícula nº 000306-8, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art.27, inciso XII, do Estatuto Social.

R E S O L V E
art. 1º Atribuir as funções do motorista da presidência, Expedito da Silva Batista,mat. 000303-5, 

ao motorista da diretoria,DiegoRomany Bezerra Aguiar, mat. 820145-6, por motivo de férias, com-
preendida entre 01 de junho de 2022 à 30 de junho de 2022, nos termos do art. 66, do regimento 
interno da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC.

art. 2º Esta portaria começa a vigorar em 01 de junho 2022 e perde seus efeitos no dia 01 de 
julho de 2022.

Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.
João Pessoa, 01 de junho de 2022

Naná Garcez de Castro Dória
Diretora Presidente

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2022-001872/TEC/LI- 8460, para 
Residencial Vista Bela II, com 192 unidades, no município de JOÃO PESSOA -PB.

Foto: Ortilo Antônio

A maioria das entradas por queimaduras no Hospital de Trauma de João Pessoa ocorre nos meses festivos de junho e dezembro

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br “Em época 

junina, os 
acidentes com 
fogos e fogueiras 
tornam-se 
responsáveis 
por cerca de 
um terço dos 
atendimentos 
na Unidade de 
Queimados 
(UTQ)

Ana Wirgínia de Sousa

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
também está preparado para 
atender aos casos de aciden-
tes que, porventura, ocor-
ram durante o período ju-
nino. Além das equipes de 
plantão, há campanha nas 
ruas, em todo o estado, con-

forme o major Thiago Antô-
nio Costa, relações públicas 
do CBMPB. 

Ele disse que a corpora-
ção sempre realiza campa-
nhas preventivas nesta época 
chamando a atenção para as 
precauções que devem ser to-
madas para evitar acidentes, 

principalmente com crianças. 
“Nos colocamos em alguns 
pontos da cidade, entre eles, 
de recebimento de turistas. 
Estamos panfletando e dan-
do orientações acerca dos cui-
dados”, explicou.

A equipe do Corpo de 
Bombeiros também está cui-

dando da segurança do Maior 
São João do Mundo, em Cam-
pina Grande. Desde que a rea-
lização da festa foi liberada, 
há mais de 30 dias, foram ini-
ciadas reuniões para discutir 
como será o trabalho. As equi-
pes estão realizando vistorias 
no Parque do Povo.

Corpo de Bombeiros realiza ação nas ruas
n 

Corporação 
sempre realiza 
campanhas 
preventivas 
nesta época 

Dicas para curtir o São João com segurança

Não segurar os fogos de artifício com as mãos na hora de soltar; 
Nunca transportar fogos no bolso; 
Não permita que crianças adquiram fogos de artifício;
Prenda o rojão em local fixo; 
Não tente reacender fogos que falharem;
Dispensar os fogos somente ao ar livre, um de cada vez; 
Sempre ter um recipiente de água e molhar fogos que falharem;
Conferir o certificado de garantia do foguete; 
Nunca associar bebida alcoólica ao uso de fogos. 
Fonte: Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena/coordenadora 
de enfermagem da UTQ, Ana Wirgínia de Sousa Pereira Rique.

Recomendações do Corpo de Bombeiros

Fogos de artifício
n Antes de comprar, verifique se o estabe-
lecimento possui certificado de aprovação 
do Corpo de Bombeiros.
n Siga atentamente as instruções de se-
gurança e de uso do fabricante contidas 
nas caixas de fogos.
n Antes de fornecer fogos às crianças, 
verifique a classificação compatível com 
a idade e não as deixe sozinhas.
n Só utilize fogos em ambientes abertos, 
longe de postos de combustíveis e da 
rede elétrica.
n Nunca solte fogos (buscapé, mijão) 
perto de casas, hospitais, escolas e locais 
de aglomeração de pessoas.
n Nunca solte fogos de artifício em foguei-
ras, dentro de garrafas ou latas. Utilize 
brasa ou vela para acendê-los.
n Ao acender uma bomba, jogue-a de 
imediato no chão. Caso haja falha, afas-
te-se e não tente reacendê-la.
n Soltar, fabricar, vender e transportar 
balões é crime. Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998.

Fogueiras
n Escolha um local limpo, sem vegeta-
ção ou plantas, no momento de montar a 
fogueira.
n Controle a altura da fogueira. Evite pi-
lhas de madeiras muito altas, elas podem 
desabar e provocar acidentes graves.
n Jamais faça fogueiras perto da rede 
elétrica, árvores, posto de combustível e 
local de aglomeração de público.
n Prefira usar querosene para pôr fogo 

na lenha e nunca jogue líquidos inflamá-
veis na fogueira acesa.
n Em nenhum momento pule a fogueira 
acesa, devido ao risco de queda e quei-
maduras no corpo.
n Jamais solte fogos de artifício dentro 
da fogueira, independente do tipo ou da 
classe do artefato.
n No dia seguinte, verifique se ainda 
há brasas acesas. Elas podem oferecer 
riscos, principalmente às crianças.
n Fique atento e obedeça a legislação es-
pecífica quanto à proibição de fogueiras 
em seu município.

Queimaduras
n Lave a área queimada apenas com 
água corrente em temperatura ambiente e 
por tempo suficiente para resfriar.
n Nunca retire a roupa do corpo atingida 
pelo fogo. Cubra o ferimento, se possível, 
com pano limpo e molhado.
n Jamais passe no local afetado qualquer 
produto, pomada ou receita caseira. Há 
alto risco de infecção.
n Nunca estoure as bolhas que se for-
mam na área queimada, elas são um 
curativo natural que protege a pele.
n Retire todos os acessórios, como pulsei-
ras e anéis, pois a área queimada incha e 
os objetos podem ficar presos.
n Conduza a vitima imediatamente para o 
hospital de referência ou ligue para acio-
nar os Bombeiros através do telefone 193.

Fonte: Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob-JP) in-
forma que foi interditado, on-
tem, um trecho da Rua Ban-
cário Waldemar de Mesquita 
Accioly, no bairro dos Bancá-
rios. A intervenção no trânsito 
ocorre desde o final da manhã 
para que equipes da Secreta-
ria de Infraestrutura (Seinfra) 
trabalhassem para recompo-
sição do sistema de drenagem 
no local.

A Rua Bancário Waldemar 
de Mesquita Accioly, localidade 
conhecida popularmente como 
“Três Ruas”, está com um tre-
cho da via central bloqueado. 
Com isso, as pistas de rolamen-
to entre as ruas Antônio Jacin-
to de Souza (esquina do res-
taurante Novo Oriente) e Luiz 
Gonzaga (saída da comunidade 
do Timbó) não estão acessíveis 

para passagem dos veículos, 
tanto no sentido Centro/bair-
ro, quanto no sentido oposto.

De acordo com Rômulo 
Araújo, chefe da Divisão de 
Mobilidade (Dmob/Semob-
JP), os bloqueios e desvios es-
tão sinalizados com cones e 
placas, além disso, agentes de 
mobilidade estão intensifican-
do as rondas na área, princi-
palmente nos horários consi-
derados de pico.

“Além do impedimento 
dos veículos, também orien-
tamos as pessoas que se exer-
citam pelas Três Ruas, de se-
gunda a sexta-feira, entre 5h 
e 7h, que não se arrisquem ca-
minhando pela área interdi-
tada. A previsão inicial é de 
que o local se mantenha des-
ta forma, pelo menos, pelos 
próximos 15 dias”, informou 
Rômulo Araújo.

Semob-JP desvia trânsito 
em rua dos Bancários 

mobilidade urbanaPrecauções
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A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) registrou 31 aciden-
tes com pedestres, entre  2021 
e maio desse ano, nos trechos 
das BRs 230 e 101, que cortam 
as cidades paraibanas. Em to-
das essas ocorrências, houve 
mortes e a maior parte delas 
aconteceu na BR 230 (17, em 
2021 e quatro, em 2022). O pro-
blema da falta de iluminação 
pública nessas rodovias tem 
provocado acidentes fatais. O 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit) diz que a responsa-
bilidade é das prefeituras dos 
municípios, por onde essas 
vias passam, mas a questão 
não é tão simples. E o jogo de 
empurra-empurra leva à fal-
ta de ações mais consistentes 
visando evitar novos trágicos 
acidentes.

A Prefeitura de João Pessoa 
sustenta que a responsabili-
dade é do Dnit. Já a Prefeitura 
de Cabedelo admite respon-

Prefeitura da capital diz que responsabilidade é do Dnit; Cabedelo admite falhas na manutenção da iluminação

Escuridão é causa de acidentes fatais
Rodovias sem iluminação

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

sabilidade na manutenção da 
iluminação. Ainda segundo 
a PRF, na BR-101, no perío-
do, foram nove acidentes com 
pedestres, em 2021 e um, em 
2022. Em relação aos ciclistas, 
foram seis ocorrências, todas 
com mortes, sendo a maior 
parte na BR-230, no ano passa-
do (três acidentes/três mortes). 
Já na BR-101, até maio, não foi 
registrada nenhuma situação 
envolvendo ciclistas (em 2021 
houve uma morte).

No último dia 17, um gru-
po de moradores interditou 

um trecho da BR-230, nas pro-
ximidades de Intermares, no 
município de Cabedelo, du-
rante uma manifestação con-
tra a falta de iluminação que 
teria provocado o atropela-
mento e morte de um ciclista 
que atravessava a rodovia, na 
noite anterior. 

O motorista prestou socor-
ro e acionou a Polícia Militar, 
que, por sua vez, solicitou o 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu). Po-
rém, o ciclista não resistiu aos 
ferimentos. O condutor foi le-
vado à Central de Polícia Civil 
de João Pessoa e indiciado por 
homicídio culposo, sem inten-
ção de matar. Depois, foi libera-
do após pagar fiança de R$ 500. 

Crise de responsabilidades
De acordo com o secretário 

de Infraestrutura de Cabede-
lo, Ubiraci  Santos de Carva-
lho, a Seinfra é responsável 
pela manutenção corretiva e 
preventiva da Rede de Ilumi-
nação Pública das ruas, aveni-
das, logradouros e na BR 230 
do quilômetro zero ao 15. 

Protesto
No último dia 

17, maifestantes 
interditaram trecho da 
BR-230 para protestar 

contra o atropelamento 
e morte de um ciclista

Polo de Costura abre vagas para cursos gratuitos em JP
pintuRa em tecido, em tela e cRochê

O Centro de Inclusão Pro-
dutiva em Vestuário, popu-
larmente chamado de Polo 
de Costura, localizado no 
Alto do Mateus, abre nesta 
quinta-feira (2) vagas para 
realização de cursos gratui-
tos voltados à população. O 
equipamento, administrado 
pela Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
(Sedes), está ofertando vagas 
nos cursos de pintura em te-
cido, pintura em tela e crochê 
criativo, este último voltado 
para quem já fez o curso bási-
co, podendo avançar seus co-
nhecimentos na técnica. As 
inscrições são presenciais e 
seguem até a próxima segun-
da-feira (6).

A carga horária total dos 
cursos será de 60 horas, com 
uma turma para cada curso 
e com início das aulas pre-
visto para a próxima quar-

ta-feira (8). As aulas de pintu-
ra em tecido acontecerão nas 
terças e quartas-feiras, onde 
os alunos irão aprender a fa-
zer pintura em diferentes ta-
manhos de tecidos, panos de 
prato, toalhas de lavabo e de 
rosto. Já nas aulas de crochê 
criativo, que serão nas quin-
tas e sextas-feiras, os alunos 
aprenderão a produção de 
blusas, tops, chapéus, almo-
fadas, biquínis, cachecóis, 
cardigans, tapetes e passa-
deira em square.

Como se inscrever
As pessoas interessadas 

em participar dos cursos de-
vem realizar suas inscrições 
no Polo de Costura, locali-
zado na Rua Tenente Ma-
noel Vasconcelos Sampaio, 
S/N, Alto do Mateus, a par-
tir das 13h desta quinta-feira 
(2), munidos dos documen-
tos como RG, CPF, compro-

n 

“Jogo de 
empurra” 
leva à falta de 
ações mais 
consistentes 
para evitar 
novos 
acidentes

n 

Carga horária 
total dos 
cursos será 
de 60 horas, 
com início 
das aulas 
previsto para 
a próxima 
quarta-feira

A iluminação precária nas rodovias é uma das principais causas de acidentes de trânsito. Na Paraíba, os pontos críticos são as BRs 230 e 101, que cortam João Pessoa e Cabedelo

Foto: Ortilo Antônio

Nas rodovias, o trabalho 
da secretaria concentra-se 
no quilômtero zero (muro do 
porto) até o viaduto em fren-
te ao Forrock. Segundo o re-
presentante do órgão, o Dnit 
solicitou à Seinfra a retirada 
de toda iluminação, nos tre-
chos das obras da BR. “Em 
reunião recente, foi acordado 
que o Dnit irá licitar a ilumi-
nação da rodovia, mas a ma-
nutenção continuará sendo 
da Seinfra após a conclusão 
da obra”, informou.

Ele acrescentou ainda 
que a população de Cabede-
lo pode solicitar serviços de 
manutenção da iluminação 
pública, incluindo a rodovia 
que corta a cidade, através de 
contato telefônico ou pesso-
almente.

Em nota, a assessoria de 
comunicação do Dnit escla-
receu que a iluminação pú-
blica de rodovias não se en-
contra listada nas atribuições 
do órgão, nos termos do ca-

População pode solicitar serviços 

“Foi acordado 
que o Dnit 
irá licitar a 
iluminação da 
rodovia

Ubiraci Santos 

pítulo VII, seção I da Lei 
12.233/2001, que criou a au-
tarquia, e ainda, de acordo 
com o Art. 451 da Resolução 
Normativa nº 1.000/2021 da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel). 

“Conforme a legislação, a 
responsabilidade pela ilumi-
nação pública é do ente mu-

nicipal, dentro de seus limi-
tes geográficos, incluindo as 
rodovias federais que atra-
vessam seu território”, decla-
rou no texto. 

O órgão destacou que a 
conservação e manutenção 
da iluminação nos trechos 
das rodovias que cortam João 
Pessoa e Cabedelo cabem às 
respectivas prefeituras por 
onde passam as BR 230 e 101 

O mesmo aspecto é refor-
çado pela Energisa Paraíba, 
cuja assessoria de comuni-
cação confirmou que se a ilu-
minação for na BR, que passa 
por João Pessoa, a responsa-
bilidade é da sua Prefeitura, 
assim como nas demais cida-
de onde a BR existe.  

No entanto, a Seinfra da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) também de-
clarou, por nota, que é res-
ponsável pela iluminação 
pública de João Pessoa e que, 
no caso de rodovias e BRs, é 
atribuição do Dnit.

vante de residência, cartão de 
vacinação contra a Covid-19 
com pelo menos duas doses, 
e Número de Inscrição So-
cial (NIS).

O Polo de Costura foi cria-

do com o objetivo de ser um 
celeiro de cursos profissiona-
lizantes na área de vestuário, 
indo além do corte e costura, 
crochê e acessórios, fazendo 
parte da política de Econo-

mia Solidária do município 
de João Pessoa.

Devido a pandemia de 
Covid-19, as máquinas con-
tinuam disponíveis para uso 
da comunidade, que pode re-

alizar sua produção no polo 
mediante agendamento, atra-
vés do número (83) 98699-
2961, seguindo as normas de 
biossegurança e com vagas li-
mitadas por turno.

Polo de Costura foi criado com o objetivo de ser um celeiro de cursos profissionalizantes na área de vestuário

Foto: Dayse Euzébio/Secom-JP
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Completando 133 
anos de história 

neste ano, Teatro 
Santa Roza será o 

tema de bate-papo 
com mulheres que 
estiveram à frente 

da sua gestão

Memórias de uma casa de cultura
Santa Roza

Um dos mais importantes 
equipamentos culturais 
da Paraíba, as reminis-
cências do Teatro Santa 

Roza, no centro da cidade de João 
Pessoa, vai além das paredes, cor-
tinas, assentos e o palco por onde 
passou vários espetáculos e artis-
tas. O aspecto humano, de gestão, 
será o assunto na primeira edição 
da roda de bate-papo, que será rea-
lizado gratuitamente hoje, a partir 
das 19h, no próprio teatro.

O evento presencial integra o 
projeto ‘Memórias do Santa Roza’, 
promovido gratuitamente ao pú-
blico pelo Curso Livre de Teatro do 
próprio equipamento, que é vincu-
lado ao Governo do Estado da Pa-

raíba. O debate terá as participações 
de Itamira Barbosa, como mediado-
ra, e das ex-gestoras Zezita Matos e 
Fabíola Moraes, além da atual dire-
tora, Adriana Pio. Elas são as úni-
cas mulheres que, até agora, estive-
ram à frente dessa instituição, que 
completará 133 anos de história no 
mês de novembro.

“A ideia de realizar o evento sur-
giu em conversas que mantive com 
a direção do teatro”, disse Caio Ce-
ragioli, coordenador do Curso Li-
vre de Teatro do Santa Roza. “Tra-
ta-se de um projeto para falar sobre 
histórias, memórias e funciona-
mento do Teatro Santa Roza, com 
o objetivo de servir como espaço 
de partilha e aprendizagem, com a 
participação de trabalhadoras e tra-
balhadores paraibanos, ou que este-
jam radicados ou radicadas no esta-
do, em um processo de salvaguarda 
e fortalecimento da cultura teatral 
na Paraíba”, justificou ele.

Caio Ceragioli antecipou que, 
durante o evento de hoje, a ges-
tão do teatro será o tema principal 
abordado. “Ao longo da história, so-
mente três mulheres atuaram como 
diretoras do Santa Roza, o que ca-
racteriza a predominância masculi-
na, durante esses mais de 130 anos. 
Então, vamos reuni-las para que 
esse aspecto seja conhecido pelo 
público e que mais mulheres pas-
sem, no futuro, a ocupar cargos de 
liderança não apenas no Santa Roza 

mas também em outros equipamen-
tos culturais”, frisou ele.

O bate-papo será dividido em 
três blocos. No primeiro, cada con-
vidada vai falar sobre suas respec-
tivas experiências à frente do Santa 
Roza. Em seguida, as três partici-
pantes vão responder a perguntas 
mais específicas, elaboradas por al-
guns dos 26 alunos – entre jovens e 
adultos – que estudam no Curso Li-
vre de Teatro. Na última parte, ques-
tões poderão ser livremente feitas 
pelo público para Adriana Pio, Ze-
zita Matos e Fabíola Moraes.

“Adriana Pio deverá falar, por 
exemplo, sobre alguns aspectos de 
sua gestão, como o trabalho durante 
a pandemia da Covid-19. Zezita Ma-
tos poderá falar, também, a respei-
to de como foi sua gestão, além da 
carreira como atriz. E Fabíola Mo-
raes, como também é professora, 
conversar sobre seu trabalho na for-
mação de artistas. O nosso objetivo 
é resgatar essas memórias para co-
nhecimento do público”, comentou 
o coordenador, que pretende con-
tinuar realizando periodicamente 
mais edições do projeto. 

Zezita Matos foi a primeira mu-
lher a assumir a direção do Teatro 
Santa Roza, o que ocorreu de 1982 a 
1984, durante a gestão do então go-
vernador da Paraíba, Wilson Braga. 
A atriz fez uma avaliação muito po-
sitiva desse período. “Recebi o con-
vite de Ednaldo do Egypto e de Rai-

mundo Nonato Batista. A princípio, 
fiquei em dúvida se aceitaria, pois 
era um desafio muito grande. Mas 
aceitei e foi uma experiência muito 
boa”, contou a atriz. 

Uma das atividades no trabalho 
administrativo e pedagógico de Ze-
zita Matos foi direcionado para a 
Escola de Ballet, por exemplo. “Co-
loquei o balé dançando na rua, não 
só na frente do Teatro Santa Roza, 
como também no Ponto de Cem 
Réis, numa ação que contei com o 
apoio da então coordenadora da Es-
cola de Ballet do Santa Roza, Jani-
ne Marta Coelho”, relembrou a ar-
tista. “Os familiares vinham para 
os locais e quem passava podia as-
sistir livremente. Outra coisa é que 
todo dia, às 17h, artistas como Fer-
nando Teixeira vinham para o San-
ta Roza conversar sobre teatro e ci-
nema, criando assim um ponto de 
encontro. Eu também abri uma 
galeria de arte nas dependências 
do teatro para exposições e criei 
um clube de mães, para receber as 
mães das alunas que vinham es-
tudar ballet e ficavam na porta da 
sala olhando, desagradando a pro-
fessora, pois atrapalhavam. Então, 
durante as aulas, as mães iam para 
uma sala onde aprendiam ativida-
des como bordado e tricô”, elencou 
a ex-gestora.

Zezita Matos considerou inex-
plicável a sensação de ter sido a pri-
meira gestora mulher do Teatro San-

ta Roza. “A oportunidade chegou de 
repente, mas pude dar conta do re-
cado. Abri caminho para outras mu-
lheres. Assim como também chegou 
a oportunidade para ser, atualmen-
te, a primeira mulher a presidir a 
Academia Paraibana de Cinema”, 
contou a atriz.

Atual diretora do Teatro Santa 
Roza, cargo que exerce há sete anos 
e seis meses, Adriana Pio infor-
mou que pretende falar sobre sua 
experiência como gestora do equi-
pamento. “Para mim, é uma honra 
poder dirigir esse teatro histórico 
e tão importante para a cultura pa-
raibana e que completará 133 anos 
de existência no próximo dia 3 de 
novembro. No início, sentia o pre-
conceito, por dirigir um equipa-
mento que por tanto tempo foi ge-
rido por homens. A turma ficava 
olhando, como a perguntar quem 
é essa mulher que chegou para as-
sumir a direção. As mulheres lutam 
muito para poderem ser ouvidas e 
respeitadas num universo majorita-
riamente masculino. Era estranho, 
mas agora isso não é tanto mais”, 
garantiu a administradora. “Quan-
do assumi o cargo, fui percebendo 
a importância histórica do Santa 
Roza. Ser diretora é bem desafian-
te pois, além da gestão do equipa-
mento, tem todo o entorno para li-
dar, numa área frágil e de muitas 
carências no Centro Histórico da ci-
dade", comentou Adriana Pio.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Ao longo de uma história de mais de 13 
décadas, apenas três mulheres atuaram como 
diretoras nos bastidores do Santa Roza, teatro 

localizado no centro de João Pessoa
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Da esq. para dir.: com mediação de Itamira Barbosa, evento terá as participações das ex-gestoras Zezita Matos e Fabíola Moraes, além da atual diretora, Adriana Pio

Foto: Acervo PessoalFoto: Funesc/DivulgaçãoFoto: Suellen Brito/DivulgaçãoFoto: Funesc/Divulgação
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Artigo

Rádio

Tabajara faz “esquenta” para a 
final do Festival de Música da PB

Etiquetada por muitos teóricos e crí-
ticos como um gênero menor da litera-
tura, sendo incapaz, por isso mesmo, 
de se equiparar a outros mais nobres e 
que parecem já ter cadeira cativa da Re-
pública das Letras, a crônica, sem preo-
cupações classificatórias apequenado-
ras, segue o seu itinerário de chegadas e 
andanças no diversificado território da 
linguagem. Errante e peregrina, a crô-
nica faz do não ser e da imprevisibilida-
de conceitual a cartografia privilegiada 
de sua proteica e sedutora identidade, 
toda ela voltada para o movediço ter-
reno da cidade moderna, onde cada 
vez mais desenraizado, o homem cum-
pre o seu temerário percurso de luzes 
e sombras. A Casa Demolida, clássico li-
vro do escritor Sérgio Porto, é um exí-
mio exemplo de uma crônica literária 
que consorcia admiravelmente refina-
mento estilístico com comovente verda-
de humana. Dividido em cinco partes, 
na verdade cinco cômodos da metafóri-
ca casa que Sérgio Porto esculpiu com a 
singular sensibilidade lírica de que era 
dotado, o livro, sobretudo na parte in-
trodutória, insere-se no porto de uma 
dimensão mítico-nostálgica. Nela, o 
narrador que se delineia no corpo poé-
tico da linguagem revela seu sentido 
desconforto com a inflexível passagem 
do tempo; passagem essa que produz 
inúmeras perdas, sendo uma das mais 
dolorosas, a da infância. A infância 
querida, que os anos não trazem mais, 
para evocarmos os tocantes e impere-
cíveis versos de Casimiro de Abreu.

Aqui, a infância é personagem prin-
cipal de ruas aconchegantes e casas 
amplas, nas quais havia espaço para 
a convivência fraterna e para o ludis-
mo comportamental mais libertário. 
Aqui, celebrada como se não houvesse 
tempo para acabar, a infância é irmã 
siamesa do sonho e amiga inseparável 
da liberdade. Contudo, entre o ideal 
e o real interpõem-se, às vezes, abis-
mos intransponíveis. Um deles, talvez 
o mais perigoso e inevitável, é o tem-
po, que passa, e no qual passamos tam-
bém. Com a esmagadora e impiedosa 
passagem do tempo, a casa finda sen-
do inapelavelmente demolida, tanto no 
plano físico quanto espiritual. Naque-
le, é a especulação imobiliária que, ávi-
da pelo progresso do futuro, erige seu 
império sobre os escombros do passado 
e da memória; neste, é a interioridade 
humana que é demolida, plasmando-
se, em seu lugar, a saudade sem cura, e 
o vazio sem solução.

Mas a crônica literária, como toda 
arte que se preza, constitui-se como um 
reduto ético de resistência a tudo quanto 
insiste em amesquinhar o homem, dele 
subtraindo a cálida zona das suas mais 
significativas experiências. É quando o 
cronista, face a face com as fotografias 
sinalizadoras dos tempos definitiva-
mente mortos, sentencia em explícito 
diálogo intertextual com Manuel Ban-
deira: “A casa demoliram, mas o meni-
no ainda existe”. É esse menino que não 
morre, nem morrerá, jamais, que propi-
cia ao cronista fabuloso que foi Sérgio 
Porto, a energia necessária para convi-
ver com as ruínas de uma subjetivida-
de inapelavelmente mutilada. Sabedor 
que a autêntica literatura potencializa-
se nas tramas engendradas pela lingua-
gem em sua estruturação estética, con-
forme preconizava o mestre Eduardo 
Portella, Sérgio Porto arquitetou crôni-
cas perfeitas, nas quais o passeio pelos 
vãos e desvãos da memória conferiu ré-
gua e compasso a um narrador tão so-
frido quanto fraterno e solidário com 
quem, semelhantemente a ele, também 
pranteia os estilhaços irrecuperáveis de 
alguma casa igualmente demolida.

Paulo Mendes Campos, outro so-
berbo cronista brasileiro, afirmou em 
seu emblemático livro O Anjo Bêbado, 
que “as cidades mudam mais depressa 
do que os homens”. Por esse patamar, A 
Casa Demolida é de igual modo, a narra-
tiva elegíaca de uma cidade que, a pou-
co e pouco, em seu irreversível processo 
de transformação urbana, desumani-
zou-se e desumanizou o homem que 
nela habitava. No lugar da casa, agora 
demolida, ganha relevo o arranha-céu, 
em cujo interior por vezes frio e impes-
soal, o homem não passa de um número, 
uma agônica ilha de incomunicabilida-
de. No segundo cômodo da casa, bela-
mente reconstituído, o perfil de pessoas 
realmente existentes ou poeticamente 
transfiguradas é recortado com a habi-
lidosa mão do esteta das palavras, que 
foi Sérgio Porto. Pedro Cavalinho, Do-
lores Duran, Heleno de Freitas, a cozi-
nheira Almira, o palhaço Benjamim de 
Oliveira, o escanfandrista da aurora, 
dentre outros arrolados na trama, com-
põem um código onomástico tão varia-
do quanto rico de densidade humana e 
apuro estético. Pessoas da vida real são 
transformadas em verdadeiras persona-
gens, tudo resultado e fruto da capacida-
de que Sérgio Porto tinha de observar o 
real e transfigurá-lo nas asas, lépidas, da 
sua poderosa sensibilidade.

Nos três cômodos restantes da casa, 
Porto alarga o compasso do seu horizon-
te literário, e se mostra o fino observador 
da vida como ela é, notadamente a que 
se delineia no campo das relações amo-
rosas, palco reiterado de encontros me-
moráveis e desencontros melancólicos. 
Na inspeção do que se passa nos bastido-
res das paixões entre um homem e uma 
mulher, Porto converte-se no atilado re-
pórter, que leva a câmera, numa mão, e 
o humor, na outra, assumindo frequen-
temente a tonalidade risível própria dos 
escritos de Stanislaw Ponte Preta, pró-
digo em vergastar o festival de bestei-
ras que nunca deixou de assolar o país. 
Como bem assinala Eduardo Portella 
em certeira apreciação de A Casa Demo-
lida, “Sérgio Porto e Stanislaw Ponte Pre-
ta são o mesmo, mas são bem diferentes, 
algo assim como o que ocorre com os he-
terônimos de Fernando Pessoa, porque 
Sérgio Porto é um plural”. 

Ciente de que a literatura humorísti-
ca, conquanto seja um poderoso instru-
mento de combate a todos os signos da 
desfaçatez cotidiana, corre o risco de ser 
tragada, por uma espécie de transcen-
dência datada, ainda de acordo com as 
lições expendidas por Eduardo Portella, 
Sérgio Porto busca caminhos estéticos 
amplificados, nos quais os investimen-
tos linguísticos sedimentadores dos es-
tatutos da literariedade são o compro-
misso infrangível do festejado cronista. 
Eduardo Portella ainda nos ensina que, 
contra o desejo da ordem, a crônica 
aposta na ordem do desejo, ao assinalar 
pactos duradouros de convivência com 
a transgressão que, no final das contas, 
é apanágio congênito da ontologia ínti-
ma da arte. Sendo arte literária da me-
lhor qualidade, a crônica, em sua essên-
cia indesviável, assume indisfarçável 
feição bifronte: é tanto a casa demolida 
quanto a casa reconstruída; a renova-
da confissão de que a literatura, como 
toda arte, mostra que a vida somente 
não basta, conforme sinaliza Fernando 
Pessoa em sua ensaística. A Casa Demo-
lida, no final das contas, finda demolin-
do o insistente preconceito de teóricos 
e críticos da literatura, que insistem em 
reservar para a crônica um papel epi-
fenomênico no universo dos gêneros 
literários. Reinventando liricamente a 
realidade; espiando todas as frestas da 
cidade, e mergulhando nos abismos da 
interioridade humana, sem abrir mão 
da leveza tonal que a essencializa, a 
crônica é literatura de primeira linha. 
A Casa Demolida que o diga.

‘A casa demolida’

Trinta intérpretes em dois 
dias de acirradas disputas 
por vagas na finalíssima do 
5º Festival de Música da Pa-
raíba. Foi assim nas elimi-
natórias realizadas sema-
na passada, no Cine-Teatro 
São José, em Campina Gran-
de. A grande final do even-
to, que homenageia Marinês, 
a Rainha do Xaxado, será no 
próximo sábado (dia 4), no 
Teatro Paulo Pontes, em João 
Pessoa, com 14 canções.

Por conta disso, o progra-
ma Espaço Cultural de hoje reu-
nirá as 30 músicas que partici-
param das duas eliminatórias, 
tocando tudo na mesma or-
dem de apresentação sortea-
da pelo evento realizado pelo 
Governo do Estado, através 
da Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) e Secretaria de Co-
municação Institucional (Se-
com-PB). Programa da Funesc 
vai das 22h à meia-noite, com 
apresentação e edição do jor-
nalista Jãmarrí Nogueira.

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site oficial 

da Rádio Tabajara

n 

Finalíssima do 
evento, que 
homenageia 
Marinês, será no 
próximo sábado 
(dia 4), no Teatro 
Paulo Pontes, em 
João Pessoa, com 
14 cançõesEliminatórias foram no Cine-Teatro São José, em Campina Grande

O júri formado por Luna 
Vitrolira, Silvério Pessoa e 
Sérgio Groove escolheu as se-
guintes canções: ‘Argumen-
to de sonho’ (Lucas Doura-
do), ‘Boi de piranha’ (Afonso 
Manoel), ‘Brasil dos anos 20’ 
(Ruanna Gonçalves e Guga 
Limeira), ‘Deixa eu falar’ (Fi-
losofino), ‘Desclassificada’ 
(Titá Moura) e ‘Liberdade’ 
(Ana Beatriz Sarmento e Ian-
dra Nóbrega).

Ainda ‘O tempo dando 
um nó’ (de Melo), ‘Antes de 
sorrir chorei até’ (S. Turmali-
na), ‘Revoada agreste’ (Willa-
mes Diniz e Anne Karolyne), 
‘Ideia-pensamento’ (Lucas 
Gaião), ‘Fé preta’ (Laiz de 

Oyá), ‘Bocaberta’ (Priscil-
la Cler), ‘Gringaiada’ (Tom 
Drummond) e ‘Fonte’ (Feli-
pe Costa).

O Festival de Música da Pa-
raíba vai premiar os três pri-
meiros colocados e também a 
melhor interpretação. Além 
disso, tem a escolha da me-
lhor música pelo voto popu-
lar, que permanece aberta no 
site da Rádio Tabajara (www.
radiotabajara.pb.gov.br).

A edição do Espaço Cultu-
ral pode ser ouvida também 
pelo site da Rádio Tabajara, e, 
no dia seguinte à apresenta-
ção, fica disponível no canal 
oficial da Funesc no YouTube 
(/TvFunesc).

Foto: Fabiana Veloso

Colunista colaborador

Concluindo hoje a abordagem sobre a ‘Nona 
Sinfonia’, de Beethoven, em que foi inserido 
no último movimento o grande coral com o 

poema do filósofo e poeta alemão Friedrich von 
Schiller, segue:

“A volúpia foi concedida ao verme e o Querubim 
está diante de Deus! Alegres, como voam seus sóis 
através da esplêndida abóboda celeste! Sigam, 
irmãos, sua rota. Gozosos como o herói para a 
vitória. Abracem-se, milhões de seres! Enviem 
este beijo para todo o mundo! Irmãos! Sobre a 
abóboda estrelada deve morar o Pai Amado. Vos 
prosternais, multidões? Mundo, pressentes ao 
Criador? Buscais além da abóboda estrelada! 
Sobre as estrelas, Ele deve morar.

Ao ouvir a ‘Nona Sinfonia’, o êxtase é inevitável. 
Uma obra capaz de nos renovar o que jamais deve 
faltar ao espírito: A fé e a esperança em um mundo 
melhor. Mesmo que, em certos momentos, isso 
pareça se afastar de nós.

Esse é o poder reconfortante da música. De nos 
fazer refletir acerca das maravilhas deste mundo, 
tão pequenino diante da infinitude cósmica, 
quanto imenso perante o universo microscópico. 
Imagino: se aqui na Terra aos humanos foi 
permitida inteligência capaz de criar músicas 
como a ‘Nona Sinfonia’, de Beethoven, o que se 
pode esperar além deste mundo? Maravilhas 
ainda maiores, evidentemente.

Afinado com a transcendência que a música 
produz, lembramos de um insight experimentado 
sob a nave da Notre Dame de Paris quando, num 
certo domingo, à hora de Maria, com os ouvidos 
conectados diretamente ao coração, escutamos 
subitamente monumental órgão da bela igreja 
executar a ária ‘Acordemos, a Voz nos chama’, da 
‘Cantata nº 140’, de Bach.

Naquele transe interior pudemos saborear um 
pedacinho daquele Reino dos Céus que Jesus 
conferiu às crianças, aos humildes, aos “pobres 
de espírito”, carentes de perspicácia, mas ricos de 
pureza e bondade. Quem sabe não teria sido um 
pouco do que Beethoven sentiu ao se inspirar nesta 
sinfonia, em sua ‘Pastoral’, na ‘Sonata ao Luar’, à 
beira do Reno, na ‘Sonata Primavera’, andando 
pelos parques floridos, ou no divino andante do 
5º concerto para piano e orquestra… Ao esquecer 
de todas as algúrias, frustações, decepções que 
o angustiaram, mas incapazes de lhe domar 
o espírito que, vitorioso, atingiu a completa 
ressurreição por meio da música e da esperança 
na fraternidade. Talvez seja o mesmo que sentimos 
ao olhar para este céu brilhante, ouvir o barulho do 
mar que acolá se movimenta em ondas macias, e 
o pio que a corujinha entoa pela noite adentro na 
relva orvalhada…”

Assim, consolidamos entendimento profundo 
em torno da fé que tais sonoridades refletem na 
expansão da consciência, provocando um estado 
d’alma raro e precioso, que nunca deveríamos 
esquecer. Quisera pudéssemos permanecer 
assim diante das vicissitudes da correria urbana, 
das nuances de saúde, próprias da condição 
humana, dos fatos que se nos apresentam 
equivocadamente como infortúnios e inoportunos 
por nossa limitada visão.

Que nossos olhos, do corpo e do espírito, 
prossigam iluminados pela intuição que nos nutre 
de fé e esperança na grandeza da Criação Divina... 
Das reflexões que se espraiam nos ternos recônditos 
do ser, a nos sussurrar o grande segredo. Calma, 
Deus existe!... Sinta-O nos cantos e encantos da 
‘Ode à Alegria’.

Germano 
  Romero

Encantos da ‘Ode 
à Alegria’ (final)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Foto: Divulgação

Gary Oldman é Beethoven em ‘Minha Amada Imortal’ (1994)



Tomei conhecimento de que choveu em 
Serraria e em todo entorno. Água que 
desceu pelas encostas, correu pelos regos 

para desaguar em barreiros e alagou baixios. 
Quando chove na região, logo brotam as 
florezinhas brancas e amarelas nos campos. 
Nos aceiros dos caminhos o orvalho molha as 
canelas de quem passa. O perfume da terra 
molhada faz esquecer os dias e os momentos 
tormentosos do período da estiagem.

No meu tempo de menino, a partir do que 
escutava na bodega de papai, imaginava 
a seca sendo coisa terrível no Sertão e nos 
Cariris. As notícias chegavam pelo boato de 
tropeiros e pelos relatos dos folhetos de cordel 
comprados na feira de Arara, porque jornais 
não chegavam ao sítio.

O tempo passou, e agora no Sertão nem se 
fala em seca prolongada como antigamente, 
coisa que está no registro de romances, nas 
xilogravuras, nos folhetos de cordel e na 
memória dos mais velhos. Lugar onde muita 
coisa tem sido feita para amenizar os efeitos 
da seca. Ao contrário do Brejo que, desde 
os tempos remotos de matas virgens até a 
chegada da cana-de-açúcar e do café, a chuva 
abundava, tudo na terra se reproduzia. A 
abundância de chuvas nunca levou a se pensar 
em falta de água na região. Mas chegou de 
forma arrasadora, como temos visto.

Em poucas décadas o desmatamento 
descontrolado para a prática da pecuária 
inadaptável à região, aflorou como substituto 
da cana e do café. O que seria uma saída 
econômica, logo se transformou em pesadelo. 
Sem vegetação consistente das encostas ao 
corruto das serras, a Natureza deu a resposta à 
insensatez do homem pelo lucro. 

Quando passava gente procurando trabalho 
nos engenhos em período de moagem, 
geralmente a partir de setembro, vinda do 
Curimataú e de outras regiões onde a estiagem 
torrava a paisagem e secava açudes, escutava 
meu pai falar da seca de 77 quando, em Arara, 
à sombra de baraúnas, famílias recebiam 
a acolhida de Padre Ibiapina e recolhiam a 
caneca com água para molhar a goela seca, 
um punhado de farinha e rapadura.

A estiagem que ficou na minha memória 
de criança aos 3 anos de idade foi a de 1957, 
quando Antônio Alexandrino recolhia palha 
seca de milho no roçado para alimentar o gado. 
Outros momentos de estiagens vieram, mas em 
menor intensidade. Em 1989, o então prefeito 
Roberto Bernardino chamava a atenção para 
a situação que preocupava quem, até pouco 
tempo, estava acostumado com a abundância 
de água em cacimbas e barreiros.

Desde então, pouco foi feito no sentido de 
preservar o meio ambiente, que seria uma ação 
de gestores públicos visando replantar o que 
a cana e a pecuária destruíram. Acostumados 
a viver cercados por um mundão verde e 
alagado, sem o sol a esturricar roçados, agora 
os brejeiros amolecem e choramingam mesmo 
em estiagem de pequena proporção. A falta 
de água se repete a cada ano, sendo preciso 
recorrer ao carro-pipa.

Há muito tempo deveria 
ser realizada ação para 
recuperar as nascentes 
dos riachos, reflorestar 
as beiras dos açudes 
como se previa. Nada 
disso aconteceu. Serraria 
e seus arredores estão 
a necessitar cisternas e 
recorrem a carro-pipa para 
ter água em casa. 

A preocupação do 
prefeito de Serraria em 
1989 continua atual. 
Aos administradores 
municipais cabem 
montar estratégias que 
possam, a longo prazo, 
amenizar a situação de 
uma região que sempre 
foi considerada um 
paraíso. Voltar a ter a 
abundância de água 
passa, necessariamente, 

pela recuperação da camada vegetal ao redor 
das barragens.

A região, por mais desértica que seja, com o 
plantio de árvores, com o tempo se transforma 
com a água retida na terra.

Crônica 
  Em destaque

Choveu no
meu roçado

José Nunes - Jornalista
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Empreendimento, em Remígio, volta a funcionar após dois anos parado

Único cinema de rua da 
PB volta a abrir as portas

No Agreste
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EM cartaz
ESTREIA

JuRASSIc WoRd: domínIo 
(EUA. Dir: Colin Trevorrow. Aventu-
ra. 12 anos). Quatro anos após a 
destruição da Ilha Nublar, os dinos-
sauros agora vivem ao lado de hu-
manos em todo o mundo. Contudo, 
nem todos répteis consegue viver 
em harmonia com a espécie huma-
na, trazendo problemas graves. Esse 
frágil equilíbrio remodelará o futuro 
e determinará, de uma vez por to-
das, se os seres humanos continua-
rão sendo os principais predadores 
em um planeta que agora compar-
tilham com as criaturas mais temí-
veis da história em uma nova era. 
Os ex-funcionários do parque dos 
dinossauros, Claire (Bryce Dallas 
Howard) e Owen (Chris Pratt) se en-
volvem nessa problemática e bus-
cam uma solução, contando com a 
ajuda dos cientistas experientes em 
dinossauros. CINÉPOLIS MANAÍRA 
1 (dub.): 13h - 16h - 19h15 - 22h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 13h30 
- 16h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(leg.): 14h30 - 17h45 - 21h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 6 (dub., 3D): 14h - 
17h15 - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 7 (dub., 3D): 15h - 18h15 - 21h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE 
(3D): 15h30 (dub.) - 18h45 (dub.) - 
22h (leg.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 1 (dub., 3D): 15h30 - 18h45 - 22h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub., 
3D): 14h30 - 17h45 - 21h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub.): 13h30 - 
16h45 - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
3 (dub.): 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 15h25; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 5 (dub., 3D): 17h40 - 20h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h20 - 
17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTA-
GE 1 (dub., 3D): 17h40 - 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h20 - 
17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 
3 (dub.): 15h25; CINE SERCLA PAR-
TAGE 5 (leg.): 19h; Cine RT (dub.): 
15h - 20h40. 

conTInuAÇÃo

douToR ESTRAnho no mul-
TIvERSo dA loucuRA (Doctor 
Strange in the Multiverse of Mad-
ness. EUA. Dir: Sam Raimi. Aventura. 
14 anos). Doutor Estranho (Benedict 
Cumberbatch) vai para uma jorna-
da rumo ao desconhecido. Além de 
receber ajuda de novos aliados mís-
ticos e outros já conhecidos (como a 
Wanda, interpretada pela Elizabeth 
Olsen), o mago da Marvel atraves-
sa as realidades alternativas peri-
gosas dos diversos universos para 
enfrentar um misterioso adversá-
rio. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h45 
(dub., sessões exceto seg., ter. e qua.) 
- 16h30 (dub.) - 19h20 (dub.) - 22h10 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 14h (exceto seg.) - 17h (exceto 
seg.) - 19h45 (exceto seg.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h15 - 17h45 
- 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 4 
(dub.): 15h15 - 17h45 - 20h15.

o homEm do noRTE (The Nor-
thman. EUA. Dir: Robert Eggers. Dra-
ma histórico. 18 anos). No ápice da 
Landnámsöld, no ano de 914, o prín-
cipe Amleth (Alexander Skarsgård) 
está prestes atingir maioridade e ocu-
par o espaço de seu pai, o rei Horven-
dill (Ethan Hawke), que acaba sen-
do brutalmente assassinado. Amelth 
acaba descobrindo que seu tio é o 
culpado, mas sem sequestrar a mãe 
de Amleth primeiro. O menino então 
jura que um dia voltaria para vingar 
seu pai e matar seu tio. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 21h45.

luTA pElA Fé - A hISTóRIA do 
pAdRE STu (Father Stu. EUA. Dir: Ro-
salind Ross. Drama. 12 anos). Basea-
do em uma história real, Father Stu 
é um boxeador que vira um padre. 
Quando uma lesão encerra sua car-
reira no boxe, Stuart Long (Mark Wah-
lberg) se muda para Los Angeles so-
nhando em virar um ator. Enquanto 

trabalha como balconista de super-
mercado, ele conhece Carmen (Te-
resa Ruiz), uma professora católica. 
Determinado a conquistá-la, o agnós-
tico de longa data começa a ir à igreja 
para impressioná-la. Mas sobreviver 
a um terrível acidente de motocicleta 
o deixa imaginando se ele pode usar 
sua segunda chance para ajudar os 
outros a encontrar o caminho, levan-
do à surpreendente percepção de 
que ele deveria ser um padre católico. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h45 
(exceto seg., ter. e qua.).

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

Top Gun: mAvERIck (EUA. Dir: 
Joseph Kosinski. Aventura. 12 anos). 
Depois de mais de 30 anos servindo 
a marinha como um dos maiores pilo-
tos de caça, Pete “Maverick” Mitchell 
(Tom Cruise) continua na ativa, se re-
cusando a subir de patente e deixar 
de fazer o que mais gosta, que é voar. 
Enquanto ele treina um grupo de pilo-
tos em formação para uma missão es-
pecial que nenhum “Top Gun” jamais 
participou. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 
(dub.): 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(dub.): 14h15 - 17h - 19h45; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 15h45 - 
18h30 - 21h15; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 11 - VIP (leg.): 13h15 - 16h15 - 19h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
15h15 (exceto seg. e ter.) - 18h15 (ex-
ceto seg. e ter.) - 21h15 (exceto seg. e 
ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
18h15 - 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 
5 (dub.): 15h; CINE SERCLA PARTA-
GE 1 (dub.): 15h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3 (dub.): 18h15 - 20h45; Cine RT 
(dub.): 18h. 
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(...) agora no 
Sertão nem se 
fala em seca 
prolongada 
como 
antigamente, 
coisa que está 
no registro de 
romances, nas 
xilogravuras, 
nos folhetos 
de cordel e 
na memória 
dos mais 
velhos

Parecia uma “missão im-
possível”, mas o galã Tom 
Cruise e dinossauros vão es-
tar no Agreste paraibano. 
Pelo menos na telona do ci-
nema, já que depois de mais 
de dois anos, o Cine RT, de 
Remígio, volta a abrir as suas 
portas a partir de hoje.

“O cinema, que tem 100 lu-
gares, volta a funcionar nor-
malmente e vou observar a 
reação do público, nesse retor-
no das atividades, para só de-
pois pensar em projetos para 
o cinema”, garante o criador e 
coordenador da única sala de 
cinema de rua do estado, Re-
gilson Cavalcante.

Na reestreia da sala, ha-
verá dois longas-metragens 
em sessões diárias: desvian-
do um pouco do protagonis-
mo dos dinossauros de Sousa, 
os “gringos” animais de Ju-
rassic Wolrd: Domínio entram 
em cartaz às 15h e 20h40. Já o 
filme que catapultou para as 
estrelas Tom Cruise, ganhou 
uma “continuação” mais de 
35 anos depois, com Top Gun: 
Maverick, que será exibido a 

partir das 18h, todos os dias. 
“É motivo de muita ale-

gria, para mim, voltar a rea-
brir o cinema, apesar dos 
pesares causados pela pan-

demia”, confessa Cavalcan-
te. “É também motivo de 
alegria para a própria popu-
lação, porque algumas pes-
soas achavam que o cinema 

não voltaria a funcionar, pois 
estava fechado desde o início 
da pandemia, ou seja, há mais 
de dois anos”.

Há 10 anos, o então me-
cânico profissional decidiu 
montar o próprio cinema, 
como forma de propiciar aos 
moradores da cidade o aces-
so à cultura, criando o Cine 
RT, que teve vários percalços 
para se manter na ativa. “Du-
rante a pandemia, mesmo 
sem poder abrir o cinema, 
fui ligar o equipamento para 
fazer testes e percebi falhas 
na máquina. Constatei pro-
blemas na placa ICP, que rei-
nicia o projetor e controla as 
cores, e também no enginner, 
que concentra as três cores 
primárias, que são as verde, 
vermelha e azul. Um técni-
co veio da cidade de Curiti-
ba para resolver o problema 
e, para isso, gastei cerca de 
R$ 70 mil”, explica Regilson 
Cavalcante.

Os ingressos para o Cine 
RT custam R$ 20 (inteira) e 
R$ 10 (meia), sendo que todos 
os espectadores pagam meia
-entrada entre a segunda e a 
quarta-feira.

Cine RT (acima) vai exibir o novos ‘Jurassic Word’ (abaixo) e ‘Top Gun’

Foto: Regilson Cavalcante/Acervo Pessoal

Foto: Divulgação
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Coral Gazzi de Sá volta a se apresentar em João Pessoa
‘Vozes LiVres’

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

“Estou honrado e muito feliz 
com o convite do professor Eduar-
do Nóbrega para poder dar conta 
dessa tarefa”, confessou o maestro 
e compositor carioca Eduardo Car-
valho, referindo-se ao recital inédi-
to do Coral Universitário Gazzi de 
Sá, Vozes Livres, que rege hoje e ama-
nhã, sempre a partir das 20h30, na 
Igreja São Francisco, na cidade de 
João Pessoa, com entrada gratuita 
para o público.

O evento abre a temporada 2022 
e marca a retomada das atividades 
presenciais do grupo, que pertence 
à Pró-Reitoria de Extensão (Probex) 
da Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), depois de mais de dois 
anos parado, por causa da pande-
mia da Covid-19. O programa que 
será apresentado no evento é de mú-
sicas populares brasileiras.

Doze músicas compõem o recital, 
todas com arranjos do próprio maes-
tro Eduardo Carvalho, que as esco-
lheu e também incluiu algumas de 
suas composições, cujos títulos são 
'Dádivas do Céu', 'Acalanto do Cra-
vo' e 'Delírio', com letra de Rosânge-
la Albuquerque. “O critério que usei 

para a seleção das canções foi a va-
riedade nacional, com samba, mú-
sica nordestina e MPB”, disse o re-
gente, que está radicado em Brasília, 
e vai comandar o Coral Universitá-
rio Gazzi de Sá pela primeira vez.

O recital será aberto com a apre-
sentação da mezo-soprano e pro-
fessora de técnica vocal do grupo, 
Izadora França, que vai interpre-
tar a composição ‘Dádiva do Céu’, 
composição do maestro Eduardo 
Carvalho; em seguida, o coral vai 
cantar ‘Cores do Vento’ (Alan Men-
ken e Stephen Schwartz), com solo 
da soprano Renata Baldanza; de-
pois o público ouvirá ‘Asa Branca’ 
(Luiz Gonzaga e Humberto Teixei-
ra); ‘Flor de Lis’ (Djavan) e ‘Anel 
Mágico’ (Marcus Viana) e arranjo 
de Tom K e solos de Izadora Fran-
ça e da criança Sofia Crisanto; logo 
após, a mezo-soprano Isis Queiro-
ga apresentará ‘Delírios’ (Eduardo 
Carvalho e Rosângela Albuquer-
que); o barítono Gutenberg Lima in-
terpretara ‘Adeus’ (Waldemar Hen-
rique) e o barítono Felipe Cordeiro 
cantará 'Acalanto do Cravo’ (Eduar-
do Carvalho).

Na sequência, o coral retornará 
para apresentar ‘Sangrando’ (Gon-
zaguinha), com solo de Clara Dan-

tas e regência do maestro Eduar-
do Nóbrega; em seguida o Gazzi 
de Sá interpretará ‘Paciência’ (Le-
nine e Dudu Falcão), com regência 
do maestro Carlos Anísio; depois, 
virá ‘Paisagem na Janela’ (Lô Bor-
ges e Fernando Brant), encerrando 
o recital com ‘Nascemos pra Can-
tar’ (Shambala), de Daniel Moore, 
versão Chitãozinho e Xororó. O re-
cital contará com as participações 
dos músicos Leonan Braga (corre-

petidor e piano); Ewerton Drums 
(percussão); o professor e chefe do 
Departamento de Educação Musi-
cal, Eduardo Fiorussi (violão) e Iza-
dora França, que fará uma partici-
pação especial ao violino.

“Vai ser um recital que marca a li-
berdade de poder voltar a cantar pre-
sencialmente para o público, já que, 
durante a pandemia, só realizamos 
conversas virtuais entre os 45 inte-
grantes do coral para manter o gru-

po em contato”, disse o maestro-ti-
tular, Eduardo Nóbrega. “O grupo 
está muito entusiasmado para vol-
tar a cantar, pois foram dois anos 
com as vozes presas. Nada melhor 
do que soltar a voz trazendo um 
maestro de referência internacional 
como Eduardo Carvalho. Para mim 
é uma satisfação e estou muito feliz 
com esse retorno porque faço aquilo 
que gosto, que é trabalhar com coro”, 
confessou o regente.

Segundo o maestro-titular, Eduardo Nóbrega (D), recital do coral será hoje e amanhã, na Igreja São Francisco (E)

Fotos: Coral Gazzi de Sá/Divulgação

Conselho Estadual de Política Cultural apresentou várias propostas, como a criação de cadastro permanente de artistas

Consecult-PB debate FIC e Rema
reunião

Da Redação

Através de uma reunião ordi-
nária, realizada na última terça-
feira (dia 31), o Conselho Estadual 
de Política Cultural (Consecult-PB) 
elegeu o novo secretário-geral do 
colegiado e apresentou informes e 
propostas sobre o Fundo de Incen-
tivo à Cultura (FIC), organização e 
planejamento das ações dos festejos 
de São João no estado, além de novo 
edital e regras para o Registro no 
Livro de Mestres e Mestras das Ar-
tes (Rema). Uma das propostas da 
reunião foi a criação de um cadas-
tro permanente de artistas e anun-
ciada a criação do Sistema Estadual 
de Museus, cujo decreto está sendo 
formatado pela Secult-PB.

“Tivemos um festival magnífi-
co, cumprindo a missão de dar vi-
sibilidade aos povos ciganos e o re-
conhecimento, por parte da gestão, 
de que essa etnia tem seu espaço e 
importância cultural no tecido so-
cial”, observou o secretário de Esta-
do da Cultura e presidente do Con-
selho, Damião Ramos Cavalcanti, 
por conta do Festival da Cultura Ci-
gana, realizado pelo Governo do Es-
tado, no final de maio, em Sousa, no 
Alto Sertão paraibano.

Após a abertura, foi realizada a 
eleição para a Secretaria Geral do 
Conselho, sendo escolhido, por 16 
a 4, o conselheiro André de Olivei-
ra Costa (da 3ª Regional de Cultu-
ra, com sede em Campina Grande). 
O outro candidato foi Francisco de 
Assis Lima (da 6ª Região de Cultu-
ra, em Patos).

A conselheira Adriana Uchôa 
apresentou as propostas de acrés-
cimo à Lei Canhoto da Paraíba (Lei 
7.694), que criou o Registro no Li-
vro de Mestres e Mestras das Artes 
(Rema): aumento do número de enti-
dades que podem inscrever futuros 
candidatos às vagas no Livro de Re-
gistro; realização de videobiografias 
dos mestres e mestras e novo edital 
para preenchimentos de três vagas.

Nesse ponto, o secretário Da-
mião Ramos complementou, infor-
mando que, no formato ampliado, 
seriam incluídas todas as funda-
ções culturais e que articulador cul-
tural e conselheiro de cultura, em 

assinatura conjunta, também po-
derão inscrever candidatos às va-
gas no Livro de Registro.

Lúcio Rodrigues, gerente do FIC 
estadual e membro do Conselho, in-
formou que a Secult-PB está prepa-
rando o edital que vai definir a com-
posição da Comissão de Análise de 
Projetos do Fundo. Esta comissão 
terá cinco titulares e cinco suplentes. 
Como coordenador da segunda fase 
da Lei Aldir Blanc, Rodrigues tam-
bém abordou sobre a Lei Emergen-
cial Paulo Gustavo, cujos vetos pre-
sidenciais devem ser votados pelo 
Congresso hoje.

Ocupação da FCJA
O conselheiro Dimas Ribeiro (da 

4ª RC) defendeu mais apoio do po-
der público estadual ao movimen-
to junino, sobretudo às quadrilhas 
de São João.

José Adriano (12ª RC) propôs 
que manifestações da cultura po-
pular sejam levadas à rede escolar, 
com apresentações desses grupos 
nos intervalos das aulas, o que se-
ria uma forma de manter viva a me-
mória sobre essas expressões. Sobre 
isso, o secretário Damião Ramos Ca-
valcanti disse que enviará convite ao 
secretário de Estado da Educação, 
Cláudio Furtado, para que este par-
ticipe da próxima reunião do Con-
secult-PB, a fim de que se aprofun-
de a proposta.

Ana Neiry (9ª RC) reivindicou 
que a gestão pública estadual pro-
mova capacitações para elaboração 
de projetos e capacitações nas pró-
prias linguagens artísticas, de ma-
neira que os artistas e demais tra-
balhadores da cultura se reciclem 
e absorvam novos conhecimentos 
e ferramentas. Ela também pediu a 

implantação de polos do Prima em 
mais municípios.

Está sendo elaborado um edital 
de ocupação do espaço de exposi-
ções da Fundação Casa de José Amé-
rico, em João Pessoa. A informação 
foi do presidente da entidade e inte-
grante do conselho, o jornalista Fer-

nando Moura, que também propôs a 
realização de um encontro estadual 
de organização das ações com foco 
nas tradições juninas. “Se não cui-
darmos de preservar determinados 
valores dessa expressão cultural, da-
qui a dez anos não teremos mais São 
João”, avaliou o gestor.

Foi anunciada, no encontro, a criação do Sistema Estadual de Museus

Reunião ordinária, que foi realizada nesta semana, foi comandada pelo secretário de Estado da Cultura e presidente do Conselho, Damião Ramos Cavalcanti (no centro)
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Foto: Secom-PB
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O governador João Aze-
vêdo assinou, ontem, no Pa-
lácio da Redenção, em João 
Pessoa, um protocolo de in-
tenções com a EDF Rene-
wables do Brasil para a ex-
pansão do Parque Eólico 
Serra do Seridó, nos mu-
nicípios de Junco do Seri-
dó, Assunção, Salgadinho 
e Santa Luzia. A ampliação 
do empreendimento, que 
corresponde à fase dois do 
complexo eólico, represen-
ta investimentos iniciais de 
R$ 1 bilhão.

 Segundo a EDF Rene-
wables, o Parque Eólico Ser-
ra do Seridó é um marco im-
portante para a empresa, 
pois, além de representar o 
primeiro empreendimento 
da companhia no Estado da 
Paraíba, corresponderá ao 
maior parque eólico da EDF 
Renewables na América do 
Sul. Nesta segunda etapa, 
prevista para iniciar em ju-
nho deste ano, a potência 
instalada será de 237,5 MW.  

 A primeira fase de im-
plantação do parque eólico 
Serra do Seridó, na Paraíba, 
foi iniciada pela EDF Rene-
wables em meados de 2021, 
com investimentos de R$ 1 
bilhão e capacidade insta-
lada de 242 MW. Estima-se 
que ambas as fases evitarão 
a emissão anual de cerca de 
400 mil toneladas de CO2, 
o equivalente à emissão de 
mais de 110 mil carros em 
circulação por ano.

 Na ocasião, o governa-
dor João Azevêdo ressaltou 
o potencial da Paraíba na 
geração de energias reno-
váveis e o esforço da gestão 
para a atração de empresas 
do segmento com o obje-
tivo de promover o desen-
volvimento sustentável do 

Estado. “Desta forma, esta-
mos impulsionando econo-
mias locais, com a geração 
de emprego e renda, fazen-
do também do nosso estado 
um ambiente favorável de 
negócios, com a garantia da 
segurança jurídica, resulta-
do de uma gestão fiscal efi-
ciente e que tem permitido 
investimentos em obras e 
ações públicas, assim como 
a atração de novos empreen-
dimentos”, frisou.

 O gestor estadual tam-
bém destacou que a instala-
ção dos parques eólicos Ser-
ra do Seridó representa um 
momento importante para a 
economia da Paraíba. “O in-
vestimento da EDF está for-
talecendo regiões do nos-
so estado, proporcionando 
novas oportunidades para 
nossos jovens, produtores 
e diversas cadeias produti-
vas”, acrescentou. 

 “Com a expansão, o Par-
que Eólico Serra do Seri-
dó será o maior parque de 
energia eólica da EDF Rene-

wables na América do Sul. 
Ao todo, cerca de R$ 2,4 bi-
lhões serão investidos nas 
fases 1 e 2, fomentando o de-
senvolvimento socioeconô-
mico dos municípios próxi-

mos e do estado da Paraíba”, 
destacou o CEO da EDF Re-
newables do Brasil, André 
Salgado. 

 Também estiveram pre-
sentes na solenidade de as-
sinatura, o secretário Ma-
rialvo Laureano (Fazenda);  
Bruno Frade (executivo da 
Fazenda); Deusdete Queiro-
ga (Infraestrutura, Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente) 
e Robson Barbosa (secretá-
rio executivo de Energia); 
além de Anderson Bragag-
nolo (diretor-adjunto de 
Implantação da EDF Rene-
wables do Brasil) e Maurício 
Susin (coordenador de De-
senvolvimento da EDF Re-
newables do Brasil). 

 
EDF Renewables

A EDF Renewables é 
uma empresa internacio-
nal líder em energias reno-
váveis, com capacidade ins-
talada bruta de 15,6 GW em 
todo o mundo. Seu desen-
volvimento é focado princi-
palmente em energia eólica 

e solar fotovoltaica. A EDF 
Renewables opera princi-
palmente na Europa e na 
América do Norte, mas con-
tinua crescendo e se estabe-
lecendo em regiões promis-
soras, como Brasil, China, 
Índia, África do Sul e Orien-
te Médio. A empresa tam-
bém tem posições fortes 
em energia eólica offshore 
e em outras áreas da indús-
tria de energias renováveis, 
como energia distribuída 
e armazenamento de ener-
gia. A EDF Renewables de-
senvolve, constrói, opera e 
mantém projetos de ener-
gias renováveis, tanto para 
si como para terceiros. A 
maioria de suas subsidiárias 
internacionais tem a mar-
ca EDF Renewables. A EDF 
Renewables é a subsidiária 
do Grupo EDF especializa-
da no desenvolvimento de 
energia solar e eólica. No 
Brasil desde 2015, a EDF Re-
newables Brasil encontra-se 
entre as líderes no setor de 
energia renovável.

“Desta forma, 
estamos 
impulsionando 
economias 
locais, com 
a geração de 
emprego e 
renda, fazendo 
também do 
nosso estado 
um ambiente 
favorável de 
negócios...

Governador João Azevêdo

João Azevêdo assina protocolo de intenções com a EDF Renewables para segunda etapa do Parque Serra do Seridó

Energia eólica na PB terá R$ 1 bilhão
expansão

O governador João 
Azevêdo visita, hoje, os 
municípios de Mataraca, 
Baía da Traição, Marca-
ção e Mamanguape. Vai 
inspecionar obras na área 
da Educação e inaugu-
ra a Unidade de Cuida-
dos Intermediários Neo-
natal do Hospital Geral 
de Mamanguape. Ainda 
em Mamanguape, parti-
cipa de audiência do Or-
çamento Democrático.

 Às 13h30, em Matara-
ca, o governador visita as 
obras da Escola Munici-
pal Antônio Madeiro, em 
Barra de Camaratuba; da 
Escola Municipal José Ri-
beiro Bessa, no centro da 
cidade; e da Escola Mu-
nicipal Gracinda Iracema 
da Costa, no Distrito Sítio 
Uruba, todas executadas 
por meio de convênio en-
tre o Governo do Estado 
e a Prefeitura Municipal. 

 Às 16h, visita o muni-
cípio de Baía da Traição e 
inspeciona obras nas Es-
colas Estaduais Akaju-
tibiró, na aldeia do mes-
mo nome; e Pedro Poti, na 
Aldeia São Francisco. Em 
seguida, visita as obras 
da Escola Estadual Índio 
Antônio Sinésio da Silva, 
na Aldeia Brejinho, na ci-
dade de Marcação.

 Às 18h, em Maman-
guape, ele inaugura a 
Unidade de Cuidados In-
termediários Neonatal 
do Hospital Geral de Ma-
manguape, onde acom-
panha o trabalho da Ca-
ravana do Opera Paraíba, 
que vem zerando as fi-
las de espera por cirur-
gia no Estado. E às 19h, 
participa da plenária do 
Orçamento Democráti-
co – 14ª Região Geoad-
ministrativa, na Escola 
Cidadã Integral Senador 
Ruy Carneiro. No sábado, 
a audiência será em Cam-
pina Grande.

Governador 
visita aldeias 
indígenas hoje

João Azevêdo recebeu empresários e assinou protocolo de intenções para aumento de investimentos no setor de fontes renováveis

Foto: Secom-PB
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No sábado, a 
audiência do 
Orçamento 
Democrático  
será em 
Campina

O governador João Aze-
vêdo prestigiou, ontem, a 
posse da nova diretoria da 
Federação dos Trabalhado-
res Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares da 
Paraíba (Fetag-PB). O even-
to ocorreu no auditório da 
entidade, em João Pessoa, 
ocasião em que foram re-
conduzidos para um novo 
mandato Liberalino Ferrei-
ra, como presidente, e Fran-
cisco Pereira, como vice-pre-
sidente, para o quadriênio 
2022-2026. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo parabenizou a di-
retoria empossada e desta-

cou a importância da parce-
ria e diálogo entre a gestão 
estadual e a instituição para 
contemplar os produtores 
rurais. “A Fetag é muito im-
portante porque faz uma in-
terlocução entre os trabalha-
dores rurais e o Governo do 
Estado, tendo como presi-
dente um representante que 
tem história com a agricul-
tura familiar e compromis-
so com a categoria que re-
presenta, demonstrando sua 
experiência e conhecimento 
das demandas, o que é fun-
damental para vencermos os 
desafios que enfrentamos no 
segmento no país”, frisou. 

O secretário de Estado 
da Agricultura Familiar e 
do Desenvolvimento do Se-
miárido, Bivar Sousa Duda, 
destacou que as ações desen-
volvidas pelo Governo da 
Paraíba já contemplam mais 
de 100 mil agricultores fami-
liares. “O projeto IncluirPB, 
por exemplo, já está em exe-
cução em 52 municípios, dia-
logando diretamente com a 
agricultura familiar. O pro-
grama de desenvolvimen-
to territorial também acolhe 
demandas dos agricultores 
para a formalização de polí-
ticas públicas, além de ações 
como o Garantia Safra, dis-

tribuição de sementes, raças 
nativas, PB Rural Sustentá-
vel, Procase, que permitem 
a construção de cisternas, 

barragens subterrâneas, pas-
sagens molhadas e energia 
solar, chegando a todas as re-
giões do estado”, comentou.  

Por sua vez, o presiden-
te da Fetag, Liberalino Fer-
reira, destacou os avanços 
conquistados pela federa-
ção e elencou os novos desa-
fios da gestão. “Hoje nós te-
mos centros de treinamento 
em João Pessoa e Patos, casa 
abrigo para os trabalhado-
res que vêm do interior para 
fazer tratamento de saúde 
na Capital e iniciamos esse 
novo mandato com a pers-
pectiva de conseguir mais 
ações”, acrescentou.

Em posse na Fetag, destaque para parcerias

As novas regras referen-
tes à gestão de precatórios 
entraram em vigor no Poder 
Judiciário estadual, na últi-
ma sexta-feira (27). O novo 
ato normativo atende às di-
retrizes firmadas pelo Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), por meio da Reso-
lução nº 303/2019, que uni-
formiza os procedimentos 
adotados pelos tribunais de 
todo o país, em consonân-
cia com as mudanças cons-

titucionais surgidas nos úl-
timos anos, em matéria de 
precatórios.

A Resolução disciplina 
os termos da expedição da 
requisição de pagamento 
de precatório, destacando-
se a utilização da ferramen-
ta Sapre (Sistema de Admi-
nistração de Precatórios). O 
documento ainda define as 
atribuições do presidente, 
do juiz auxiliar e do juízo 
da execução, a preferência 

no pagamento, os honorá-
rios advocatícios, a penho-
ra e a cessão de créditos, o 
pagamento, os acordos, o 
sequestro nos casos de ina-
dimplência do ente. As de-
mais obrigações não regula-
mentadas pela norma local 
devem ser cumpridas em 
conformidade à Resolução 
CNJ nº 303/2019.

Entre os diversos veto-
res de priorização do paga-
mento dos precatórios, que 

é uma das principais me-
tas da Gestão do presidente 
Saulo Benevides. De acordo 
com o juiz auxiliar da pre-
sidência do TJPB, Giovan-
ni Magalhães Porto, desde 
o início da gestão foram pu-
blicadas três emendas cons-
titucionais sobre a temáti-
ca (EC 109/2021, 113/2021 
e 114/2021), e a própria re-
solução do CNJ foi altera-
da cinco vezes (Resoluções 
CNJ n° 365/2021, 390/2021, 

431/2021,  438/2021  e 
448/2022).

“Isso mostra o dinamis-
mo da matéria, sempre em 
mudança legislativa. Bas-
ta dizer que, atualmente, 
existe um grupo de traba-
lho no âmbito do Conse-
lho, objetivando fazer ou-
tras alterações na Resolução 
nº 303/2019, o que, quando 
forem efetivadas, serão in-
corporadas à nossa norma-
tização, com o fundamen-

tal apoio dos membros da 
Comissão Permanente de 
Organização e Divisão Ju-
diciária e de Legislação”, ob-
servou o magistrado.

Ele informou que a nor-
ma local também regula-
menta, em caráter comple-
mentar, à resolução do CNJ, 
os procedimentos operacio-
nais da requisição de pa-
gamento de precatório em 
substituição à Resolução nº 
50/2013.

Tribunal edita nova resolução sobre gestão de precatórios
precatórios

União
Fetag é uma instituição 

que promove uma 
interlocução entre os 

trabalhadores rurais e o 
Governo do Estado
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O Tribunal de Contas 
da Paraíba (TCE-PB) aler-
tou os prefeitos do Estado 
para os gastos com as festi-
vidades juninas, financia-
das com recursos públicos. 
A recomendação foi anun-
ciada pelo presidente do 
Tribunal de Contas do Es-
tado da Paraíba, o conse-
lheiro Fernando Catão, du-
rante a sessão ordinária do 
Tribunal realizada na ma-
nhã de ontem. 

“O São João é uma festa 
tradicional e deve ser pre-
servado, mas não se justifi-
ca gastar neste evento um 
valor mais alto do que gas-
tos com obras, devemos ter 
parcimônia”. O conselhei-
ro Catão disse que não faz 
sentido que um gestor gas-
te R$ 500 mil em obras por 
ano, mas pague R$ 1 mi-

lhão por um show.
Com base nessas infor-

mações o Tribunal vai emi-
tir um ofício recomendan-
do as prefeituras, para rever 
essas contratações. “Vamos 
trabalhar junto com o Mi-
nistério Público no senti-
do de fazer o gestor refletir 
sobre gastar um milhão de 
reais com bandas e shows”, 
ressaltou. 

A recomendação é para 
os prefeitos demonstra-
rem que não haverá com-
prometimento, dentro do 
cronograma de desembol-
so mensal da prefeitura, 
de obrigações financeiras 
como: folha de pessoal, in-
vestimentos em educação 
e saúde, previdência, paga-
mento de fornecedores, en-
tre outras.

O TCE-PB deve editar, 

Projeto
Registro da 

ocorrência deverá 
ser feito por meio 

de síndicos ou 
administradores

Presidente da Corte de Contas chama a atenção dos gestores para gastos com artistas utilizando recursos públicos

TCE alerta prefeitos sobre contratos
festas juninas

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2022 – UASG 925302

PROCESSO Nº 19.000.000633.2021
Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste no 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ROUPA HOSPITALAR destinado aos HOSPITAIS: 
HRQ, HEETSHL e CSCA, com abertura agendada para o dia 03/06/2022 às 9h00, fica ADIADO para 
o dia 15/06/2022 às 09h00. Por oportuno, solicitamos que acessem os sites www.centraldecompras.
pb.gov.br e www.gov.br/compras para acompanhamento e retirada do edital e anexos, atualizados.

CADASTRO CGE Nº 22-00915-2
João Pessoa, 01 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
PROCESSO Nº 19.000.037916.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUI-
PAMENTOS, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - SETDE, 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: gelic07@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 22-01040-1
João Pessoa, 01 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2022
PROCESSO Nº 19.000.026551.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁ-
TICA E DIVERSOS, destinado a PMPB, FUNDAC, CBMPB/FUNESBOM, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 15/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@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 22-01024-6
João Pessoa, 01 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021
PARA REGITRO DE PREÇOS

PROCESSO N° 12345.002115.2021-50; 12345.006836.2021-39;12345.005489.2021-27; 
12345.011788.2021-09

REGISTRO NA CGE Nº 22-01045-2
DATA : 15/06/2022
HORÁRIO: 09:00 HORAS
(HORÀRIO DE BRASILIA)
UASG: 925316
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, 

comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS,  no dia  15 de junho de 2022, a partir das 09:00 horas, para CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE 
FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DE FORMA CONTINUADA, 
JUNTO A REDE DE OFICINAS, POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E CENTROS AUTOMOTIVOS 
CREDENCIADOS PARA ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS DA UEPB PARA 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS, COM FORNECIMENTO E REPOSI-
ÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA 
INFORMATIZADO VIA WEB, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, 
CONFORME NECESSIDADE ESTIMADA E DESCRIÇÃO ESTABELECIDAS NO ANEXO I.

O edital completo está disponível no site: www.comprasnet.gov.br.
Informações: C. P. L. - XXX (83)  3315-3348 ou 3315-3412.

Campina Grande, 01 de junho de 2022
Rosália Alves Monteiro

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2021
PROCESSO Nº 19.000.031805.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, destinado 
ao HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, conforme edital 
e anexos.

DATA E HORÁRIO: 15/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO NO COMPRAS.GOV.BR: 901802021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

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

Cadastro da CGE nº 21-02276-3
João Pessoa, 01 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

A Câmara Municipal de 
João Pessoa tem um novo 
vereador desde ontem. O 
primeiro suplente Marce-
lo da Torre (MDB) tomou 
posse na sala da presidên-
cia da Casa Napoleão Lau-
reano, como o mais novo in-

tegrante do parlamento da 
capital paraibana. Ele as-
sume a vaga do licenciado 
Coronel Sobreira (MDB), 
que solicitou um período 
de 121 dias de recesso para 
resolver questões pessoais 
e de saúde. 

“Tenho um sentimen-
to de gratidão ao povo, que 
está me concedendo a glória 
de ser vereador e poder re-
presentá-lo. Eu tenho uma 
bandeira muito forte, que é 
o lado social, voltado princi-
palmente aos deficientes fí-

sicos e crianças com micro-
cefalia, e essa vai ser minha 
missão aqui na Casa, assim 
como a defesa da saúde, da 
educação e da segurança 
pública. Estou vindo com 
boas ideias para somar com 
essa Casa”, ressaltou.

Câmara de João Pessoa tem novo vereador
posse

segundo sugestão do con-
selheiro Fábio Nogueira, 
uma recomendação aler-
tando os gestores sobre o 
dever de observar os prin-
cípios constitucionais que 
regem a administração pú-
blica, com destaque para os 
da legalidade, impessoali-

dade, moralidade, econo-
micidade, legitimidade e 
eficiência, evitando exces-
so de gastos com contrata-
ções e assegurando o equi-
líbrio das contas públicas.

“Estamos vivendo um 
período difícil no setor de 
educação. Os dados e es-

tudos apontam prejuízos 
de uma década para as ge-
rações, principalmente da 
rede pública. Quando tem 
equipamento não tem In-
ternet”, exemplificou Fábio 
Nogueira. 

Já o conselheiro Nomi-
nando Diniz, lembrou que 
existem municípios sob es-
tado de calamidade públi-
ca nesse momento. “Por um 
lado se beneficia com o es-
tado de calamidade e por 
outro não se respeita”, co-
mentou. 

O conselheiro André 
Carlo Torres lembrou que 
muitos municípios tiveram 
maior arrecadação durante 
a pandemia por causa das 
transferências de recursos 
feitas pelo governo federal. 
Foi citado o caso de Ouro 
Velho, que teve as transfe-

rências elevadas de R$ 13 
milhões, em 2019, para 19 
milhões, em 2021.

O conselheiro Fernan-
do Catão  lembra, entre ou-
tras determinações, a obri-
gatoriedade de envio, ao 
tribunal, dos quadros de-
monstrativos das despe-
sas realizadas, convênios, 
contratos, parcerias, acor-
dos, patrocínios e conces-
sões gratuitas e/ou onero-
sas firmados com entidades 
públicas e/ou privadas e 
pessoas físicas, indicando 
o objeto, a parte signatária, 
o valor, a contrapartida da 
Prefeitura (se houver), e os 
critérios de seleção utiliza-
dos. “Tais providências vi-
sam resguardar a aplicação 
dos recursos públicos com 
a efetiva observância à boa 
gestão pública”, disse. 

Fernando Catão: “Não se justifica gastar mais do que com obras”

Foto: TCE-PB

Os condomínios residen-
ciais, comerciais e indus-
triais de todo o estado terão 
que comunicar à Delegacia 
de Polícia da Pessoa com 
Deficiência ou a qualquer 
posto policial do bairro ou 
da cidade, a ocorrência de 
atos ou ameaças de violên-
cia contra pessoas com de-
ficiência, em suas unidades 
condominiais ou nas áreas 
comuns. Ontem, a Comis-
são de Defesa dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência 
da Assembleia Legislati-
va da Paraíba aprovou, por 
unanimidade, Projeto que 
determina esta decisão. 

O autor da proposta, o 
deputado Tovar Correia 
Lima (PSDB), explicou que 
o registro da ocorrência de-
verá ser feito por meio de 
síndicos ou administrado-
res, através de ligação tele-
fônica ou aplicativos conten-
do informações que possam 

contribuir para a identifica-
ção do possível agressor. 

Tovar explicou ainda que 
os atos de negligência tam-
bém devem estar enqua-
drados como agressão, já 
que nela consiste a recusa 
de dar a alimentação e me-
dicamentos apropriados, a 
falta de cuidados pessoais e 
de higiene, além de deixar 
de seguir possíveis prescri-
ções médicas. 

“Os maus-tratos, por sua 

vez, podem ser de ordem 
física com agressões, trata-
mento rude e falta de cuida-
dos pessoais, emprego exa-
gerado de restrições, excesso 
de medicamentos e reclusão. 
Os maus-tratos psicológi-
cos podem ser por excessos 
verbais, intimidação, isola-
mento social, privações emo-
cionais, impedir a tomada 
de decisões próprias, amea-
ças em relação a familiares”, 
completou Tovar.

A mesma comissão tam-
bém aprovou a instituição 
do Programa Praia para To-
dos, visando garantir e faci-
litar a acessibilidade às pes-
soas com deficiência física 
nas praias e em pontos tu-
rísticos do Paraíba. A auto-
ria do projeto é do deputado 
Ricardo Barbosa (PSB).

Segundo o deputado so-
cialista, caberá ao poder pú-
blico a implantação de ram-
pas de acesso.

Assembleia aprova benefícios para portadores de deficiências 
medidas protetivas
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A Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos De-
putados aprovou ontem por 
10 votos a sete, a convocação 
do ministro da Justiça, Ander-
son Torres, para dar explica-
ções sobre a morte de Geni-
valdo de Jesus Santos em uma 
abordagem da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF).

O ministro é obrigado a 
comparecer na comissão. Isso 
porque, ao contrário do con-
vite, que tem caráter volun-
tário, a convocação não dá 
margem para que ele recuse 
a participação sem uma justi-
ficativa. Caso contrário, pode 
responder por crime de res-
ponsabilidade.

A PRF faz parte da estru-
tura do Ministério da Jus-
tiça. O atual diretor-geral 
da corporação, Silvinei Vas-
ques, foi nomeado em abril 
do ano passado em portaria 
da Casa Civil.

O requerimento de convo-
cação foi proposto pelo depu-

tado Alexandre Frota (PSDB
-SP). Ainda não há data para 
a sabatina.

Deputados governis-
tas ainda tentaram reverter 
a convocação em convite e 
disseram que o ministro não 
se negou a comparecer dian-
te dos parlamentares. Tam-
bém argumentaram que seria 
mais adequado ouvir quadros 
“técnicos” da própria PRF. A 
maioria entendeu, no entan-
to, que Torres deveria ser obri-
gado a se apresentar o quanto 
antes para se manifestar sobre 
o episódio.

“Todos nós ficamos indig-
nados com o assassinato do 
Genivaldo naqueles termos. 
Imagino que muitos de nós se 
emocionaram, ficaram estu-
pefatos, assustados com aqui-
lo que nós vimos. A convo-
cação não é nenhum gesto 
pessoal, é a demonstração de 
que a comissão está indigna-
da com o que aconteceu”, dis-
se o deputado Orlando Sil-
va (PCdoB-SP), presidente da 
comissão. 

Além dos erros na aborda-

gem, um dos principais pon-
tos de interesse da comissão é 
sobre o treinamento dos agen-
tes da PRF.

Genivaldo, que sofria de 
transtornos mentais, foi mor-
to por asfixia após ser preso 
por policiais rodoviários em 
uma viatura na cidade de Um-
baúba, em Sergipe. Ele foi co-
locado no porta-malas do car-
ro e os policiais jogaram spray 
de pimenta e gás lacrimogê-
neo no veículo.

Anderson Torres terá de dar explicações sobre a abordagem da PRF com uso de gás lacrimogêneo em viatura

Câmara convoca ministro da Justiça
morte de Genivaldo

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 020/2022

REGISTRO Nº 22-01071-6
OBJETO: CONSTRUÇÃO NO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA E.E.E.F. DEP. JOSÉ 

PEREIRA, COM 8 SALAS DE AULA E GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁRIO, EM NOVA FLO-
RESTA/PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 04 de julho de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 01 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

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

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO: 20 DIAS) COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB. 2ª Vara Cível 
da Capital. Cartório Unificado Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS. 
PROCESSO: 0803394-71.2015.8.15.2003. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude de lei, 
etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou deste conhecimento tiverem que por este 
Juízo e Cartório da 2ª Vara Cível da Capital. Cartório Unificado Cível da Capital, tramitam os autos 
em desfavor de Nome: ITALO HYPACIO DE ARAUJO, atualmente em lugar incerto e não sabido. 
Tem o presente Edital a finalidade de CITAR o promovido Nome: ITALO HYPACIO DE ARAUJO por 
este não tido sido encontrado no endereço indicado nos autos, para integrar a relação processual 
apresentando sua defesa no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 238, do NCPC, contados 
a partir decurso do prazo deste edital fixado em 20 (vinte) dias. Advertindo-se que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC). E, para que a notícia chegue ao conhe-

cimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o (a) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível da Capital da Comarca da Capital, expedir o presente Edital que será publicado forma 
da Lei. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade João Pessoa – PB. Aos 30 de abril de 2022. Eu, 
MARIANA RIAN ESPINOLA MANGUEIRA ZENAIDE NOBREGA. Analista/Técnico Judiciário, digitei. 

Edital revisado e assinado eletronicamente por MM. Juiz de Direito.

FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES DE DIFUSÃO CULTURAL E 
ARTÍSTICA DOS ESTADOS DE PARAÍBA,  PERNAMBUCO, ALAGOAS, PARAÍBA, RIO 

GRANDE DO NORTE E SERGIPE
AVISO DE REGISTRO DE CHAPA ÚNICA

Pelo presente aviso comunicamos que foi registrada uma única chapa concorrente à eleição a que 
se refere o aviso publicado no jornal A UNIÃO do dia 10 de maio de 2022 fls 28, a saber: DIRETORIA 
EFETIVA: Laércio Gonçalves Braga, João Batista de Albuquerque, Maria de Fatima Santos Andrade, 
Ivonete José de Melo, Wanilson Pantera de Vasconcelos Costa, José Alves de Sousa, Francimar 
Toscano Menezes. DIRETORIA SUPLENTE:EdnilsonAraujo Monteiro, Mario Jose da Silva, Edilson 
Henrique de Morais, Jorge DarleyFlorencio Paixão, Zivaldo Nunes de Araujo, Paulo Cazéde Souza, 
Rogeria Mª Pessoa dos Santos. CONSELHO FISCAL EFETIVO:Sergio Estrela Galdino, Marcos 
Antonio Carnaúba, Jorge Soares. CONSELHO FISCAL SUPLENTE:Tatiane de Fontes, Ligia Da 
Silva Santos, Jadson Menezes Vidal. DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO A CNTEEC – 
EFETIVO:Laercio Gonçalves Braga, Jose Júlio da Silva Filho. DELEGADOS REPRESENTANTES 
JUNTO A CNTEEC – SUPLENTE:  Joel Soares Ribeiro, José Alves de Souza. 

João Pessoa, 25 de Maio de 2022
Laércio Gonçalves Braga
PRESIDENTE-FITEDCA

O SRA. DAYSE VÂNIA DA SILVA SANTOS, CPF: 062.297.544-79, VEM POR MEIO DESTA TOR-
NAR  PÚBLICO QUE RECEBEU  DA SEMABY (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE BAYEUX) 
A LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO DE Nº 02/2022  DA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA 
UNIFAMILIAR LOCALIZADA NA RUA ALAMEDA LAVADEIRA,S/N, BAIRRO COMERCIAL NORTE, 
LOTEAMENTO ALPHAVILLE PARAIBA, QD.P1, LT.11,  BAYEUX-PB.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 26 de maio de 2022, 
a Licença de Operação para a operação do Sistema Adutor Serrote das Flores, com Orçamento: 
468.600,29, Extensão: 320,56 m². NE = 50. São José de Piranhas/PB, sob processo de nº 2022-
001797/TEC/LO-3862.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 24 de maio de 2022, 
a Licença de Operação para a operação do Sistema Adutor Catingueira, com It:431.884,83, Ac: 
112,10m². NE = 50. São José de Piranhas/PB, sob processo de nº 2022-001728/TEC/LO-3853.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 24 de maio de 2022, a 
Licença de Operação para a operação do Sistema Adutor Serra do Vital, com It: 1.346.161,83, Exten-
são: 1.557,46m. NE = 50. São José de Piranhas/PB, sob processo de nº 2022-001727/TEC/LO-3852.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 24 de maio de 2022, a 
Licença de Operação para a operação do Sistema Adutor Braga, com It: 4.120.590,81, Ac: 4.379,72m. 
NE = 50. Monte Horebe/PB, sob processo de nº 2022-001731/TEC/LO-3854.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO 
MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 30 de maio de 2022, a Licença 
de Operação para a operação do Sistema Adutor Maia, com Orçamento: 2.933.393,43, Extensão: 
6.495,72m. NE = 30. São José de Piranhas/PB, sob processo de nº 2022-001829/TEC/LO-3866.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 24 de maio de 2022, a 
Licença de Operação para a operação do Sistema Adutor Benedita, com IT: 426.992,90, Extensão: 
49,38m. NE = 50. São José de Piranhas/PB, sob processo de nº 2022-001741/TEC/LO-3855.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 24 de maio de 2022, a 
Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema Adutor Sítio do Meio, com IT: 
5.142.667,56, Extensão: 22.017,66m. NE = 50. MONTEIRO/PB, sob processo de nº 2022-001736/
TEC/LI-8448.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 24 de maio de 
2022, a Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema Adutor Cachoeirinha, 
com IT: 1.545.509,11, Ac: 4.462,80m. NE = 50. MONTEIRO/PB, sob processo de nº 2022-001734/
TEC/LI-8447.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 25 de maio de 2022, 
a Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema Adutor Pocinhos, com IT: 
738.407,70, Ac: 984,70m. NE = 50. MONTEIRO/PB, sob processo de nº 2022-001737/TEC/LI-8449.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Operação Nº 1006/2022, em 
João Pessoa, 08 de maio de 2022. Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Operação da Barragem 
Retiro com Maciço em Concreto Compactado a Rolo – CCR e extensão de 262 metros; Capacidade 
de acumulação de 40.500.000m³. MUNICÍPIO: Cuité/PB. Processo: 2021-008698/TEC/LO-8179.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 31 de maio de 2022, a 
Licença de Operação para a operação do Sistema Adutor Chapada, com Orçamento: 585.849,99, 
Area: 1888,8. NE = 50. Monte Horebe/PB, sob processo de nº 2022-001857/TEC/LO-3872.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 31 de maio de 2022, a 
Licença de Operação para a operação do Sistema Adutor Serrinha, com Orçamento: 353.474,11, 
Extensão: 599,13 m. NE = 50. Monte Horebe/PB, sob processo de nº 2022-001858/TEC/LO-3873.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa, em 01 de junho de 
2022. Para a atividade de: Construção do novo complexo educacional da Escola Pedro Augusto de 
Almeida com 12 salas de aula, localizada na Rua José Homero de Oliveira, S/N, Conjunto Major Au-
gusto Bezerra Cavalcante, no município de Bananeiras/PB. Processo nº 2022-001864/TEC/LP-3686.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2022-001872/TEC/LI- 8460, para 
Residencial Vista Bela II, com 192 unidades, no município de JOÃO PESSOA -PB.

Rayssa Motta 
Agência Estado

Auxílio estudantil, bolsas 
de pesquisas e projetos aca-
dêmicos serão diretamente 
prejudicados pelo bloqueio 
de R$ 3,2 bilhões de verbas 
de custeio para as universi-
dades federais de todo o país, 
segundo a Associação Nacio-
nal dos Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensino 
Superior (Andifes). O corte 
foi anunciado pelo governo 
esta semana.

Presidente da entidade de 
reitores, Marcus David diz 
que a redução dos recursos 
para as universidades deve 
chegar a 14,5% do total. Para 
ele, a medida vai “inviabi-
lizar o funcionamento das 
instituições nesse 2º semes-
tre”, com impacto direto so-
bre alunos mais pobres.

Já o bloqueio no orçamen-
to do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, tam-
bém já confirmado, será de 
R$ 2,9 bilhões. Deve parali-
sar, conforme entidades cien-

tíficas, pesquisas importan-
tes sobre Covid-19 e meio 
ambiente. O corte total do 
orçamento anunciado pelo 
Governo Federal e publica-
do na terça-feira (1º), no Diá-
rio Oficial da União é de R$ 
8,2 bilhões.

Na Universidade Federal 
de Minas (UFMG), o dinhei-
ro bloqueado deve corres-
ponder a uma redução supe-
rior a R$ 30 milhões, segundo 
a Reitoria. Se o corte for man-
tido, “comprometerá o fun-
cionamento e a manutenção 
da universidade, com forte 
impacto nas ações de ensino, 
pesquisas e extensão, além 
da assistência estudantil, in-
viabilizando o apoio a estu-
dantes mais necessitados”, 
segundo explicou a reitora 
Sandra Regina Goulart

“Esses cortes reduzem a 
atuação das universidades 
como agentes mitigadores 
do aumento das condições 
de vulnerabilidade da nossa 
população, que tem sido for-
temente afetada com a pan-
demia de Covid-19 e com a 

crise econômica”, apontou, 
em nota.

Reitor da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), 
Ricardo Marcelo Fonseca 
disse que o bloqueio é “uma 
tragédia”. Segundo ele, torna 
impossível manter compro-
missos, bolsas e planos pre-
vistos para este ano.

“Na prática, esses dois 
bloqueios (das verbas do 
MEC e do MCTI) inviabi-
lizam o funcionamento da 
ciência brasileira e dessas 
instituições, institutos e uni-
versidades que são tão cru-
ciais para o país”, afirmou 
Fonseca.

“O orçamento de 2022 já 
era claramente insuficiente 
para o funcionamento das 
nossas instituições neste ano. 
É uma tragédia nacional que 
logo a ciência, as universi-
dades e os institutos de pes-
quisa que tiveram esse papel 
estratégico reconhecido por 
todos num momento de pan-
demia paguem quase a meta-
de da conta desse reajuste aos 
funcionários federais”.

Corte de verba afeta universidades
bloqueio no orçamento 

Agência Estado

Daniel Weterman e 
Adriana Fernandes

A Comissão de Direitos Humanos aprovou, por 10 votos a sete, a convocação de Anderson Torres

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
se juntou à articulação do go-
verno Jair Bolsonaro e do pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (Progressistas-AL), para 
aprovar no prazo de um mês 
o projeto que impõe um teto 
na cobrança do ICMS sobre 
os combustíveis, proposta que 
enfrenta resistência dos gover-
nadores

Pacheco deu aval ao avan-
ço da proposta no Senado e 
enviou um recado aos secre-
tários estaduais da Fazenda, 
em reunião na terça-feira (1º),  

dizendo que os senadores vo-
tarão a proposta mesmo que 
os estados recuem de um mo-
vimento recente e diminuam 
a alíquota do ICMS sobre o 
diesel. Segundo apurou o Es-
tadão, a votação do plenário é 
um compromisso que Pache-
co assumiu com Lira.

Para tentar enterrar o pro-
jeto do teto do ICMS, os go-
vernadores lançaram uma 
estratégia para rever uma 
decisão recente do Conselho 
Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz) e abrir mão da 
alíquota única do ICMS sobre 
o diesel, de R$ 1,006 por litro, 
congelando a cobrança com 
base no preço dos últimos 60 
meses, o que reduziria o tri-

buto em cada localidade, e 
prorrogando o congelamen-
to do imposto sobre a gasoli-
na, GLP e álcool combustível 
até dezembro. O congelamen-
to em vigor termina no final 
de junho. 

No Senado, porém, Pache-
co decidiu dar andamento ao 
projeto da Câmara apesar do 
gesto de recuo dos governa-
dores. O que pode ocorrer 
para amenizar a resistência 
dos Estados é discutir uma 
medida de compensação se 
houver perdas na arrecada-
ção dos governos regionais, 
conforme o presidente do Se-
nado sinalizou no início da 
semana, após reunião com os 
secretários.

Pacheco adere ao teto para o ICMS 
Senado federal

Roberta Jansen 
Agência Estado

Tentativa
Deputados governistas 

ainda tentaram reverter 
a convocação em 

convite e disseram que 
o ministro não se negou 
a comparecer diante dos 

parlamentares

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom-Agência Brasil
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A Rússia criticou du-
ramente ontem a deci-
são dos EUA de forne-
cer sistemas avançados 
de foguetes e munições 
para a Ucrânia, afirman-
do que Washington está 
“jogando gasolina no 
fogo” e alertando para 
o risco de um conflito 
direto entre as duas su-
perpotências.

“Acreditamos que os 
EUA estão deliberada-
mente jogando gasolina 
no fogo. Os EUA estão 
obviamente manten-
do a linha de que luta-
rão contra a Rússia até o 
último ucraniano”, de-
clarou o porta-voz do 
Kremlin, Dmitri Peskov 
a repórteres.

O presidente ameri-
cano, Joe Biden, anun-
ciou na últ ima ter-
ça-feira, em um artigo 
publicado no site do The 
New York Times, que 
fornecerá sistemas mo-
dernos de armamento 
para que a Ucrânia “pos-
sa lutar no campo de ba-
talha e estar na posição 
mais forte possível na 
mesa de negociações”.

Os sistemas de fo-
guetes e munições esta-
riam incluídos em um 
pacote de ajuda militar 
de US$ 700 milhões (cer-
ca de R$ 3,3 bilhões). Al-
tos funcionários do go-
verno disseram que a 
Ucrânia deu garantias 
de que os mísseis HI-
MARS (abreviação de 
High Mobility Artillery 

Após semanas de ten-
são em um julgamen-
to televisionado, o ator 
Johnny Depp foi absolvi-
do por unanimidade das 
acusações de sua ex-mu-
lher, Amber Heard. O júri 
foi composto por cinco 
homens e duas mulheres 
e deliberou às 16h de on-
tem (no horário de Brasí-
lia). Heard foi condenada 
a pagar 15 milhões de dó-
lares para o ex-marido, e 
Depp dois milhões de dó-
lares a ela, as quantias se 
referem a danos compen-
satórios dos processos.

O julgamento, que co-
meçou em abril, final-
mente foi concluído, de-
pois de quase 50 dias 
de depoimentos e teste-
munhos, troca de acusa-
ções, lágrimas e protes-
tos, principalmente de fãs 
do ator. O júri civil, com-
posto por sete pessoas, 
ouviu as alegações finais 
na última sexta-feira e de-

liberou por cerca de duas 
horas antes de sair para 
o feriado do Memorial 
Day. Eles voltaram a se 
encontrar na última ter-
ça-feira. Ao todo, o gru-
po levou três dias para 
deliberar sobre o caso. O 
casamento entre Johnny 
Depp e Amber Heard du-
rou dois anos, de 2015 a 
2017. A partir de 2016, no 
entanto, os dois passaram 
a se acusar mutuamente 
de agressões e violência, 
com diversos processos 
sendo movidos na Justiça.

A briga judicial entre 
Johnny Depp e Amber 
Heard começou em 2016, 
quando ela processou o 
marido por violência con-
jugal. As acusações fo-
ram retiradas durante o 
processo de divórcio. Em 
2018, no entanto, o tab-
loide inglês publicou um 
texto no qual afirmava 
que Depp era um mari-
do violento, questionan-
do como a escritora J.K. 
Rowling poderia acei-
tá-lo no elenco do filme 
Animas Fantásticos, spin

Porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que os Estados Unidos estão deliberadamente jogando gasolina no fogo 

Rússia alerta para conflito com EUA
fornecimento de foguetes à ucrânia
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O casamento 
entre Johnny 
Depp e 
Amber 
Heard durou 
dois anos, de 
2015 a 2017. 
A partir 
de 2016, 
no entanto, 
os dois 
passaram 
a se acusar 
mutuamente 
de agressões 
e violência, 
com diversos 
processos 
sendo 
movidos na 
Justiça

fim do julgamento

Depp é absolvido por unanimidade
das acusações feitas por Amber Heard

Agência Estado

pandemia

Casos de Covid crescem 
10,4% nas Américas

Os casos de Covid-19 
nas Américas aumen-
taram 10,4% na sema-
na passada em relação 
à anterior, mas os paí-
ses da região precisam 
prestar atenção também 
à expansão de outros ví-
rus respiratórios, aler-
tou ontem a Organiza-
ção Pan-Americana da 
Saúde (Opas). As Amé-
ricas registraram mais 
1.087.390 casos de Co-
vid-19 e 4.155 mortes na 
semana passada.

Os casos na Améri-
ca do Sul aumentaram 
43,1%, o maior salto na 
região, enquanto o maior 
aumento de mortes rela-
cionadas à Covid-19 foi 
na América Central, com 
21,3% de alta, informou a 
Opas em entrevista cole-
tiva, acrescentando que 
os casos na região vêm 
crescendo nas últimas 
seis semanas.

Outros vírus respi-
ratórios, como influen-
za, varíola do macaco e 
hepatite viral, também 
estão aumentando, e os 
países precisam prestar 
muita atenção a essas 
doenças também, disse 

a diretora da Opas, Ca-
rissa Etienne. “O vírus 
da gripe está circulando 
novamente, e não ape-
nas durante a estação da 
gripe tradicional”, afir-
mou. “Os países devem 
expandir a vigilância 
para monitorar outros 
vírus respiratórios, não 
apenas o da Covid-19”, 
enfatizou.

México e Peru têm re-
gistrado maior número 
de casos de gripe do que 
o esperado, e Argenti-
na, Chile e Uruguai re-
lataram mais hospitali-
zações do que o habitual 
devido ao vírus.

A Opas advertiu que 
muitos lugares pode-
riam enfrentar a dupla 
ameaça de um surto de 
influenza junto com um 
aumento dos casos de 
Covid-19, “o que repre-
sentará um risco adicio-
nal para profissionais de 
saúde, idosos e mulheres 
grávidas”.

O aumento de even-
tos climáticos extremos, 
como furacões, chuvas 
fortes e inundações em 
muitas partes das Amé-
ricas, é outra pressão 
para os serviços de saú-
de na região, disse Caris-
sa Etienne.

A briga judicial entre Amber Heard e Johnny Depp começou em 2016, quando ela processou o marido por violência conjugal

Rocket System) não se-
riam usados contra al-
vos dentro da Rússia. 
Também ontem, o vice-
ministro das Relações 
Exteriores da Rússia, 
Sergei Riabkov, disse à 
agência de notícias es-
tatal RIA Novosti que 
Moscou vê a ajuda mi-
litar dos EUA à Ucrâ-
nia “extremamente ne-
gativa”.

Quando questiona-
do sobre a perspectiva 
de um confronto direto 
entre os EUA e a Rússia, 
o vice-chanceler disse: 
“quaisquer remessas de 
armas que continuem (a 
chegar à Ucrânia), que 
estejam em ascensão, 
aumentam os riscos de 
tal desenvolvimento”

Riabkov também 
culpou Washington 
pela escalada das hosti-
lidades na Ucrânia. “Os 
EUA não fazem nada no 
interesse de encontrar 
algum tipo de solução. 
Foi exatamente o mes-
mo por muitos anos an-
tes do início da operação 
militar especial”.

Agência Brasil

A varíola dos macacos 
parece estar se espalhan-
do de pessoa para pessoa 
na Inglaterra, afirmou, 
ontem, a Agência de Se-
gurança de Saúde do Rei-
no Unido (UKHSA, na si-
gla em inglês).

Entende-se que a do-
ença viral, normalmente 
leve e endêmica nas regi-
ões ocidental e central da 
África, se propaga pelo 

contato próximo. Até o 
início de maio, eram ra-
ros os casos que se esten-
diam para fora do con-
tinente africano ou que 
não tinham ligação dire-
ta com viagens até lá.

Este é o primeiro sur-
to de varíola dos macacos 
em que o vírus se propa-
ga de uma pessoa para 
outra na Inglaterra e onde 
ligações de viagem com 
um país endêmico não fo-
ram identificadas, infor-
mou a agência.

De acordo com a UKH-
SA, a maioria dos casos no 
Reino Unido - 132 - está 
em Londres, enquanto 111 
casos foram identificados 
em homens gays, bisse-
xuais ou que tenham re-
lações sexuais com outros 
homens. Apenas dois ca-
sos são em mulheres.

Viagens recentes a 
outros países na Euro-
pa, dentro de 21 dias a 
partir do início dos sinto-
mas, foram relatadas em 
34 dos casos confirmados, 

ou cerca de 18% dos 190 
casos da doença que fo-
ram confirmados no Rei-
no Unido até o dia 31 de 
maio. Até agora, a UKH-
SA identificou ligações a 
bares gays, saunas e ao 
uso de aplicativos de en-
contros no Reino Unido e 
no exterior.

“As investigações con-
tinuam, mas, até agora, 
nenhum fator único ou 
exposição que ligue os ca-
sos foi identificado”, aler-
tou a agência.
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Este é o 
primeiro 
surto de 
varíola dos 
macacos 
em que o 
vírus se 
propaga de 
uma pessoa 
para outra na 
Inglaterra

doença viral

Agência sanitária inglesa destaca 
propagação da varíola dos macacos

Daniel Silveira 
Agência Estado

Fotos: Wikipédia

Ajuda
Joe Biden anunciou 

na última terça-
feira que fornecerá 
sistemas modernos 

de armamento 
para a Ucrânia

-off do universo de Harry 
Potter. O ator processou o 
jornal, mas perdeu o caso 
em março deste ano.

Também em 2018, 
sem citar Depp, Amber 
Heard escreveu um ar-
tigo no jornal Washing-
ton Post no qual falava 
de abusos sofridos desde 
a infância. O texto não ci-
tava Depp, mas fazia re-
ferência ao fato de que, 
ao se pronunciar publi-
camente sobre assédios 
sofridos, ela sofrera per-
seguição, com projetos 
profissionais sendo can-
celados.

Em seguida, a atriz 
abriu um processo con-
tra Depp, pedindo US$ 
100 milhões. Ela o acusa-
va de agressões e de com-
portamento violento. O 
ator tentou derrubar o 
caso, mas a Justiça norte
-americana manteve sua 
validade em março des-
te ano. Ao mesmo tempo, 
Depp abriu processo de 
difamação contra Heard, 
afirmando que suas acu-
sações eram uma “farsa 

elaborada” e que ele ha-
via sofrido agressões da 
parte da atriz.

A um dia das alega-
ções finais do processo, 
Heard disse ter recebido 
ameaças de morte duran-
te o julgamento. A atriz 
contou que estava sendo 
vítima de uma campanha 
nas redes sociais promo-
vida por fãs do ator. “Re-
cebo centenas de ameaças 
de morte regularmente, se 
não diariamente, milha-
res desde que este julga-
mento começou, pessoas 
que debocham do meu 
testemunho sobre ter sido 
agredida”, disse. Fãs de 
Depp se reuniam diaria-
mente para assistir ao jul-
gamento no local.

Na última sexta-feira 
os advogados de ambos 
atores fizeram suas ale-
gações finais. Em resumo, 
pediram que a vida fosse 
devolvida a seus clientes. 
O testemunho se arras-
tou por um julgamento de 
seis semanas, que expôs a 
intimidade do casamento 
dos atores. 

Agência Brasil
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As questões críticas de governança de um 
território criativo devem ser enfrentadas 
e solucionadas pelos líderes dos diversos 

setores, pelos atores culturais e pelo poder público, 
para que se possa criar um futuro inclusivo, 
promissor e sustentável.

Esse é o momento oportuno de estruturar e 
entender como o turismo influencia o território, ou 
seja, o lugar onde se vive.  É preciso compreender 
como as pessoas interagem, caso contrário, torna-se 
impossível colaborar com investimentos, políticas 
e ações coletivas que contribuam para o futuro 
desejado.

É preciso construir um território e um mundo 
onde todos tenham a oportunidade de desfrutar 
do desenvolvimento humano, justo e inclusivo. Um 
olhar para as populações mais vulneráveis, para 
o ambiente natural e cultural, e para as gerações 
futuras, diante das mudanças e da incerteza sobre 
os possíveis impactos em sistemas naturais e 
sociais, a longo prazo.

Daí a importância de capacitar e empoderar as 
pessoas, os empreendedores e os gestores públicos, 
para realizar ações significativas, não permitindo 
que as tecnologias pensem por nós ou influenciem 
o nosso jeito de ser e de viver, mas garantam um 
futuro liderado por pessoas e para pessoas.

Nesse período de transição ainda é comum 
encontrar instituições com mentalidade do século 
20, que precisam compreender e se adequar às 
tecnologias do século 21. É fundamental que as 
novas tecnologias possam oferecer às pessoas mais 
liberdade e mais oportunidades, possibilitando que 
a comunidade tenha o controle sobre a sua própria 
vida.

O projeto de turismo criativo e colaborativo do 
Sebrae/PB traz uma janela de oportunidades para 
os cidadãos, os empreendedores e as lideranças 
de todos os municípios que queiram atuar juntos e 
modelar pequenos negócios bem-sucedidos, que 
contribuam para a redução das desigualdades e a 
geração de riqueza, através de atividades criativas, 
significativas e gratificantes para um ambiente 
sustentável.

Estive recentemente nas regiões paraibanas do 
Vale dos Sertões e do Vale dos Dinossauros para, 
através de reuniões, refletir, discutir e apresentar 
alternativas que impactam positivamente na vida 
das pessoas e no desenvolvimento dos territórios. 

Trata-se de uma nova abordagem de turismo 
criativo e colaborativo, de vivências e experiências, 
a criação de produtos inusitados e singulares, fruto 
da criatividade e da identidade cultural do lugar, 
que fundamentarão a vida econômica, social, 
cultural e ambiental dos territórios.

O desafio é transformar os objetivos e as 
expectativas da comunidade em oportunidades 
de negócios que o mercado demanda, sempre 
observando as tendências e as conexões que 
impactam o ecossistema empreendedor. O 
turismo é uma atividade econômica que impacta 
positivamente na geração de empregos e na 
geração de renda de outros segmentos econômicos. 

A atuação do Sebrae como entidade 
catalisadora do empreendedorismo, tende a ser 
cada vez mais demandada nos territórios que 
buscam novas alternativas como fonte de renda 
para os desempregados e os trabalhadores menos 
qualificados em tecnologias.

Os modelos de governança dos territórios ainda 
são lentos ou ineficientes diante de um cenário 
mundial que exige novas abordagens a favor de 
uma governança mais ágil, mais consciente, que 
possa servir ao interesse público e atender às 
necessidades humanas. É responsabilidade da 
sociedade organizada e do poder público moldar 
o desenvolvimento e priorizar os valores sociais 
coletivos, o compromisso uns com os outros e o 
respeito às gerações futuras.

O Fórum de Turismo Vale dos Sertões e o Fórum 
de Turismo Vale dos Dinossauros são instâncias de 
governança, cujas estratégias devem ser flexíveis e 
ágeis para oferecer respostas adequadas, vencendo 
as barreiras e transformando-se em organizações 
eficazes.

Os valores dos líderes e dos empreendedores 
têm forte influência sobre o território e tendem 
a criar organizações socialmente conscientes 
e com propósitos. É papel da governança ativa 
articular e sensibilizar os atores, para “fazer juntos 
e agora”. Identificar os interessados e valorizar 
as suas perspectivas na construção de um futuro 
próspero e inclusivo, com foco no turismo criativo e 
colaborativo.

A Delegacia da Receita 
Federal na Paraíba recebeu 
385.040 Declarações de Ajuste 
Anual do Imposto sobre a Ren-
da das Pessoas Físicas (IRPF) 
até o prazo final, no dia 31 de 
maio. Em comparação com o 
ano de 2021 (359.254), houve 
aumento de 7,18% no número 
de envios. Em relação a proje-
ção para este ano (340 mil), foi 
registrada alta de 45 mil. 

No Brasil, foram entregues 
36.322.912 declarações, com um 
aumento de 6,3% sobre o ano 
passado. Quem ainda não de-
clarou, deve enviar o mais rá-
pido, sob pena de multa, juros 
e prejuízos ao Cadastro de Pes-
soa Física (CPF).

O contribuinte que perdeu o 
prazo deve baixar o programa 
da Receita Federal, preencher 
a declaração e enviá-la. Neste 
momento, ele será notificado 
da multa e do Documento de 
Arrecadação de Receitas Fede-
rais (Darf).

O delegado da Receita Fe-
deral na Paraíba, Hamilton So-
bral, explica que o atraso na en-
trega da declaração acarreta em 
duas penalidades. A primeira, 

Resultado foi 7,18% maior que 2021 e superou a estimativa da Receita Federal

Mais de 385 mil declarações 
do IR são enviadas no estado

Contribuintes em dia Economia 
  Criativa

Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Atraso
Contribuinte que perdeu 

o prazo ainda poderá 
enviar a declaração, 
mas estará sujeito ao 

pagamento de multa que 
varia conforme o valor 

do imposto devido 

obrigação principal, é o paga-
mento do imposto, sendo gera-
da multa por atraso de 0,33% ao 
dia, limitada a 20%, sobre o va-
lor do imposto devido. “Sobre 
este valor, há inserção de juros 
com base na taxa Selic. Como a 
taxa de junho ainda não foi de-
finida, a legislação tributária 
define o índice em 1%”. 

Hamilton Sobral comple-
menta que a outra penalidade 

é pela falta ou atraso na entrega 
da declaração. Há aplicação de 
multa de 1% ao mês/fração por 
mês de atraso, também limita-
da a 20% sobre o valor do im-
posto devido. “Neste caso, que 
se trata de uma obrigação aces-
sória, o valor mínimo da multa 
é de R$ 165,74”.

O contribuinte que não re-
gularizar sua situação junto à 
Receita Federal pode ter seu 
CPF bloqueado, o que o impe-
de de contrair empréstimos, 
prestar concursos públicos, re-
tirar remédios na farmácia po-
pular e obter certidão negativa 
para venda ou aluguel de imó-
vel, entre outras situações da 
vida civil.

25 mil novos contribuintes
No comparativo com 2021, 

a Paraíba ganhou 25.786 con-
tribuintes do Imposto de Ren-
da. Conforme Hamilton So-
bral, isto pode ser explicado 
pelo fato de a Receita Federal 
ter mantido a mesma tabela 
de tributação do ano passa-
do. “Está obrigado a decla-
rar quem teve rendimento su-
perior a R$ 1.903,98 mensal, 
após o desconto previdenciá-
rio. Então, conforme os traba-
lhadores vão recebendo rea-

justes salariais, eles saem da 
faixa de isenção e se tornam 
contribuintes”.

Conforme a Associação 
Nacional dos Auditores Fis-
cais da Receita (Unafisco), a ta-
bela de Imposto de Renda está 
defasada em 134,53%. 

Quem deve declarar
Deve enviar a declaração 

do Imposto de Renda quem 
recebeu rendimentos tribu-
táveis acima de R$ 28.559,70, 
em 2021, incluindo salários, 
aposentadorias, pensões e alu-
guéis. Também está obriga-
do a declarar quem recebeu 
rendimento isento, não tribu-
tável ou tributado exclusiva-
mente na fonte acima de R$ 40 
mil, contemplando também o 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), seguro-de-
semprego, doações e heranças.

Quem obteve ganho de ca-
pital vendendo bens ou direi-
tos sujeitos a pagamento do IR 
ou realizou operações na bol-
sa de valores também deve de-
clarar, assim como o detentor 
de bens ou direitos acima de 
R$ 300 mil, em 31 de dezem-
bro de 2021, e quem registrou 
receita de atividade rural aci-
ma de R$ 142.798,50.

Os comerciantes que vão tra-
balhar no São João de Campi-
na Grande terão acesso a crédi-
to para investir nas atividades 
nos 31 dias de festejos juninos. 
O Empreender PB vai liberar, 
na próxima semana, R$ 527 mil 
a 86 empreendedores para que 
possam adquirir equipamentos 
e insumos a tempo do início da 
festa, no próximo dia 10. 

Além disso, uma parceria 
público-privada entre Prefei-
tura de Campina Grande, Me-
dow Entretenimento e Cultura 
e o Will Bank vai conceder car-
tão de crédito pré-aprovado de 
R$ 500 aos comerciantes que vão 
trabalhar no Parque do Povo.

De acordo com o secretário 
executivo de Empreendedoris-
mo, Fabrício Feitosa, a liberação 
de créditos vai ocorrer para mi-
nimizar os efeitos da pandemia 
da Covid-19 sobre o segmento 
de festas e eventos. No mês pas-
sado, houve a inscrição dos co-
merciantes e a assinatura dos 
contratos ocorrerá na audiência 
do Orçamento Democrático, no 
sábado, em Campina Grande.

“Vamos creditar os valores 
na próxima semana para que 
os empreendedores possam in-
vestir em suas atividades”, afir-
ma Fabrício Feitosa. Segundo 
ele, os valores individuais que 
cada empreendedor receberá 

será conforme uma análise de 
crédito sobre a atividade de-
sempenhada. Mas, os recursos 
chegam a R$ 15 mil.

A forma de pagamento vai 
variar conforme a linha de cré-
dito. Fabrício Feitosa explica 
que, na linha de Pessoa Física, 
há uma carência de seis meses 
e parcelamento em até 30 me-
ses. Já na linha Juventude, para 
pessoas de 18 a 29 anos, a carên-
cia é de 10 meses, com parcela-
mento em até 40 meses.

Cartão de crédito 
Os comerciantes credencia-

dos pela Medow Entretenimen-
to, empresa que organiza o São 

João de Campina Grande, po-
dem se cadastrar no aplicativo 
do Will Bank, para ter acesso a 
um cartão de crédito pré-apro-
vado no valor de R$ 500. A so-
licitação também pode ser feita 
no site www.willbank.com.br.

O Will Bank é um banco 
digital que está buscando ex-
plorar o potencial do mercado 
nordestino, inaugurando, no 
São João, o conceito de positive 
banking para a região.  A ideia é 
transformar a vida financeira 
das pessoas, a partir da inclu-
são nos serviços bancários e na 
ampliação do acesso ao crédito 
para pequenos e médios em-
preendedores.

Comerciantes recebem crédito para São João
investimento

Em Campina Grande, os festejos juninos vão durar 31 dias e a cidade se prepara para receber os turistas durante o período

Foto: Divulgação/Prefeitura de Campina Grande
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O presidente do Ban-
co Central, Roberto Campos 
Neto, informou que a auto-
ridade monetária vai iniciar 
um processo de responsabi-
lização de bancos caso haja 
fraudes envolvendo o Pix. Isso 
porque tem crescido o núme-
ro de casos em que ladrões 
roubam os celulares de víti-
mas com o intuito de acessar 
os aplicativos bancários para 
transferir indevidamente o 
dinheiro para outras contas.

“Quando alguma fraude 
é cometida por Pix, é preci-
so ter uma conta receptora. 
Se eu chego para você e peço 
para fazer um Pix para mim, 

de duas, uma: ou vai ter um 
Pix na minha conta, com to-
dos os meus dados lá, e vai ser 
fácil me prender; ou eu estou 
recebendo por uma conta la-
ranja, intermediária”, expli-
cou Campos Neto, que par-
ticipou de uma audiência na 
Comissão de Defesa do Con-
sumidor da Câmara dos De-
putados na terça-feira (31). 

O dirigente disse que o BC 
vem exigindo o controle de 
contas para evitar as fraudes. 
“Então estamos apertando 
os bancos o máximo possível 
para que eles não tenham ca-
pacidade de ser hospedeiros 
de contas laranjas ou interme-
diárias. Inclusive, vamos co-
meçar o processo de respon-
sabilizar os bancos se for feito 
uma fraude Pix, e eles tiverem 
uma conta laranja”, garantiu.

Em são Paulo, por exem-
plo, o Departamento Esta-
dual de Investigações Cri-
minais (Deic) da Polícia Civil 
suspeita que quando os rou-
bos começaram a ganhar for-
ça na capital paulista, no ano 
passado, não havia muito en-
volvimento de membros do 
PCC, uma vez que seriam cri-
mes que atraem a atenção da 
polícia e atrapalham o tráfico. 
Com o tempo, contudo, viu-se 
que poderia ser algo lucrati-
vo pelo valor das transações.
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Instituições financeiras poderão ser responsabilizadas por contas laranjas usadas em transações criminosas

BC implica bancos por fraudes no Pix
Uso de aplicativos

Da Redação 
O Estado de S. Paulo

n 

Número 
de casos 
envolvendo a 
utilização de 
aplicativos 
para roubar 
valores de 
contas, com 
uso do Pix, só 
cresce no país 

Em meio a um forte deba-
te sobre os preços de energia 
no Congresso, o superinten-
dente de gestão tarifária da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), Davi Antu-
nes Lima, indicou apoio, on-
tem, a propostas que estão 
sendo analisadas para bara-
tear a conta de luz, como a re-
dução da alíquota de Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) e o 
uso de créditos tributários. 

As medidas foram listadas 
pelo representante do órgão 
regulador como alternativas 
para reduzir as tarifas pagas 
pelos consumidores, além da 
redução de subsídios embuti-
dos nas contas para beneficiar 
alguns grupos específicos e 
custear políticas públicas.

A apresentação foi fei-
ta durante audiência públi-
ca na Comissão de Defesa 
do Consumidor da Câmara. 
O debate acontece enquan-
to parlamentares discutem 
propostas legislativas e pres-
sionam a Aneel e o governo 
para redução da conta de luz, 
em um movimento liderado 
pelo presidente da Casa, Ar-
thur Lira (PP-AL). Na última 
semana, deputados aprova-
ram projeto que estabelece 
um limite para a alíquota de 
ICMS cobrado sobre ener-
gia pelos estados. A matéria, 
no entanto, ainda precisa do 
aval do Senado.

De acordo com Lima, da 
Aneel, a aprovação do proje-
to de lei complementar, que 
modifica a alíquota máxima 
e a base de cálculo do im-
posto estadual, poderia le-
var a uma redução no custo 
final de 9% a 16% para consu-
midores atendidos pela Enel 
Ceará, pela Neoenergia Per-

nambuco (ex-Celpe), e pela 
Equatorial, em Alagoas, por 
exemplo.

Em sua fala, ele destacou 
também o uso de créditos 
tributários para mitigar os 
efeitos dos reajustes. Os va-
lores são referentes à cobran-
ça indevida de ICMS na base 
de cálculo de PIS/Cofins pa-
gos a mais pelos brasileiros 
nas contas de luz nos últimos 
anos. A medida, que também 
é alvo de propostas legisla-
tivas, já vem sendo aplicada 
pela agência reguladora em 
alguns processos tarifários.

Ele ainda listou a ques-
tão da redução de subsídios 
bancados pela Conta de De-
senvolvimento Energético 
(CDE), que passou de um 
custo de R$ 23,9 bilhões em 
2021 para R$ 32,3 bilhões 
neste ano.

Assunto é monitorado 
A diretora do Departa-

mento de Gestão do Setor 
Elétrico do Ministério de Mi-
nas e Energia (MME), Fabia-
na Cepeda, disse que a pas-
ta acompanha as medidas 
que estão sendo discutidas 
no Congresso.

Ela ainda avaliou que o 
Projeto de Lei 414/2021, que 
trata da modernização do 
setor elétrico, também pode 
contribuir para desonerar as 
tarifas, assim como o aporte 
de recursos na CDE, previsto 
na lei que autorizou a privati-
zação da Eletrobras. 

“Temos algumas outras 
medidas que foram recen-
temente implementadas em 
Medidas Provisórias que fo-
ram convertidas em leis que, 
no médio prazo, trazem a re-
dução de subsídios tarifários, 
de forma que vão fazer com 
que a tarifa no médio prazo 
cheguem a valores um pou-
co mais módicos”, afirmou.

Aneel deve apoiar projetos 
para baratear conta de luz

redUção de impostos

Marlla Sabino 
Agência Estado

Foto: Divulgação/Secom-JP

Parceria prevê a substituição de 192 lâmpadas antigas por luminárias de LED em espaços públicos

Troca
Com a substituição 

de lâmpadas em três 
praças, a previsão de 
economia de energia 

é de R$ 97,5 mil. Já 
a modernização do 

sistema de iluminação 
do Hospital Santa Isabel 
deverá gerar economia 

de R$ 208 mil

Os passeios e atividades 
esportivas na Praça da In-
dependência, na Praça do 
Skatista e na Praça da Paz se 
tornarão mais iluminados e 
seguros, a partir de agosto 
deste ano. Isso porque a Pre-
feitura de João Pessoa firmou 
parceria com a Energisa para 
a modernização da ilumina-
ção pública das três maiores 
praças da capital.

O convênio foi firmado 
na manhã de ontem, duran-
te reunião na Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa, que 
contou com as presenças do 
prefeito Cícero Lucena; do 
vice-prefeito Leo Bezerra; e 
do diretor técnico da Ener-
gisa na Paraíba, Jairo Perez; 
além de representantes da 
prefeitura e da concessioná-
ria de energia.

A parceria prevê a substi-
tuição de 192 lâmpadas anti-
gas por luminárias de LED, 
com previsão de economia 
de energia de R$ 97,5 mil e 
256,64 Mwh/ano, quantida-
de suficiente para abastecer 
150 residências com consu-
mo mensal de 2.400 kWh/
ano. Para este projeto, rea-
lizado por meio do Progra-
ma de Eficiência Energética 

Convênio entre Prefeitura de João Pessoa e 
Energisa prevê economia de R$ 305,5 mil

ilUminação moderna

(PEE), a concessionária in-
vestirá R$ 355,5 mil. As obras 
serão iniciadas em agosto 
deste ano.

Além da melhoria da ilu-
minação pública, a Energisa 
realizará, ainda, a moderni-
zação do sistema de ilumi-
nação do Hospital Santa Isa-
bel, também em João Pessoa. 
Com investimento de cerca 
de R$ 111 mil, o projeto prevê 
a substituição de 1.686 lâm-
padas antigas por luminá-
rias de LED. Após as obras, 
que serão iniciadas ainda 
este mês e se estenderão até 
o mês de outubro, a Prefeitu-
ra de João Pessoa poderá eco-
nomizar cerca de R$ 208 mil. 
Em energia, a economia será 
de 358,50 MWh/ano, sufi-
ciente para abastecer 149 resi-
dências que consomem 2.400 
kWh por ano.

Para o diretor técnico da 
Energisa, Jairo Perez, a assi-
natura do projeto reforça o 
compromisso da concessio-
nária com a cidade e a preser-
vação de recursos naturais. 
“Mais que uma redução da fa-
tura de energia, reflete a preo-
cupação com a sustentabilida-
de e preservação de recursos 
naturais para as futuras ge-

rações. Sob a ótica financeira, 
representa uma significativa 
economia de recursos públi-
cos”, reforçou Jairo. 

Investimentos
Este ano, a Energisa in-

vestirá mais de 8,8 milhões 
em iniciativas de eficiência 
energética em todo a Paraí-
ba, incluindo modernização 
da iluminação pública e efi-
cientização de órgãos públi-
cos, a exemplo da UFPB e Mi-
nistério Público da Paraíba.

“Só temos a agradecer 
pela contribuição da Ener-
gisa na melhoria da ilumi-
nação das três praças e do 
hospital. Esperamos que a 
iniciativa seja, apenas, o iní-
cio de uma longa caminhada 
juntos”, complementou o pre-
feito Cícero Lucena.

Regulado pela Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel), o PEE da Energi-
sa tem como objetivo promo-
ver a utilização racional da 
energia elétrica e o combate 
ao desperdício, contribuindo 
para a ampliação da reflexão 
da sociedade sobre o tema e 
atuando no desenvolvimento 
econômico, social e ambien-
tal nos municípios onde atua.

“Mais que 
uma redução 
da fatura de 
energia, reflete 
a preocupação 
com a 
sustentabilidade 
e preservação 
de recursos 
naturais para 
as futuras 
gerações. 
Sob a ótica 
financeira, é 
uma economia 
significativa 

Jairo Perez

Pouco mais de 30 dias 
após o lançamento de ven-
das, o Holanda Gold Hotel, 
mais nova opção do ramo 
de hotelaria de João Pessoa, 
já chegou a mais de 70% das 
unidades comercializadas.

O empreendimento do 
Grupo Holanda conta com 
107 unidades para hospeda-
gem, todas elas mobiliadas 
e equipadas, além das duas 
salas comerciais para lojas. 
Por isso,  logo o empreen-
dimento chamou a atenção 

dos interessados em inves-
tir no ramo, uma vez que o 
setor de turismo se encon-
tra em expansão e a capital 
paraibana sofre de um défi-
cit de vagas para atender as 
demandas.

Localizado na orla de 
Tambaú, o mais disputado 
endereço turístico de João 
Pessoa, a menos de 200 me-
tros do Busto de Tamanda-
ré, próximo a todos os ser-
viços, restaurantes, bares e 
com fácil acesso aos princi-

pais atrativos da capital pa-
raibana, os investidores cal-
culam que o hotel, assim que 
lançado, receberá uma gran-
de demanda de hóspedes 
com alto padrão de exigên-
cia e que procuram uma ex-
periência única.

Investimento seguro
De acordo com Martô-

nio Medeiros, coordenador 
de vendas do Holanda Gold 
Hotel, a taxa de rendimen-
to de um empreendimento 

hoteleiro é muito mais alta 
que as aplicações em outros 
projetos imobiliários, isso 
porque enquanto um inves-
timento em empreendimen-
to imobiliário com foco re-
sidencial traz uma taxa de 
retorno por volta de 0,45% 
a 0,50% por mês, podendo 
chegar a 0,70% ao mês se for 
um empreendimento co-
mercial, uma unidade hote-
leira traz para os investido-
res taxas de retorno de 1,2% 
a 1,4% por mês.

Investimento de alto retorno, hotel em JP 
tem 70% das unidades comercializadas

Holanda Gold
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Diversidade

Dia dedicado à conscientização da população é celebrado no próximo domingo, e conta com vasta agenda de atividades

Batalhão Ambiental abre programação
Semana do meio ambiente

Alexsandra Tavares 

Lekajp@hotmail.com

Trilhas, palestras, ponto de 
coleta voluntária para entrega 
de animais silvestres e distri-
buição de mudas de plantas. 
Essas são algumas atividades 
da programação do Batalhão 
de Polícia Ambiental da Paraí-
ba relativas à Semana do Meio 
Ambiente, período que traz a 
oportunidade de se abordar 
os desafios e conquistas sobre 
a preservação da natureza. O 
comandante do Batalhão, te-
nente-coronel Melquisedec 
Lima, afirmou que o crono-
grama inclui ações educacio-
nais, repressivas e orientati-
vas. As ações são um convite 
à população para se conectar 
mais à natureza. 

 “Abraçando essas áreas, a 
ideia é mostrar à população o 
quão é necessário o cuidado 
com o meio ambiente. O Dia 
do Meio Ambiente, neste do-
mingo, nada mais é do que 
uma data comemorativa que 
não deve ser vivida apenas 
uma vez no ano, mas todos 
os dias. Não adianta a gente 
cuidar do meio ambiente no 
dia 5 de junho e degradá-lo 
o resto do ano. Devemos cui-
dar do planeta diariamente e 
celebrar sim a data”, declarou 
Melquisedec.

Ontem, o público partici-
pou de uma ecotrilha na Mata 
do Xem-xém, em Bayeux, uma 
das unidades de conservação 
do Estado. Na ocasião, os vi-
sitantes ainda puderam co-
nhecer mais sobre a fauna pa-
raibana observado animais 
conservados por meio da téc-

nica de taxidermia. 
Segundo Melquisedec, a 

Paraíba tem diversos biomas 
e práticas que requerem aten-
ção dos órgãos ambientais 
como áreas para extração de 
minério, espaços onde a cul-
tura da caça está enraizada, 
perfis de pessoas que criam 
animais silvestres como se a 
atividade fosse algo natural, 
ambientes de desmate e ten-
tativa de invasão de terras pú-
blicas. “Então, é um combate 
diversificado e diuturno”.

Na edição 2022 da Semana 
do Meio Ambiente, o tenente- 
coronel enfocou que a socie-
dade deve se conscientizar e 
cuidar dos recursos naturais, 
do planeta, que é um bem de 
todos. “Deus quando criou a 
natureza e fez o homem, colo-
cou o ser humano como sendo 
cocriador, um corresponsável 
por essa criação. Então, faça-
mos jus ao que Deus nos con-
cedeu e cuidemos da natureza 
para que as gerações vindou-
ras possam ter essas belezas, 
que a Paraíba tem, que é a na-
turalidade”.

Veja a seguir as atividades que 
constam na programação da Sudema.

Sexta-feira, 3 - Sesc Cabo Branco 
(Av. Cabo Branco, 2788, Cabo Branco, 
João Pessoa) - Abertura e palestra com 
Mário César Montovani - Tema: Como 
fazer chegar as decisões das conven-
ções de clima e biodiversidade no nos-
so dia a dia - 8h às 11h.

Sábado, 4 - Parque Linear Parah-
yba 3 (Bessa, João Pessoa) - Distribui-
ção de mudas de plantas- 16h às 18h.

– Jardim Botânico Benjamin Mara-
nhão (av.  Dom Pedro II, s/n, Torre, João 
Pessoa) - Trilhas interpretativas – 9h e 
14h (por ordem de chegada).

– Jardim Botânico Benjamin Ma-
ranhão (av.  Dom Pedro II, s/n, Torre, 
João Pessoa) - Oficina no Viveiro: “Pro-
dução e cultivo de plantas em peque-
nos espaços” – 8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 
14h30 e 15h30 (12 vagas em cada horá-
rio a serem preenchidas por ordem de 
chegada). Público-alvo: crianças, jo-
vens e adultos.

Domingo 5- Largo da Gameleira 
(Manaíra-Tambaú, João Pessoa) - Expo-
sição em estande, oficinas e mutirão de 
limpeza - 7h às 10h.

Segunda-feira, 6 - Hotel Manaí-
ra (Av. Edson Ramalho, 1131, Manaí-
ra, João Pessoa) - Lançamento do Pro-

jeto Asa Verde do MPE/Promotoria de 
Justiça de Caaporã - 9h às 12h.

Terça-feira, 7- ECIT José Paulo de 
França (Rua Lídio Galvão, 76, Centro, 
Mari/PB) - Palestra, Oficina e ativida-
des educativas ambientais - 8h às 10h.

– Serviço de convivência e fortale-
cimento de vínculos - SCFV (Rua do Co-
mércio, 70, centro, Lagoa de Dentro/PB) 
- Palestra, oficina e atividades educati-
vas ambientais - 13h às 16h.

–  Jardim Botânico Benjamin Ma-
ranhão (Av.  Dom Pedro II, s/n, Tor-
re, João Pessoa) - Trilhas interpretati-
vas –9h e 14h (por ordem de chegada).

– Jardim Botânico Benjamin Mara-
nhão (Av.  Dom Pedro II, s/n, Torre, João 
Pessoa) - Oficina no viveiro: “Produção 
e cultivo de plantas em pequenos espa-
ços” – 9h30 (12 vagas a serem preenchi-
das por ordem de chegada). Público-al-
vo: crianças, jovens e adultos.

Quarta-feira, 8- Escritório de re-
presentação do Estado da Paraíba (Rua 
Benjamim Constant, 146, Estação Ve-
lha, Campina Grande) - distribuição 
de mudas e atividades educativas am-
bientais - 9h às 12h;

– Jardim Botânico Benjamin Mara-
nhão (Av.  Dom Pedro II, s/n, Torre, João 
Pessoa) - Trilhas interpretativas – 9h e 
14h (por ordem de chegada).

–  Jardim Botânico Benjamin Ma-
ranhão (Av.  Dom Pedro II, s/n, Torre, 
João Pessoa) - Oficina no Viveiro: “Pro-
dução e cultivo de plantas em peque-
nos espaços” – 9h30 (12 vagas a serem 
preenchidas por ordem de chegada). 
Público-alvo: crianças, jovens e adultos.

Quinta-feira, 9: - IFPB Jaguaribe 
(Av. João da Mata, 256, Jaguaribe, João 
Pessoa) - Dia D Fauna - 8h às 12h.

–  Jardim Botânico Benjamin Ma-
ranhão (Av.  Dom Pedro II, s/n, Torre, 
João Pessoa) - Trilhas interpretativas – 
9h e 14h (por ordem de chegada).

–  Jardim Botânico Benjamin Ma-
ranhão (Av. Dom Pedro II, s/n, Torre, 
João Pessoa) - Oficina no Viveiro: “Pro-
dução e cultivo de plantas em peque-
nos espaços” – 9h30 (12 vagas a serem 
preenchidas por ordem de chegada). 
Público-alvo: crianças, jovens e adultos.

Sexta-feira, 10 - Porto do Moinho 
(Centro de Bayeux) - Mutirão de limpe-
za - 8h às 12h.

– Jardim Botânico Benjamin Mara-
nhão (Av.  Dom Pedro II, s/n, Torre, João 
Pessoa) - trilhas interpretativas – 9h e 
14h (por ordem de chegada).

–  Jardim Botânico Benjamin Ma-
ranhão (Av.  Dom Pedro II, s/n, Torre, 
João Pessoa) - Oficina no Viveiro: “Pro-
dução e cultivo de plantas em peque-

nos espaços” – 9h30 (12 vagas a serem 
preenchidas por ordem de chegada). 
Público-alvo: crianças, jovens e adultos.

Sábado, 11 - Jardim Botânico Ben-
jamin Maranhão (Av.  Dom Pedro II, 
s/n, Torre, João Pessoa) - Trilhas in-
terpretativas – 9h e 14h (por ordem de 
chegada).

– Jardim Botânico Benjamin Ma-
ranhão (Av.  Dom Pedro II, s/n, Torre, 
João Pessoa) - Oficina no Viveiro: “Pro-
dução e cultivo de plantas em peque-
nos espaços” – 8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 
14h30 e 15h30 (12 vagas em cada horá-
rio a serem preenchidas por ordem de 
chegada). Público-alvo: crianças, jo-
vens e adultos.

– Jardim Botânico Benjamin Mara-
nhão (Av.  Dom Pedro II, s/n, Torre, João 
Pessoa) – Espaço de interação e oficinas 
com o Projeto Tatu Bolinha – 14h às 16h 
– público-alvo: crianças.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, 
celebrado no dia 5 de junho, foi instituí-
do pela Organização das Nações Uni-
das (ONU), durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, em Estocolmo. O objetivo é in-
centivar a população a refletir sobre os 
problemas ambientais e a forma como 
a sociedade trata o planeta, incitando 
uma postura ecologicamente correta. 

n 

O público 
participou 
de uma 
ecotrilha 
na Mata do 
Xem-xém, 
uma das 
unidades de 
conservação 
do Estado 

A Semana do Meio Am-
biente também é lembra-
da pela Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema). Ao 
todo, são nove dias de ati-
vidades, no período de 3 a 
11 de junho. Entre as ações 
estão cursos, palestras, ofi-
cinas e mutirões de limpeza 
em vários pontos do Estado. 

A abertura, no dia 3, 
ocorrerá no Sesc Cabo Bran-
co, em João Pessoa, a partir 
das 8h, e será marcada pelo 
lançamento do novo site da 

Sudema, que estará mais 
interativo, trará dados con-
solidados para quem dese-
ja realizar pesquisas, um 
sistema de georreferencia-
mento e um canal para de-
núncias. 

Outro destaque do dia 
será a palestra com o geó-
grafo e ambientalista Má-
rio Cesar Mantovani, com 
o tema “Como fazer chegar 
as decisões das convenções 
de clima e biodiversidade 
no nosso dia a dia”, cujas 
inscrições já foram encer-

radas. As demais atividades 
do cronograma estão aber-
tas ao público, mas com li-
mite de pessoas, que serão 
contabilizadas conforme a 
ordem de chegada. 

O superintendente da 
Sudema, Marcelo Cavalcan-
ti, afirmou que a programa-
ção tenta conscientizar a 
população quanto à neces-
sidade de se adotar práticas 
sustentáveis e em harmo-
nia com o meio ambiente. 
“Investir em educação am-
biental é investir no bem-es-

tar desta, e das gerações fu-
turas e, sobretudo, na saúde 
de nosso planeta”.

Segundo ele, o povo pa-
raibano está convidado a 
participar das atividades 
que se estenderão até o dia 
11 em vários locais do Es-
tado. Para Marcelo Caval-
canti, será um momento 
de união em prol do meio 
ambiente. “Com ações que 
buscarão orientar melhor a 
população quanto à impor-
tância de preservar nossos 
recursos naturais”.

Sudema terá nove dias de comemoração

n  n 

As ações começaram na segunda-
feira, 30, e vão até o dia 11. Confira 
as atividades que ainda serão 
realizadas
Quinta-feira, 2: 
Palestra pela manhã na Escola 
Municipal Marivalda Lima da Silva. 
No turno da tarde, entre 17h e 19h, 
haverá distribuição de mudas de 
plantas nativas feitas pela equipe 

do setor de Educação Ambiental, na 
Praça da Paz, Bancários.
Sexta-feira, 3:
Pela manhã, ação do Projeto Praia 
Limpa. No período entre 17h e 20h, 
Exposição de Taxidermmia na Praça 
da Paz, Bancários.
Sábado, 4: 
Inauguração da Trilha do Binho, das 
9h às 12h

Domingo, 5: 
Panfletagem Educativa com foco na 
poluição sonora, entre 15h e 19h
Segunda-feira,6: 
No turno da manhã, palestra na 
Escola Estadual Escritor Horácio 
de Almeida e à tarde, palestra 
no Colégio da Polícia Militar da 
Paraíba.

Terça-feira, 7:
Pela manhã e à tarde, palestra na 
Escola José Vieira
Quarta-feira, 8: 
Pela manhã e tarde, palestra na 
Escola Pio XI
Quinta-feira, 9: 
Entre 8h e 12h, exposição de 
taxidermia e manejo de serpente no 
IFPB, em João Pessoa

Sexta-feira, 10: 
Pela manhã, palestra sobre 
Educação Ambiental na empresa 
Alpargatas e à tarde exposição de 
taxidermia no Busto de Tamandaré
Sábado, 11: 
Por volta das 16h, passeio ciclístico 
do Batalhão Ambiental, partindo do 
Busto de Tamandaré. 

 n  n  n  Programação do ba-PmPb

Saiba Mais

Comandante da unidade militar durante explanação sobre as atividades educativas que começam nesta sexta-feira e prosseguem até o final da próxima semana

Na sede do Batalhão Ambiental, os visitantes ainda puderam conhecer mais sobre a fauna paraibana observando animais conservados por meio da técnica de taxidermia
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Evento, que vai homenagear o bordado, terá início na próxima quarta-feira e segue até o dia 3 de julho

Salão do Artesanato é lançado em CG
no museu de arte contemporânea

O Governo do Esta-
do, por meio do Progra-
ma do Artesanato Parai-
bano (PAP)/Secretaria do 
Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico (Setde), pro-
moveu ontem, em Campi-
na Grande, o lançamento do 
34o Salão do Artesanato Pa-
raibano. O evento ocorreu 
no Museu de Arte Contem-
porânea (MAC)/Unifacisa, 
mesmo local em que o Sa-
lão será realizado, de 8 de ju-
nho a 3 de julho, com o tema 
“Bordados que contam his-
tórias”. O 34o Salão do Ar-
tesanato é uma realização 
do Governo do Estado e Se-
brae, em parceria com diver-
sas instituições, a exemplo 
da Unifacisa e do Corpo de 
Bombeiros Militares.

Na ocasião, foram apre-
sentados diversos detalhes 
do evento, como o plano de 
marketing, detalhes do pro-
jeto de decoração e ambien-
tação. O lançamento do 34o 
Salão do Artesanato Parai-
bano foi prestigiado por au-
xiliares do Governo do Es-
tado, artesãos, entre outros 
segmentos da sociedade.

O secretário executivo 
da Comunicação Institu-
cional, Fábio Barros, falou 
da importância para a reto-
mada do Salão de Campina 
Grande após dois anos sem 
realização presencial por 
conta da pandemia. “É com 
muito prazer que a gente 
volta a realizar o Salão aqui 
em Campina Grande, nes-
te mês de junho, época da 

maior atividade econômica 
aqui na região. Que a gen-
te possa unir esforços com 
o Sebrae e demais parcei-
ros para tornar esse evento 
num dos maiores já reali-
zados na Rainha da Borbo-
rema”, disse, destacando as 
ações do Governo do Esta-
do em prol do segmento du-
rante a pandemia. 

A gestora do PAP, Ma-
rielza Rodriguez, também 
destacou a satisfação pelo 
retorno do Salão do Arte-
sanato a Campina Grande. 
“É uma alegria enorme vol-
tar a fazer o Salão aqui em 
Campina Grande, dentro 
desse afeto, de todo esse ca-
lor. Os artesãos estão mui-
tos ansiosos para esse mo-
mento. Tão logo acabou o 
Salão de João Pessoa, eles 
já começaram a produzir. 
E todos com a vontade de 
abraçar o turista, de se con-
fraternizar nessa grande 
festa do artesanato paraiba-
no. Teremos um dos maio-
res Salões já realizados aqui 
na Rainha da Borborema”, 
afirmou. 

Solidariedade 
Com a entrada ao even-

to mediante um quilo de 
alimento não perecível de 
forma não obrigatória - e o 
respeito ao meio ambien-
te, com proibição de sa-
colas plásticas e canudos, 
serão uma das caracterís-
ticas marcantes na realiza-
ção do Salão do Artesanato 
de Campina Grande.  

O gerente regional do 
Sebrae-PB, João Alberto Mi-
randa, também destacou 
a expectativa para o Salão 
do Artesanato. “Há uma 
grande soma de fatores po-
sitivos: a expectativa para 
o Maior São João do Mun-
do e a volta, após esse pe-
ríodo, do Salão do Artesa-
nato. Não tenho dúvidas de 
que todos os artesãos esta-
rão empenhados nas ven-
das que, com certeza, vão 
acontecer”, comentou.  

Além do bordado, outras 
23 tipologias farão o coração 
do público bater mais forte: 
brinquedos populares, ba-
tik, crochê, couro, madeira 
e metal, entre outras, além 
da tradicional gastronomia. 
Outra grande pedida para o 
34o Salão do Artesanato são 
as atrações culturais.

A presidente da Empre-
sa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Ruth Avelino, afir-
mou que o artesanato é um 
dos segmentos mais impor-
tantes na promoção do Des-
tino Paraíba. “O artesanato, 
assim como a gastronomia, 
como uma praia, uma ca-
choeira, ele é um atrativo tu-
rístico. As pessoas quando 
viajam, além de quererem 
conhecer os atrativos na-
turais daquela cidade, elas 
querem conhecer a cultura, 
que é o artesanato, a músi-
ca, a dança, a gastronomia. 
Então, o artesanato forte é 
muito importante para esse 
trabalho de captação que a 
gente faz”, disse.

O Salão do Artesanato presta uma justa homenagem às artesãs bordadeiras
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Além do 
bordado, 
outras 23 
tipologias 
farão o 
coração do 
público bater 
mais forte: 
brinquedos 
populares, 
batik, crochê, 
couro, 
madeira e 
metal, entre 
outras
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A presidente 
da Empresa 
Paraibana de 
Comunicação 
(EPC), Naná 
Garcez, falou 
da satisfação 
pela parceria 
com o Salão

Evento contou com auxiliares do governo, artesãos e outros profissionais

n 

Na ocasião, 
foram 
apresentados 
diversos 
detalhes do 
evento, como 
o plano de 
marketing e 
do projeto de 
decoração e 
ambientação

Marielza Rodriguez destacou o retorno do Salão a Campina Grande

Fotos: Fabiana Veloso

Recursos
Nesses subprojetos 

serão aplicados mais 
de R$ 26 milhões

A criação de frangos caipi-
ra e de caprinos e ovinos em 
sistema agroflorestal formam 
a maioria das propostas na 
área de tecnologias sociais ins-
critas pelas Associações Co-
munitárias no PB Rural Sus-
tentável, programa executado 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Agricul-
tura Familiar e do Desenvolvi-
mento do Semiárido (Seafds) e 
Projeto Cooperar, em parceria 
com o Banco Mundial. 

O prazo para inscrição das 
propostas foi encerrado na 
última terça-feira e, ao todo, 
foram inscritas e finalizadas 
1.572 demandas. Além da cria-
ção de frangos caipira (519) e 
de caprinos e ovinos em siste-
ma agroflorestal (496), foram 
apresentados projetos para 
implantação de sistema de ge-

ração de energia solar para 
pequena irrigação existente 
(259); produção de palma for-
rageira adensada, resistente à 
cochonilha do carmim (207) e 
produção de mel com abelha 
sem ferrão (91).

O próximo passo, segun-
do a Coordenação do Com-
ponente 2 (Acesso a Água e 
Redução da Vulnerabilida-
de Agroclimática) do PB Ru-
ral Sustentável, será a forma-
ção de equipes para análise de 
elegibilidade das propostas. 

Nesses subprojetos serão 
aplicados recursos superiores 
a R$ 26 milhões. A intenção 
do PB Rural Sustentável é re-
duzir a vulnerabilidade agro-
climática, com a introdução e 
disseminação de tecnologias 
e práticas agropecuárias me-
lhoradas e adaptadas às con-

dições climáticas da região 
semiárida, além de atender 
aos regulamentos socioam-
bientais. Com isso, o progra-
ma busca auxiliar os peque-
nos agricultores familiares 
para que mantenham ativi-
dade produtiva durante todo 
o ano, propiciando uma me-
lhor convivência nas estações 
de escassez de água.

Cooperar contabiliza mais de 1.500 
propostas de agricultores familiares 

na área de tecnologias sociais

A presidente da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), Naná Garcez, falou 
da satisfação pela parceria 
com o Salão. “Estamos, por 
exemplo, mais uma vez com 
o programa ‘Tabajara no Sa-
lão’. Todas as sextas-feiras, 
vamos fazer uma transmis-
são ao vivo. Tivemos acom-
panhado todos os Salões de 
Artesanato e percebemos 
que são histórias maravi-
lhosas, com muita criativi-
dade, com muita alegria”, 
acrescentou. 

A solenidade de lança-
mento do 34o Salão do Artesa-
nato Paraibano foi prestigiada 
por auxiliares do Governo do 
Estado, além de artesãos e de 
outros segmentos. 

O funcionamento do 34o 
Salão do Artesanato Parai-
bano será todos os dias da 
semana, das 15h às 22h. O 
evento será realizado de 8 
de junho até 3 de julho, no 

Museu de Arte Contempo-
rânea (MAC)/Unifacisa, na 
Rua João Lélis, 581, no bair-
ro de Catolé, em Campina 
Grande. Ao todo, 400 exposi-
tores, selecionados por meio 
de edital de chamamento 
público, vão participar do 
evento. 

Artesãs bordadeiras  
Ao chegar em sua 34a edi-

ção, o Salão do Artesanato 
de Campina Grande pres-
ta uma justa homenagem às 
artesãs bordadeiras. Espa-
lhada por todo o Estado, a ti-
pologia se concentra princi-
palmente nos municípios de 
João Pessoa, Campina Gran-
de - com destaque para o 
Distrito de Galante -, Ser-
ra Redonda, Alagoa Nova e 
Gurinhém. 

Eurídice Honorato, de Ala-
goa Nova e aos 70 anos, não 
esconde a alegria pela home-
nagem do Governo do Estado 

ao bordado, arte que apren-
deu aos 10 anos de idade. “Eu 
aprendi a bordar numa esco-
la que tinha em Alagoa Nova, 
num sítio. O bordado me aju-
dou a tornar menos doloro-
sa a perda do meu marido, a 
complementar a renda. Por 
isso, estou muito feliz por essa 
homenagem que o bordado 
recebe”, contou. 

O sentimento de alegria 
também é compartilhado 
pela mestra Evanilda Caval-
cante, a dona Dida. De Serra 
Redonda, a artesã bordadei-
ra e mestra labirinteira tam-
bém não esconde a alegria 
pela homenagem. “A gente 
nem sabe dizer a alegria com 
essa homenagem. Estamos 
muito felizes - e não era para 
menos. Vejo nessa homena-
gem uma grande oportuni-
dade de valorização do bor-
dado. Se Deus quiser, vamos 
ter também boas vendas”, 
comentou. 

Rádio Tabajara participa do evento

 Outro grande destaque 
é a megaestrutura montada 
para o evento, oferecendo 
todo o conforto e facilidade 
para quem visitar o 34o Sa-
lão do Artesanato. Ao todo, 
são 24 tipologias disponí-
veis, que se transformam 
em inúmeras peças de arte, 
únicas como o genuíno ar-
tesanato tem de ser.

Numa área de mais de 
3 mil metros quadrados, 
uma decoração e ambien-
tação inspiradas no grande 
homenageado: o bordado. 
“É uma arquitetura efême-

ra, o espaço vai ser mon-
tado e desmontado, mas a 
gente parte do pressuposto 
do tema, que é o bordado. 
Então, a gente tenta fazer 
tudo para expor da melhor 
forma esse artesanato: nas 
prateleiras, nos módulos, o 
próprio caminhar arquite-
tônico por dentro da feira”, 
adiantou o arquiteto res-
ponsável pelo projeto, Gus-
tavo Vaz. 

Outro detalhe apresen-
tado durante o lançamento 
do Salão do Artesanato foi 
o plano de marketing, que 

consta de uma peça publi-
citária, na qual mais uma 
vez os artesãos são os as-
tros, além da produção de 
nove minidocs contando a 
história de alguns home-
nageados e chamadas cur-
tas pelos próprios artesãos, 
disponíveis nas redes so-
ciais. “É uma campanha 
toda artesanal também. A 
gente compôs a música com 
vozes, sem instrumentos, 
um comercial de televisão 
estrelado pelos próprios ar-
tesãos e artesãs”, resumiu 
Dimas Rohn. 

Megaestrutura para os visitantes
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Três duplas paraibanas come-
çam hoje a disputar, dentro da cha-
ve principal, mais uma etapa do 
Circuito Mundial de Vôlei de Praia 
em Jurmala, na Letônia. Andres-
sa/Vitória, André/ George e Vítor 
Felipe/Renato estão entre as oito 
duplas brasileiras que jogam o tor-
neio qualifying do Elite 16. 

“Estamos muito animadas. 
Esse é o nosso terceiro campeo-
nato entre as melhores do mun-
do e nosso primeiro objetivo na 
competição é avançar. Temos uma 
chave difícil com grandes jogado-
ras, mas sabemos do nosso poten-
cial e porque estamos aqui. Agora 
vamos aproveitar cada momen-
to e colocar todo nosso voleibol na 
quadra”, destacou Andressa Ca-
valcanti, pessoense que desde 2020 
forma dupla com a carioca Vitória 
de Souza.

A primeira disputa é contra 
Stam/Schoon da Holanda, que já 
enfrentou as brasileiras, vencendo 
a última partida da etapa de Ostra-
va, na República Tcheca. Mas a der-

rota no último jogo não intimida, 
pelo contrário, Andressa adiantou 
que o nervosismo da partida ante-
rior atrapalhou, mas que dessa vez 
vai ser diferente. “Vamos ter mais 
calma e jogar mais tranquilas”. 

Este ano, o Circuito Mundial 
adotou novo formato, dividido em 
etapas Elite 16, Challenge e Futu-
re. As disputas Elite reúnem os 12 
primeiros colocados do ranking 
e quatro duplas vindas do quali-
fying com 16 equipes. Os Challen-
ges têm 24 duplas no torneio prin-
cipal, oito vindas do qualifying 
com 32 duplas. O Future, voltado 
para o desenvolvimento do espor-
te e dos atletas, terá 16 equipes na 
chave principal e 16 no qualifying.

 Além da prata e do bronze de 
Talita/Rebecca, o Brasil soma ou-
tras cinco medalhas nesta tempo-
rada do Circuito Mundial, com 
dois ouros para Bárbara Seixas/
Carol Solberg, nos Challenge de 
Tlaxcala (MEX) e Doha (CAT); 
ouro para George/André e bron-
ze para Andressa/Vitória no Chal-
lenge de Itapema (SC); e bronze 
para Elize Maia/Thâmela no Chal-
lenge de Tlaxcala (MEX).

Andressa, George, Vitor Felipe e Renato disputam mais uma etapa do Circuito Mundial na cidade de Jurmala

Paraibanos em ação hoje na Letônia
vôlei de praia

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br
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Andressa (foto), 
que joga com a 

carioca Vitória, 
já conquistou 
um bronze no 

Circuito Mundial 
de Vôlei de Praia

A atleta campinense de Levan-
tamento de Peso Olímpico e de Po-
werlifting, Mayara Rocha, viajou, 
ontem, para a África do Sul, onde 
vai disputar o Campeonato Mun-
dial de Powerlifting, que acontece 
de 6 a 11 de junho, em Sun City.  A 
atleta é a única representante do 
Nordeste a integrar a Seleção Bra-
sileira de Powerlifting.

“A cada momento o coração 
acelera mais. Estou vivendo um 
mix de sentimentos que não consi-
go descrever em palavras. Sempre 
foi meu sonho. Na verdade, o nosso 
sonho. Quando um atleta chega lá, 
o treinador se realiza junto”, afir-
mou Mayara em uma rede social, 
referindo-se ao treinador e mari-
do, Yamande Almeida. 

Mayara tem se destacado no es-
porte através de conquistas impor-
tantes. Foram quatro medalhas no 
Sul-Americano de Guayaquil, em 
dezembro do ano passado, e o títu-
lo brasileiro, em fevereiro deste ano, 
na cidade de São Bento do Sul, San-
ta Catarina. A paraibana tem ainda 
quatro títulos estaduais, é campeã 
e melhor atleta do Arnold Classic 
South América 2022 além de ser de-
tentora de três recordes nacionais 
no Powerlifting Equipado (2022). 

Nas disputas de powerlifting 
são necessárias a realização de três 
movimentos: o agachamento, o su-
pino e o peso morto. A soma dos 
pontos nas três práticas, resulta 
na  pontuação final. No brasileiro, 
disputado em fevereiro, a compe-
tidora somou 295 kg nos três movi-
mentos que realizou, sendo o me-
lhor total já conquistado desde que 
iniciou no Powerlifting. 

“Estou tão grata por tudo que 
estamos vivendo, pelas portas que 
foram abertas, pelos anjos que apa-
receram e por vocês que me apoia-
ram a cada momento e se juntaram 
nesse sonho. Hoje estou com o co-
ração tão grato. Sem dúvidas, é o 
maior desafio da minha carreira”, 
destacou  a atleta de 29 anos que 
compete na Seleção Brasileira de 
Levantamento de Peso Olímpico  
desde 2018.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Mayara Rocha vai em busca de mais um título na África
levantamento de peso

Mayara Rocha é a única representante do Nordeste a integrar a Seleção Brasileira

Foto: Reprodução/Instagram
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Paraibana tem 
conquistado resultados 
expressivos e, 
recentemente, foi 
campeã e melhor atleta 
no Arnold Classic

Os Jogos Escolares e Pa-
raescolares da Paraíba já de-
finiram os campeões da pri-
meira regional no voleibol nas 
categorias de 12 a 14 anos e 15 
a 17 anos. No voleibol mascu-
lino, de 12 a 14 anos, o Polí-
gono levou a melhor sobre o 
ISO Sul por 3 a 0 e vai enfren-
tar na inter-regional a equipe 
da cidade de Guarabira - J.A. 
de Carvalho - em jogo progra-
mado para amanhã, no Giná-
sio do Centro Administrativo 
Municipal (CAM), em Água 
Fria, a partir das 9h. No femi-
nino, o vencedor foi o Colégio 
Motiva Ambiental que derro-
tou  o IE Colégio e Curso por 
3 a 0 e já está classificado para 
a etapa estadual. Na catego-
ria de 15 a 17,  no masculino o 

grande vencedor foi o Conec-
ta Smart School ao eliminar o 
Colégio Polígono por 3 a 1 e 
vai enfrentar o Maria Gertru-
des, de Guarabira, amanhã às 
10h30, no CAM. Já no femini-
no quem se classificou foi o IE 
Colégio e Curso ao vencer o 
ISO Sul por 3 a 0, estando ga-
rantido na fase estadual.

Já no handebol, categoria 
de 12 a 14 anos foram classifi-
cados na primeira regional as 
equipes do Motiva Ambien-
tal, no masculino e feminino, 
o mesmo feito do Colégio nas 
duas categorias no basquete. 
Na categoria de 15 a 17 anos,  
no masculino saiu vencedor 
o Pio X Marista e no femini-
no o IE Colégio e Curso. Os Jo-
gos Escolares e Paraescolares é 
uma realização do Governo do 
Estado, através da Secretaria 
da Juventude, Esporte e Lazer.

Polígono, Motiva, IE e Conecta nas finais do voleibol
jogos escolares

Equipe do Colégio Polígono: Jorge Carvalho (técnico), Adrian, Gilbert, Lucas, Pedro, Alessandro, João Carlos e 
Harley Vilarim (secretário da Sejel), Kevyn, Gabriel Carvalho, João Luis, Miguel, Gabriel Luis e Felipe
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Se você olhar a tabela de 
classificação e a má posição 
do Campinense na Série C 
do Campeonato Brasileiro - 
16o colocado - vai observar 
que, das oito partidas já dis-
putadas até o momento, a de-
fesa sofreu apenas cinco gols, 
uma média bem inferior a um 
gol por partida, mas a maio-
ria das bolas nas redes do go-
leiro Mauro Iguatu foi origi-
nada de bola parada, aquelas 
cobranças de falta ou de es-
canteio alçadas sobre a área, 
uma jogada bastante traba-
lhada nos treinamentos e que 
vem deixando o técnico Ra-
nielle Ribeiro bastante irrita-
do pela sequência de falhas. 
E se na Raposa tem causado 
derrotas e empates nos últi-
mos seis jogos, no Botafogo, 
o outro representante da Pa-
raíba na terceira divisão, é 
motivo de comemoração, afi-
nal nesse quesito a defesa vai 
muito bem e os atacantes têm 
brilhado, sendo o ponto forte 
da boa campanha do alvine-
gro da estrela vermelha.

Essa deficiência do rubro-
negro foi analisada pelo go-
leiro Mauro Iguatu, duran-
te coletiva, após treinamento 
no Estádio Renatão. Ele reco-
nheceu as falhas e insistiu no 
trabalho incansável para me-
lhorar esse fundamento. “Es-
tamos incomodados com essa 
situação. Temos treinado bas-
tante, mas se você olhar bem, 
de bola parada, levamos gol 

contra o Botafogo e no jogo 
do ABC. Acho que falta mais 
um pouco de concentração, de 
foco, pois até nas vésperas de 
jogo o professor tem insisti-
do nesse treinamento, porém 
tem um fato agravante porque 
a média de altura de nossa de-
fesa é baixa, algo em torno de 
1,80m. É uma forma negati-
va pra nós. Acredito que é o 
problema é mais de posicio-
namento. Sei que a gente está 
sofrendo com essa bola aérea, 

mas, insisto, não é por falta de 
trabalho”, disse o goleiro.

Sobre a situação complica-
da do Campinense, flertando 
a zona de rebaixamento e com 
um jogo de alto grau de difi-
culdade na próxima rodada, 
o goleiro não vê motivo para 
tanto pessimismo e diz que a 
torcida deve continuar acre-
ditando na equipe para dar 
a volta por cima, afinal ainda 
faltam muitos jogos.

“Se você olhar a tabela, es-

tamos a três pontos da zona 
de classificação e ainda res-
tam muitos jogos. Ainda te-
mos cinco em casa e podemos 
dar a volta por cima. Estamos 
ciente das dificuldades, mas só 
com trabalho e muita dedica-
ção podemos alcançar o nosso 
objetivo”, explicou.

 Para Mauro Iguatu, o 
Campinense pode crescer na 
competição se o seu torcedor 
estiver ao lado.

“Sabemos que o torcedor 

está chateado e não tiramos a 
razão dele. Mas precisamos da 
nossa torcida nesse momento. 
A sintonia com a torcida forta-
lece o time, porque junto vem 
a confiança para seguir adian-
te. O nosso torcedor esteve ao 
nosso lado em todas as nos-
sas conquistas, e tenho certeza 
que também estará ao nosso 
lado nesse momento. Espero 
que a gente possa dar uma res-
posta o mais rápido possível 
para iniciarmos uma crescen-

te na competição”, concluiu.
O Campinense volta a jo-

gar pela Série C do Brasilei-
ro na próxima segunda-feira, 
às 20 horas, no Estádio Bae-
não, diante do Remo, adversá-
rio que ocupa a sexta posição 
com 13 pontos. A Raposa tem 
duas vitórias, três empates e 
três derrotas, um aproveita-
mento de 37,5%. O seu ataque 
marcou cinco vezes, altamen-
te improdutivo, e sua defesa 
levou cinco gols.

Maior destaque do Campinense desde a temporada passada, o goleiro Mauro Iguatu acredita que a equipe tem tudo para se recuperar no Brasileiro da Série C

Goleiro Mauro Iguatu reconhece as falhas do setor defensivo e pede paciência ao torcedor para o time reagir

Deficiência da Raposa na Série C
bola parada

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com

Foto: Samy Oliveira/Campinense

O Botafogo tem vivido o 
seu melhor momento na dis-
puta do Campeonato Brasilei-
ro da Série C, atual 3º colocado 
na tabela de classificação, com 
16 pontos, o clube atingiu o seu 
melhor desempenho, nas oito 
primeiras rodadas, desde 2014. 
E para compartilhar o bom 
momento com o torcedor, a di-
retoria alvinegra lançou a ven-
da  de ingressos com um lote 
promocional de ingressos com 
o valor a partir de R$ 5, para o 
jogo da rodada 9, da compe-
tição, no próximo sábado (4), 
em João Pessoa, contra o ABC.

A venda com o lote pro-
mocional, com carga limita-
da a 5 mil ingressos, foi ini-
ciada na última terça-feira, 
na loja Belo Mania e no Cen-
tro de Treinamentos da Ma-
ravilha do Contorno. Os pre-
ços dos valores do primeiro 
lote promocional variam de 

R$ 5 a R$ 80, sendo R$ 10 (in-
teira) e R$ 5 (meia), na arqui-
bancada geral; R$ 20 (inteira) 
e R$ 10 (meia), na arquiban-
cada principal e na parte das 
cadeiras, os ingressos custam 
R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

  De acordo com a diretoria 
do clube, o objetivo da ação é 
estabelecer a presença de um 
bom público, no Estádio Al-
meidão, bem como contar com 
o apoio do torcedor para bus-
car a sexta vitória do alvinegro 
da estrela vermelha e manter o 
clube despontando na parte de 
cima da tabela de classificação. 

“Esperamos contar com 
apoio máximo do torcedor 
botafoguense para essa gran-
de partida contra o ABC-RN. 
Sem dúvidas, ela será o nos-
so 12º jogador, para que pos-
samos conseguir um resulta-
do positivo. Vamos enfrentar 
um grande adversário, mas o 
nosso grupo vem de uma boa 
evolução e tem condições de 
alcançar um bom resultado”, 

destacou Afonso Guedes, vice
-presidente do clube. 

Neste sábado (4), o Bota-
fogo recebe o vice-líder ABC
-RN, a partir das 17h, no Está-
dio Almeidão, em João Pessoa, 
em partida válida pela 9ª ro-
dada do Brasileirão da Série 
C, as duas equipes somam o 
mesmo número de pontos (16 
cada), um a menos que o líder 
Mirassol-SP. Em caso de tro-
peço da equipe paulista e vi-
tória do Botafogo para cima 
do alvinegro potiguar, será o 
Belo quem terminará a roda-
da na liderança. 

Os comandados de Ger-
son Gusmão seguem a pre-
paração intensa de treinos, 
visando o confronto deste  sá-
bado (4). Hoje, no período da 
tarde o treinador realiza mais 
uma maratona com treino tá-
tico, amanhã pela manhã o 
clube fará o trabalho tático e 
no período da tarde, os joga-
dores farão atividades de re-
cuperação física.

Diretoria faz promoção e espera um
grande público no jogo de sábado

botafogo x abc

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Torcedor do Botafogo deve lotar arquibancadas do Almeidão para o jogo de sábado contra o ABC

Foto: TV Torcedor/Divulgação

Começa, hoje, na cidade 
de Imperatriz-MA, a Copa 
do Nordeste de Fut7 2022, a 
maior competição regional 
da categoria, no Brasil. No 
total, 12 equipes de cinco es-
tados nordestinos e um esta-
do convidado (Região Norte) 
irão participar do campeona-
to. Quem representa a Paraí-
ba, na competição, é a equipe 
Pé de Ouro, do município de 
Queimadas.

Os doze clubes foram 
divididos em três grupos, 
cada um sendo composto 
por quatro clubes. O grupo 
A ficou formado por Mila 
FC (MA), Big Bom (RN), 
PFC (CE) e Pé de Ouro (PB); 
o grupo B é composto pe-
las equipes União Bom Jar-
dim (MA), Asatur (RR), New 

City (MA) E Muralha (CE); 
Por fim, o grupo C terá o ZR 
Fut7 (CE), Red Bull (CE), PKS 
(MA) E CSA (AL).

Na primeira fase, os ad-
versários se enfrentarão den-
tro do próprio grupo, em 
turno único. Os dois primei-
ros colocados de cada chave, 
além dos dois melhores ter-
ceiros colocados na classifi-
cação geral, avançam para 
as quartas de finais da com-
petição. A equipe paraibana 
na competição, o Pé de Ouro, 
tem a sua estreia agendada 
para hoje, às 18h, contra o 
PFC (CE), na Arena PKS, em 
Imperatriz-MA.

 A equipe Pé de Ouro é o 
atual campeão da Etapa Pa-
raibana Borborema de Fut7 
e na competição vai tentar o 
título para colocar o estado 
na disputa nacional da ca-
tegoria, o Campeonato Bra-

sileiro de Fut7, que será rea-
lizado no Espírito Santo, no 
segundo semestre deste ano.

“Somos um time forma-
do há pouco menos de um 
ano e já conseguimos um tí-
tulo estadual na categoria. 
Vamos disputar a Copa Nor-
deste de Fut7 com um grupo 
formado por 15 atletas. Esta 
será a nossa primeira expe-
riência na disputa de uma 
competição regional, espera-
mos representar a Paraíba da 
melhor forma possível”, co-
mentou Gustavo Rêgo, pre-
sidente do clube.

Todos os jogos do torneio 
serão transmitidos, através 
do canal do YouTube da 
Confederação Brasileira de 
Fut7. Com isso, o torcedor 
paraibano pode acompa-
nhar a disputa da equipe de 
Queimadas na competição 
regional. 

Equipe de Queimadas representa
a Paraíba na Copa do Nordeste

futebol de 7

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

A equipe do Pé de Ouro, da cidade de Queimadas, estará na disputa na cidade do Maranhão

Foto: Jefferson Cariri/Divulgação
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O Palmeiras vai ter uma 
sequência de jogos compli-
cada no mês de junho para 
confirmar sua regularidade 
no Campeonato Brasileiro. O 
time do técnico Abel Ferrei-
ra vai disputar seis jogos pela 
principal competição nacio-
nal, sendo três no Allianz Par-

que, mas diante de rivais dire-
tos na classificação e ainda vai 
ter o clássico com o São Paulo, 
no Morumbi.

Com três vitórias consecu-
tivas no Brasileirão, o atual lí-
der - tem os mesmos 15 pontos 
de Atlético-MG e Corinthians, 
mas com melhor saldo de gols - 
, encara o atual campeão bra-
sileiro, no domingo, em casa. 

Depois pega o novo milioná-
rio Botafogo (dia 9), também 
no Allianz Parque, mas o con-
fronto seguinte é com o Coriti-
ba (dia 12), no Paraná, um obs-
táculo sempre difícil.

No dia 15, o atual bicam-
peão da América recebe o 
Atlético-GO para depois vi-
sitar São Paulo (dia 20) e Avaí 
(dia 26). Antes, no dia 22 ou 

23, terá o duelo de ida das oita-
vas de final da Copa do Brasil 
contra adversário a ser defini-
do no sorteio da próxima ter-
ça-feira (dia 7), na sede da CBF.

Com jogos a cada três ou 
quatro dias, Abel deverá man-
ter o rodízio da equipe. E para 
manter o elenco em forma, 
atletas mais jovens poderão 
ser utilizados.

Tite pediu, ontem, cautela 
com jogadores jovens da Sele-
ção Brasileira, como Vinicius 
Junior e Raphinha, que bri-
lharam na última temporada 
europeia. O primeiro ganhou 
as manchetes do mundo todo 
nos últimos dias por ter mar-
cado o gol do título do Real 
Madrid na Liga dos Cam-
peões, enquanto o segundo 
despontou na Inglaterra de-
fendendo as cores do Leeds.

“Calma com Vinicius Ju-
nior, calma com Raphinha, 
calma com Neymar”, disse o 
treinador, ao ser questionado 
sobre o eventual protagonis-
mo de Vinicius na Copa do 
Mundo do Catar. Para Tite, os 
elogios ao jogador ajudam na 
confiança e contribuem para 
aliviar a pressão concentrada 
sobre Neymar. Mas não po-
dem ser exagerados.

“Divide-se os protagonis-
mos na seleção, divide-se os 
‘Juninhos da vida’ para ser o 
jogador que define lá na fren-
te. Discernimento, sensatez, 
calma. É bom fomentar esse 
grau de confiança, sim”, de-
clarou. “(Temos que) Olhar 
com mais discernimento essa 
situação toda, se não gera ex-
pectativa: ‘Ah, tu tem que ar-
rebentar, decidir todos os jo-
gos’. Não é assim.”

Tite confirmou que Vini-
cius Junior será a primeira 
opção para eventual substi-
tuição de Neymar no amis-
toso desta quinta-feira, com a 
Coreia do Sul, em Seul. O ata-
cante do Paris Saint-Germain 
levou um pisão no pé direito, 
que ficou inchado e será rea-
valiado antes do jogo.

No treino de ontem, o trei-
nador escalou Philippe Couti-
nho para substituir Neymar. 
Mas, na entrevista coletiva, 
ele confirmou que a priori-

dade é Vinicius, quebrando 
uma regra que o próprio téc-
nico impôs: a de não usar nes-
te primeiro amistoso os joga-
dores que estiveram na final 
da Liga dos Campeões, no sá-
bado passado - eles só se apre-
sentaram na terça e tiveram 
pouco tempo de treino com 
a seleção.

“As opções são Coutinho 
ou Vini. Desde que o Vini te-
nha uma resposta boa, que 
durma bem e relate isso ao de-
partamento médico e físico e 
diga que está bem e está legal. 
Não vamos colocar a saúde do 
atleta em detrimento à perfor-
mance do jogo, independen-
temente da importância dele 
para o Brasil e para o Real”, 
declarou Tite.

Ele avisou outra exceção 
será Casemiro, que também 
defendeu o Real e foi cam-
peão no sábado. “Inicialmen-
te, ninguém que jogou a fi-
nal da Champions iria para o 
jogo. Exceção foi feita ao Ca-
semiro em função de tudo 
que conversei com ele, pelas 
avaliações físicas e pelo bio-
tipo dele, ele é bem dotado 
fisicamente, tem muita força. 
Isso proporcionou a possibi-
lidade de utilização ele, de ele 
ser uma exceção”, explicou o 
técnico.

Tite, que confirmou Da-
niel Alves como capitão da 
seleção, valorizou a impor-
tância do amistoso com a Co-
reia do Sul, que pode vir a 
ser o eventual adversário da 

seleção nas oitavas de final 
da Copa do Mundo do Ca-
tar, que será disputada entre 
novembro e dezembro deste 
ano. O amistoso está marca-
do para as 8h de hoje, pelo ho-
rário de Brasília.

“É uma preparação impor-
tante, é um momento decisivo 
porque termina uma fase de 
eliminatória e passa para uma 
outra situação, que é de qua-
tro jogos até a definição ali na 
frente (dos convocados para 
a Copa). Tem a concorrência 
para os jogadores que querem 
ir. Eles competem, sim. A dife-
rença é a lealdade com que fa-
zem isso. Queremos fomentar 
isso e dar oportunidades para 
todos num enfrentamento de 
alto nível”, afirmou.

Clube terá sequência de jogos complicados
para mostrar a sua regularidade na Série A

palmeiras

Brasil enfrenta, hoje, a Coreia do Sul e técnico fala da boa fase vivida pelos atacantes Raphinha e Vinicius Junior

Tite pede cautela com os mais jovens
amistoso da seleção

Felipe Rosa Mendes 
Agência Estado

Agência Estado

Jogadores do Palmeiras em treinamento físico visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro em jogo contra o Atlético-MG

Vinicius Junior deve ser aproveitado no jogo desta quinta-feira contra a Coreia do Sul, em Seul

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Curtas
Vasco recebe o Grêmio
hoje em São Januário

O Estádio de São Januário deve ficar lotado nova-
mente, hoje, a partir das 20h, quando o Vasco enfrenta 
o Grêmio, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da 
Série B. O time cruz-maltino tem a chance de se man-
ter na vice-liderança - Cruzeiro é o líder com 22 pontos 
contra 17 da equipe comandada por Zé Ricardo -  e se-
guir a sua caminhada em direção a elite do futebol na-
cional. Já o Grêmio não figura no G4. É o quinto coloca-
do com 13 pontos e este confronto abre a perspectiva de 
entrar na zona de classificação. Para isso terá que der-
rotar o invicto Vasco da Gama. A rodada de hoje ain-
da prevê mais dois jogos e terá o Guarani atuando no 
Estádio Brinco da Princesa diante do Vila Nova-GO, às 
21h30. As duas equipes estão na zona de rebaixamento 
e fazem o jogo dos desesperados. A outra partida vai 
acontecer na Arena Pernambuco, onde o Sport recebe-
rá a Ponte Preta, às 21h30. O Leão da Ilha está na quar-
ta posição com 15 pontos, enquanto seu adversário fler-
ta a zona de rebaixamento com apenas nove pontos.

Depois de vencer Djokovic,
Nadal joga contra Zverev

Depois de derrotar o sérvio Novak Djokovic 
por 3 a 1, o espanhol Rafael Nadal persegue o 
22º título de Grand Slan e para isso terá mais 
outro grande desafio. O Touro Miúra segue a 
caminhada na edição de 2022 de Roland Garros 
nesta sexta-feira, quando entra na quadra Phili-
ppe-Chatrier para encarar Alexander Zverev na 
semifinal do torneio recordista de grand slams 
na história do tênis masculino, com 21 títulos, 
Rafael Nadal pode ampliar a vantagem sobre 
os segundos colocados Novak Djokovic e Roger 
Federer, ambos com 20, caso vença Roland Gar-
ros. Apesar dos problemas físicos, o que Rafael 
Nadal vem mostrando em quadra até aqui é o 
nível que sempre marcou a carreira, especial-
mente em Roland Garros. Foram 4h12 em quadra 
em um duelo duro contra Djokovic, além de uma 
partida de cinco sets, de 4h21, contra o canaden-
se Felix Auger-Aliassime.

Manchester confirma saída 
do francês Paul Pgba

Paul Pogba não jogará pelo Manchester United 
na próxima temporada europeia. O clube inglês 
anunciou, ontem, que o francês buscará novos 
ares após o fim do seu contrato, que se encer-
ra neste mês. O jogador da seleção francesa é 
cotado para retornar à Juventus, da Itália. "Todos 
no clube gostariam de parabenizar Paul por sua 
carreira de sucesso e agradecê-lo por suas contri-
buições ao Manchester United. Desejamos a ele 
tudo de melhor para os próximos passos em uma 
jornada notável", diz a nota no site do Manchester 
United. Essa foi a segunda passagem de Pogba 
pelo Manchester United. O meio-campista chegou 
ao clube inglês aos 16 anos saindo da base do Le 
Havre. Ele fez sua estreia no time principal com 
o técnico Alex Ferguson na vitória por 3 a 0 sobre 
o Leeds pela Copa da Liga Inglesa. Mas em 
2012 sofreu com a forte concorrência no setor e se 
transferiu para a Juventus.

Bale se despede do Real
com 18 títulos conquistados

O atacante Gareth Bale encerrou, ontem, sua 
passagem pelo Real Madrid. O astro galês de 32 
anos, que já não fazia parte dos planos do clube, 
publicou uma carta de despedida em suas redes 
sociais. O jogador agradeceu a todos que fizeram 
parte do seu "sonho" de jogar no time espanhol. 
"Agora posso olhar para trás, refletir e dizer com 
honestidade que esse sonho se tornou realidade 
e muito, muito mais. Fazer parte da história deste 
clube e conseguir o que conseguimos enquanto 
jogador do Real Madrid foi uma experiência incrí-
vel e que nunca esquecerei", escreveu Bale. O ata-
cante chegou ao Real em 2013 após se destacar 
pelo Tottenham. Na ocasião, ele se transformou 
no jogador mais caro da história ao ser adquirido 
pelo clube merengue por 100 milhões de euros 
(cerca de R$ 315 milhões, na cotação da época). 
Ao lado de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, 
formou o trio "BBC" conquistando 18 títulos.
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Com a proposta de investir em ce-
mitérios, jazigos, crematórios e serviços 
funerários, o fundo imobiliário Care11 
(Brazilian Graveyard Death Care) tem 
destoado completamente dos concor-
rentes e acumula uma forte valorização 
em 2022, segundo informações no últi-
mo final de semana em várias agências 
de notícias. Estruturado em meados de 
2016 e gerido pela Zion Invest, o fundo 
sobe cerca de 71,5% neste ano, até 27 de 
maio, enquanto o Ifix (Índice de Fundos 
Imobiliários da Bolsa) registra leve alta 
de 0,06% no mesmo período.

Diferentemente da maior parte dos 
pares, que investe em empreendimen-
tos considerados mais tradicionais do se-
tor imobiliário, como lajes corporativas, 
shoppings e galpões logísticos, o Care11 
tem em carteira cemitérios e jazigos. Pri-
meiro fundo imobiliário listado na Bolsa 
brasileira com essa proposta, o Care11 é o 
controlador do cemitério Terra Santa, em 
Sabará, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, e detém 2.873 jazigos no Ce-
mitério do Morumby, em São Paulo. Os 
jazigos são comercializados por valores 
que podem variar entre R$ 15 e R$ 30 mil.

O fundo tem também uma participa-
ção ao redor de 20% na Cortel, empresa 
com 60 anos de histórico dedicados à ad-
ministração de cemitérios, funerárias e 
crematórios (inclusive de bichos de esti-
mação) em diversas capitais do país. A 
taxa de administração é de 1,47% ao ano, 
com 20% de performance sobre o que ex-
ceder 7,20% mais a variação do IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo). São cerca de 9,2 mil cotistas e R$ 
290 milhões de patrimônio.

Segundo Francisco Garcia, sócio e 
diretor da Zion Invest, o envelhecimen-
to da população brasileira ao longo das 
próximas décadas é a principal tese que 
sustenta a estratégia do fundo. O execu-
tivo aponta cálculos do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) que 
indicam que a taxa de mortalidade, es-
timada em 0,65% em relação ao total da 

população brasileira em 2018, deve pas-
sar para 0,85% em 2038, com o número 
de mortes ultrapassando o de nascimen-
tos em meados de 2045.

“O setor de ‘death care’ (cuidados re-
lacionados à morte) tem uma deman-
da garantida e crescente no Brasil, o que 
o torna mais resiliente do que a média 
mesmo em cenários de crise”, diz Garcia. 
O sócio da Zion avalia que a pandemia 
fez com que um número muito maior de 
pessoas tivesse de começar a lidar com 
a morte de alguma forma, conscienti-
zando-se sobre a importância de ter al-
gum tipo de planejamento para enfren-
tar um momento difícil, mas inevitável 
para qualquer um.

No início do ano, a Cortel levantou 
aproximadamente R$ 200 milhões com 
a emissão de um CRI (Certificado de Re-
cebível Imobiliário), que será utilizado 
na disputa de leilão a ser realizado pela 
Prefeitura de São Paulo. Serão concedi-
dos à iniciativa privada 22 cemitérios e 
um crematório (Vila Alpina) públicos na 
capital paulista, em certame que deve 
ocorrer em junho. O edital prevê ainda 
a criação de três crematórios. A conces-
são deve ser por um período de 25 anos, 
com previsão de economia de R$ 656 mi-
lhões para os cofres municipais.

Os empreendimentos serão negocia-
dos em quatro grandes blocos, e o sócio 
da Zion diz que a intenção é arrematar 
um deles com os recursos captados com o 
CRI da Cortel. O executivo estima que os 
lances para levar os blocos devem variar 
entre R$ 100 e R$ 170 milhões. “Acredito 
que deve ser uma tendência as grandes 
cidades do Brasil passando a privatizar 
os cemitérios públicos”, afirma Garcia.

O diretor da Zion diz que os sócios da 
Cortel chegaram a avaliar a abertura de 
capital (IPO, na sigla em inglês) da em-
presa no ano passado, frente à forte de-
manda dos investidores por novas ações 
na Bolsa de Valores com os juros em ní-
veis historicamente baixos. O plano aca-
bou sendo postergado com a chegada da 
segunda onda da pandemia de covid-19, 
mas o executivo diz que a retomada do 

processo ainda segue no radar para um 
pouco mais à frente.

Ele afirma que as rodadas de apre-
sentação que chegaram a ser feitas junto 
a diversos grupos de investidores para a 
abertura de capital da Cortel, bem como 
o processo para a captação do CRI, fize-
ram com que o fundo imobiliário também 
passasse a ser mais conhecido pelo públi-
co de forma geral, o que pode ter contri-
buído, em sua avaliação, para a forte va-
lorização das cotas no acumulado do ano.

O bom desempenho e o aumento da 
liquidez no mercado secundário fizeram 
com que o Care11 fosse incluído no Ifix no 
início de maio, dando maior visibilidade 
e um impulso adicional à estratégia. No 
último dia 27, a cota do fundo imobiliário 
era negociada a R$ 4,75 na Bolsa de Va-
lores. Garcia acrescenta que o desempe-
nho ruim de 2021, quando o fundo teve 
desvalorização de cerca de 20%, também 
ajudou para a forte alta verificada nos úl-
timos meses, com investidores se valen-
do do desconto para montar posições.

A baixa distribuição de dividendos – 
o dividend yield anualizado (percentual 
distribuído em rendimentos em relação 
ao preço das cotas) era de apenas 1,36% 
em dezembro de 2021, de acordo com da-
dos da plataforma Comdinheiro – pesou 
para a queda do ano passado, diz o exe-
cutivo, lembrando que os investidores 
de fundos imobiliários costumam ser 
atraídos pelos dividendos pagos pelos 
produtos do tipo.

O sócio da gestora diz que, por ainda 
estar em fase de trazer novos investimen-
tos para a carteira, os dividendos acabam 
ficando aquém do observado entre os pa-
res, que oferecem rendimentos que che-
gam à casa dos dois dígitos. “Com o en-
velhecimento da população, o momento 
é de consolidação no setor, com a com-
pra dos melhores ativos, para estarmos 
bem posicionados para as próximas dé-
cadas”. Sob uma perspectiva de médio e 
longo prazo, acrescenta, a tendência é que 
o portfólio esteja mais consolidado, quan-
do o fundo deve então aumentar a distri-
buição de proventos de maneira perene.

Executivo afirma que setor de ‘death care’, de cuidados com a morte, tem demanda crescente e garantida no Brasil

Fundo imobiliário salta 70% em 2022
INVESTIMENTO EM CEMITÉRIOS

(Valéria de Almeida)

Obituário
Frederico Rodrigues de
Oliveira (Fred)
29/5/2022 – Aos 73 anos, de causa 
não divulgada. Era ex-zagueiro 
com passagens por Flamengo e 
Botafogo, e irmão do ex-jogador 
Paulo Cezar Caju, campeão 
mundial pela seleção em 1970. Também passou 
por Vasco, Bangu, Volta Redonda e clubes do 
Peru, Colômbia, Honduras e Portugal. Disputou 
os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, pela 
seleção Brasileira.

Foto: Arquivo Pessoal

Aforismo
“Parece haver um ângulo 

dialético dentro da 
experiência da morte. seja 

a morte de um simples 
conhecido, parente distante, 

ilustre confrade, seja a 
morte mais íntima dos 

que compõem o raro ciclo 
daqueles que amamos.”

Hildeberto 
Barbosa Filho
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Esta garota faceira e radiante sou euzinha! Tinha 
17 anos, estava firmando no meu primeiro 
emprego, a indústria Cande, e fui escolhida 

para representar a empresa nas Olimpíadas 
Operárias, evento que anualmente o serviço social 
da Indústria (sesi) promovia, reunindo as grandes 
indústrias de Campina Grande. O ano era 1972, e, 
àquela Olimpíada teria disputas de futebol (de campo 
e salão), vôlei, natação, tênis de mesa e até corrida 
de 100 metros. As competições seriam no Clube dos 
Trabalhadores e a Cande estava sempre entre as 
grandes empresas participantes, ao lado da Wallig, 
Muller Nordeste, são Braz, Bentonit, Besa e outras.

Na Cande, eu era ainda uma secretária rasa e 
novata, passava completamente despercebida, e 
essa foi a primeira vez que me senti realmente parte 
da empresa, pois iria representá-la na modalidade 
de tênis de mesa e, mais ainda, por ser jovem, fui 
escolhida como a abre-alas da empresa no desfile de 
abertura das Olimpíadas. Isso me deixou orgulhosa, 
sobretudo porque o evento de abertura contaria 
com a presença do todo poderoso Agostinho Velloso 
da silveira, o então presidente da Federação das 
Indústrias do Estado da Paraíba, Fiep. Eu não me 
aguentava de ansiedade.

O desfile partiu da Avenida Floriano Peixoto, a 
comissão de frente da Cande conduzindo a faixa com 
a logomarca da empresa e eu vinha logo em seguida, 
ao som da banda e à frente dos atletas, toda faceira 
com uma bola de vôlei no quarto. Uma multidão 
acompanhava o desfile e eu me sentindo a própria 
operária do ano.

Quando passamos em frente ao palanque, lá 
estavam as grandes autoridades da cidade, o prefeito 
Luiz Motta, alguns militares, os industriais, a comissão 
do sesi e o senhor Agostinho, o rei das indústrias, 
que parecia passar em revista os seus súditos. seu 
discurso empolgou a todos, falando sobre o sentimento 
de corporativismo e o espírito de competição para, 
enfim, declarar aberta a IV Olimpíada Operária 
do sesi. No meio da multidão eu sentia como se ele 
estivesse falando diretamente pra mim.

Aquele homem era tão importante que a Fiep só 
hasteava a bandeira do Brasil no prédio quando 
ele estava lá e, durante minha vida na indústria, o 
senhor Agostinho foi sempre o grande ícone da Fiep, 
passou 37 anos à frente da entidade, em 14 mandatos 
consecutivos (entre 1958 e 1995), falecendo a 20 de 
março de 1997, aos 74 anos.

Ainda hoje, quando passo em frente a Fiep e vejo 
aquela enorme bandeira cívica hasteada, penso que 
ele está lá, e de fato está, em forma de concreto, pois 
o belíssimo edifício sede da Fiep hoje tem o seu nome. 
Ah, a propósito: eu fui a campeã de tênis de mesa 
naquele Olimpíada Operária e ainda guardo com 
carinho a minha primeira taça.

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando 
Agostinho Velloso

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

Jair Boni
31/5/2022 – Aos 74 anos, em 
são José do Rio Preto (sP), em 
decorrência de uma fibrose 
pulmonar. Prefeito de Cassilândia 
(Ms) do PsDB. Estava em seu quinto 
mandato à frente da prefeitura.

Foto: Divulgação

Da Redação

Pedro Lucius de Oliveira Maciel
31/5/2022 – Aos 18 anos, em 
Macapá (AP), após uma semana 
internado depois de um acidente 
de trânsito. Atleta campeão 
brasileiro regional de wreslting e 
vice-campeão brasileiro sub-20 da 
categoria. No acidente, ele perdeu o controle do 
carro que dirigia sozinho e invadiu uma residência 
na capital amapaense. Não tinha Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) e havia completado 
18 anos uma semana antes.

Foto: Arquivo Pessoal

Breves & Curtas
# No corredor da morte, preso espera salvação I
A música ajudou Keith LaMar a enfrentar o cotidiano 
de quase 30 anos no corredor da morte em uma 
prisão de segurança máxima em Ohio. Agora ele 
espera que isso o ajude a escapar da execução 
marcada para 16 de novembro de 2023 por um crime 
que ele diz não ter cometido. LaMar é acusado 
de assassinar cinco dos nove companheiros de 
cela e um guarda durante um motim iniciado em 
11 de abril de 1993 por um grupo de prisioneiros 
muçulmanos que se recusaram a se submeter a um 
teste de tuberculose porque o soro continha álcool.

# No corredor da morte, preso espera salvação II
“se e quando chegar a hora, eu sou uma vítima 
infeliz do estado... não será porque não tentei fazer 
tudo ao meu alcance para evitá-lo. Nesse sentido, 
sinto como se tivesse salvado minha vida”, disse ele, 
que vem Ele vem se preparando psicologicamente, 
moralmente e legalmente há 30 anos para que esse 
momento não aconteça. Preso desde os 19 anos pelo 
assassinato de um amigo usuário de drogas que 
o ameaçou com uma arma para levar a droga que 
ele vendia no final dos anos 1980, um fato pelo qual 
admite sua culpa.

Foto: Arquivo Pessoal

Ida Steinmüller, aos 17 anos, atleta da indústria Cande
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DE PREÇOS  Nº  00026/2022,  do tipo menor preço por empreitada global, para construção de 
unidade escolar com 06 salas de aula, cuja abertura será no dia 17.06.2022 às 09:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar—PB. O edital poderá 
ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180,  pelo email cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 01 de Junho de 2022
ÃDRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO

DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de equipamentos, de acordo com o Pregão Presencial 

nº 00008/2022.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  ASAP COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEICULOS LTDA, cadastrada no CNPJ 

nº 20.716.823/0001-25.  
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para a aquisição de patrulha mecanizada 

(trator agrícola e colhedora de forragens), atendendo ao convênio nº 912827/2021, Plata Forma + 
Brasil nº 525041/2021, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável do Município 
de Aguiar-PB, celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e a 
Prefeitura Municipal de Aguiar-PB – ITEM 01.

VALOR GLOBAL: R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2022.

Aguiar - PB, 19 de Maio de 2022.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
ALAGOINHA, no dia 16/06/2022 as 09:00 horas. Objetivo: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento e suporte técnico de link de internet via Fibra Óptica, para atender as necessidades 
das secretarias municipais deste Município. Maiores informações e aquisição do edital através do 
link http://www.alagoinha.pb.gov.br ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no 
endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal 
de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 01 de junho de 2022.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
FASE DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 002/2022
OBJETO: Contratação de empresa para executar Obra civil pública de construção de unidade 

básica de saúde (UBS) – Porte I no município de Alagoinha. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB., através da Comissão Permanente de Lici-

tação da Prefeitura Municipal, comunica aos interessados que interporão recursos Administrativos 
ao processo Tomada de Preço nº 002/2022, as empresas JMR CONSTRUÇÕES EIRELLI – CNPJ: 
08.686.945/0001-10, QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 26.183.729/0001-34 e COEN 
– CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 09.084.396/0001-77, em face de sua inabili-
tação. A peça recursal e demais documentos pertinentes ao certame em comento encontram-se 
à disposição dos interessados para exame, cópias e querendo, apresentação de impugnação ou 
contra-razões de recurso.

Alagoinha, 01 de junho de 2022.
RITA DE CÁSSIA TRAJANO MACENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00048/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00048/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE 100% (CEM POR CENTO) DA FOLHA DE 
PAGAMENTO GERADA PELO MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 250.000,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 27 de Maio de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00048/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTI-

TUIÇÃO FINANCEIRA, PARA CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVE-
NIENTES DE 100% (CEM POR CENTO) DA FOLHA DE PAGAMENTO GERADA PELO MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 27/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA CENTRALIZAÇÃO E 
PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE 100% (CEM POR CENTO) DA FOLHA 
DE PAGAMENTO GERADA PELO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00048/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaíra:.. VIGÊNCIA: 
até 27/05/2027. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 
00084/2022 - 27.05.22 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 250.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de 
insumos Médico Injetáveis, destinados ao Hospital Municipal e aos ESF’s deste Município. 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: 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, 30 de Maio de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: ESCOLHA DA 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATO DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO 
PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CAMAROTES PELO PERÍODO DO SÃO JOÃO NA SERRA 
– EDIÇÃO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ZERO 
OITO TRÊS SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - R$ 2.700,00.

Araruna - PB, 01 de junho de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00005/2022, que objetiva: Fornecimento parcelado de carga de oxigênio e ar comprimido 
medicinal, com fornecimento de cilindro em regime de comodato; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA – EPP - R$ 95.140,00.

Araruna - PB, 31 de maio de 2022
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento parcelado de carga de oxigênio e ar comprimido medicinal, com 

fornecimento de cilindro em regime de comodato. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de 
Preços nº AD00005/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00004/2022, decorrente do processo lici-
tatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00004/2022, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ESPERANÇA. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022 – Recursos Próprios do Município 03.000 – Fundo 
Municipal de Saúde 10 301 0012 2066 10 302 0012 2080 Elemento de Despesa: 33903099 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00012/2022 - 31.05.22 - ALEXSANDRO SANTOS 
DA SILVA - EPP - R$ 95.140,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Reforma da E M E. Fundamental Marizete Araújo Bezerra – localizada na sede da 
cidade de Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: 
Orçamento de 2022: Recursos Próprios do Município/Recursos do MDE 02.000 � Poder Executivo 
02.050 Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer Ficha: 12 361 0005 1005 CONSTRUIR, 
AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL 12 
365 0004 1008 CONST.AMPL. E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS Elemento de 
Despesa: 4490.51 99 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 28/09/2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00057/2022 - 01.06.22 - PB CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA - EPP - R$ 404.927,19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Conclusão da Construção da Creche Modelo Padrão FNDE na cidade de Araruna /
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022: 
Recursos Próprios do Município de Araruna/Recursos Federais/FNDE 02.000 – Poder Executivo 
05.050 – Secretaria de Educação Ficha: 12 361 0005 1005 CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR 
E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL 12 365 0004 1008 CONST.
AMPL. E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS Elemento de Despesas: 4490.51 99 – 
Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 01/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Araruna e: CT Nº 00058/2022 - 01.06.22 - HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 
1.682.571,57.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATO DE USO ONEROSO 
DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CAMAROTES PELO PERÍODO 
DO SÃO JOÃO NA SERRA – EDIÇÃO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00009/2022. DOTAÇÃO: Os valores a serem recolhidos pela empresa vencedora serão deposi-
tados na seguinte conta: Banco do Brasil Agência 1344–7 (Araruna/PB) Conta Tributos: 12.111–8 
Titularidade: Prefeitura Municipal de Araruna. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00059/2022 - 01.06.22 - ZERO 
OITO TRÊS SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - R$ 2.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00011/2022. OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos 

eletrônicos destinados as diversas secretarias do município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO 
EIRELI - CNPJ 35.458.953/0001-82. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua São Jose, 472 - Cen-
tro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33681020.

Areial - PB, 01 de Junho de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: Contratação de empresas 
especializadas para o fornecimento de estruturas para a realização dos festejos tradicionais e oficias 
do município, conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA - R$ 409.900,00.

Areial - PB, 01 de Junho de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: 
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para 
o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: EDVALDO TOMÉ - R$ 23.110,00; 
EVANALDO CIRILO DOS SANTOS - R$ 9.280,00; GUSTAVO CAMILO SABINO - R$ 20.000,00; 
JACQUELINE SANTOS SILVA - R$ 14.695,00; JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO - R$ 
20.000,00; JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO - R$ 20.000,00; MARIA TERESIANA DOS 
SANTOS SILVA - R$ 24.537,50; MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA - R$ 26.914,50; MOACIR 
SILVA FERREIRA - R$ 23.540,00.

Areial - PB, 01 de Abril de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae. FUNDAMENTO 
LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 
Recursos Próprios e Recursos provenientes do PNAE 02040.12.361.1005.2009 – MANUT. DAS ATIV. 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 02040.12.361.1005.2010 – MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA 
ESCOLAR 02040.12.365.1005.2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 500, 552. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Areial e: CT Nº 00054A/2022 - 01.04.22 – EVANALDO CIRILO DOS SANTOS - R$ 9.280,00; CT Nº 
00054B/2022 - 01.04.22 - EDVALDO TOMÉ - R$ 23.110,00; CT Nº 00054C/2022 - 01.04.22 - MARIA 
TERESIANA DOS SANTOS SILVA - R$ 24.537,50; CT Nº 00054D/2022 - 01.04.22 - JACQUELINE 
SANTOS SILVA - R$ 14.695,00; CT Nº 00054E/2022 - 01.04.22 - MARIA VALDIZA FELIX DA COS-
TA - R$ 26.914,50; CT Nº 00054F/2022 - 01.04.22 - MOACIR SILVA FERREIRA - R$ 23.540,00; 
CT Nº 00054G/2022 - 01.04.22 - JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO - R$ 20.000,00; CT 
Nº 00054H/2022 - 01.04.22- JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO - R$ 20.000,00; CT Nº 
00054I/2022 - 01.04.22- GUSTAVO CAMILO SABINO - R$ 20.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para o fornecimento de estruturas para a 
realização dos festejos tradicionais e oficias do município, conforme termo de referência. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Areial: 02040.13.3921006.2016 – Manutenção das atividades culturais; 339039 – Outros serviços 
de terceiros – pessoa jurídica Fonte: 500. VIGÊNCIA: até 01/06/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00073/2022 - 01.06.22 - HERLLEY PRODUCOES ARTIS-
TICAS LIMITADA - R$ 409.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 11:00 horas do dia 14 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gás de cozinha 
recarga 13 kg – GLP e vasilhame (vazio), botijão de gás – GLP 13 kg, mediante entrega diária 
conforme solicitação periódica, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; 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) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. 
Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 01 de Junho de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 13:30 horas do dia 14 de Junho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição com 
trocas de filtros e óleos lubrificantes diversos, destinados a frota de veículos e máquinas 
pesada pertencentes e locados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; 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) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.
com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 01 de Junho de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CALCETEIRO 
E PINTOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR 
AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM–PB, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSE SEBASTIAO LUIS DA SILVA FILHO - R$ 148.500,00; MARCOS 
AURELIO DE OLIVEIRA 79734863487 - R$ 217.415,00; UBERLANDIO MARTINS PORPINO 
95034617404 - R$ 76.600,00.

Belém - PB, 01 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0019/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO PARCELADA 

DE FILTROS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA FROTA DE VEÍCULOS 
PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PB. ENDEREÇO ELETRÔ-
NICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.
BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 03/06/2022, ÀS 13H00MIM; ENCER-
RAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 15/06/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: 15/06/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
15/06/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUIN-
TES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://BOAVENTURA.
PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES.

BOA VENTURA/PB, 01 DE JUNHO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 022/2022-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS 
A ESTE MUNICÍPIO (Itens remanescentes). Data de abertura: 14/06/2022 às 10h30min (horário 
local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no endereço 
Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 31 de maio de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2022
ERRATA

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados a retificação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico 
Nº 020/2022 publicado no DOE e Jornal a União do dia 28/05/2022,. Onde se lê: Data de abertura: 
10/06/2022 às 10h00min, leia-se: Data de abertura: 14/06/2022 às 08h30min. Os demais atos ficam 
inalterados, não modificando a formulação das propostas. Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida Nossa 
Senhora do Desterro, 1040, Centro, Boqueirão-PB, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 31 de maio de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0058/2022

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, com base nas informações constantes na INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 011/2022, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0058/2022, embasado na solicitação 
inicial e termo de referência do setor demandante, e no Parecer da Procuradoria Geral do Municí-
pio, em cumprimento aos termos do artigo 25, inc. III, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor de: RAMIERI NOBREGA FERREIRA, CNPJ/MF nº 
10.367.987/0001-30, pelo valor total de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), objetivando a CON-
TRATAÇÃO GUSTAVINHO SANFONEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS 
FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB.

 BOA VENTURA - PB, 24 de Maio de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0058/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DO ARTISTA GUSTAVINHO SANFONEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS 
FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB. 
INEXIGIBILIDADE Nº 0011/2022 / PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0060/2022. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CNPJ Nº 08.940.702/0001-67. CONTRATADA: RA-
NIERI NOBREGA FERREIRA ME, CNPJ/MF nº 10.367.987/0001-30, VALOR TOTAL: R$ 14.000,00. 
ASSINATURA: 24/05/2022. VALIDADE: 2 MESES.

TALITA LOPES ARRUDA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0059/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO DA 
BANDA FORRÓ DO DONO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES 
DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB. INEXIGIBILIDA-
DE Nº 010/2022 / PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0056/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CNPJ Nº 08.940.702/0001-67. CONTRATADA: RAMIERI NOBRE-
GA FERREIRA, CNPJ/MF nº 10.367.987/0001-30, VALOR TOTAL: R$ 18.000,00. ASSINATURA: 
24/05/2022. VALIDADE: 2 MESES.

TALITA LOPES ARRUDA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0013/2021

INSTRUMENTO: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0013/2021– PMBV
OBJETIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Constitui objeto do presente ADIANTAMENTO a dos contratos nº 

00013/2021, oriundo da Chamada Pública nº 0001/2021, Processo de Inexigibilidade nº 0006/2021, 
que tem como objeto a contratação complementar de serviços de consultas e exames médicos

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021 – PMBV
DOTAÇÃO: 
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 1006 2062 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde
10 302 1006 2069 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especiali-

zada - REC. PRÓPRIOS
10 303 1006 2066 Manutenção das Ações/Serviços Públicos de Saúde - Bloco Custeio - Assis-

tência Farmacêutica/SUS
10 305 1006 2070 Manutenção das Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -       
 RECURSOS PRÓPRIOS
 3390.39 99 163100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: DE 01/06/2022 A 01/06/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI, CNPJ sob o n° 32.518.042/0001-96.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SEGUNDO TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº 01.059/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: O & L LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ N°. 02.401.445/0001-09.                                                         
OBJETO. Constitui objeto do presente ADITAMENTO ao Contrato nº. 01.059/2020, oriundo do 

Pregão Presencial n º 0020/2020, para prorrogar o prazo constante na clausula segunda por mais 12 
Meses (Doze Meses), iniciando – se dia 01 de junho de 2022, e terminando dia 01 de junho de 2023.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II, § 1o  e 2o  da Lei n.º. 8.666/93 atualizada
PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2020.
DATA ASSINATURA: 27 de maio de 2022.
PREFEITA: TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRE-

CHE TIPO A NO MUNICIPIO DE BOM JESUS–PB. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA 
PRINCESA DO VALE EIRELI; N E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; PEDRO GERFERSON 
FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
LICITANTES INABILITADOS: ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; ALS CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS E EVENOS EIRELI; ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CHS CONS-
TRUCAO E SERVICOS LTDA; CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; J DE FONTE RANGEL 
EIRELI; MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS EIRELLI–EPP; SELECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; T A FRANCA SERVI-
COS; VANTUR CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 10/06/2022, às 08:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 01 de Junho de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 03:00 horas 
do dia 15 de Junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de Preços para 
eventual contratação de Serviços de Mão de Obra para pavimentação em metodologia convencional de 
diversas comunidades rurais no município de Bom Sucesso, conforme especificações e quantidades 
discriminadas no Anexo I – Termo de Referência deste edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal 
nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. 
E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 01 de Junho de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabedelo.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES AVANÇADOS 
PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 20 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 20 de Junho de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 01 de Junho de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, SEDIADA NA AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO, 20 - ANTÔNIO 
LEITE ROLIM - CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB, ÀS 08:30 HORAS DO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, 
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, PARA: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 
A NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. RECURSOS: PREVISTOS NO ORÇAMENTO 
VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93; LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06; E 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONSIDERADAS AS ALTERAÇÕES POSTERIORES DAS REFERI-
DAS NORMAS. INFORMAÇÕES: NO HORÁRIO DAS 08:00 AS 12:00 HORAS DOS DIAS ÚTEIS, 
NO ENDEREÇO SUPRACITADO. TELEFONE: (083) 35581050. E-MAIL: CPLPMCINDIOS@GMAIL.
COM. EDITAL: HTTP://WWW.CACHOEIRADOSINDIOS.PB.GOV.BR/; WWW.TCE.PB.GOV.BR. 

CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB, 01 DE JUNHO DE 2022
MARCELO RIBEIRO DA SILVA CPF: 081.801.754–64

PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE  CAMPINA GRANDE

AVISO DE ERRATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

A Comissão Permanente de Licitação comunica que houve necessidade de alterações no item 
8.2.11 sub item 1; 2 - II e III. Conforme consta anexos ao Edital da Tomada de Preços nº 00001/2022, 
Permanecendo a data de abertura para o dia 09 de Junho de 2022 às 14:00 horas, no mesmo 
local inicialmente divulgado: Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB.  
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com.

Campina Grande - PB, 01 de Junho de 2022
JOÃO LUIS DE FRANÇA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada em construção civil para construção de uma Creche Padrão Tipo B Integra 
Paraíba no município de Capim – PB, conforme Contrato nº 128/2022 – Secretaria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia – Estado da Paraíba; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA – EPP - R$ 882.200,58.

Capim - PB, 31 de Maio de 2022
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada em construção civil para execução dos serviços de Pavi-
mentação em Paralelepípedo e Drenagem no Distrito OLHO DÁGUA e no CONJUNTO BELA VISTA, 
localizados no perímetro urbano do município de Capim – PB, através do CR: 1081295–88/2021 
– SICONV 923144; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: ANCORA CONSTRUTORA LTDA - R$ 977.096,82.

Capim - PB, 01 de Junho de 2022
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de junho de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA 

DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DOS ESTÁDIOS MUNICIPAIS DO CAMPO DO VELHO E SERROTE 
APERTADO, AMBOS NO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: 
R$ 192.689,47. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola 
- PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 23 de Maio de 2022
VANDSO NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022

ERRATA
A Pregoeira avisa que referente a publicação que saiu na edição de 27/05/2022 no Diário Oficial 

do Estado, página 47, onde se lê: 10 de Junho de 2022 às 08:00 horas, leia-se: 10 de junho de 2022 
as 14h00min. Demais Informações e cópia do edital: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado e nos meios eletrônicos.

Cuité de Mamanguape - PB, 26 de Maio de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de equipamentos “CFTV” – (Circuito Fechado de Televisão) para melhor 
atender às necessidades administrativas, oferecendo maior segurança às Unidades Educacionais, 
Ônibus Escolares e Prédio Sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 08/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / MDE / QSE / FUN-
DEB: 20.600 – 12.361.0008.1014 – 12.361.0008.2017 – 12.361.0008.2019 – 12.361.0008.2074 
– 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 
78/2022 - 30.05.22 - KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME - R$ 96.228,00.

Cuitegi, 30 de maio de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratações de veículos diversos, com condutores e manutenções corretivas e preven-
tivas, para prestações de serviços mensais, diários e viagens eventuais junto a Prefeitura Municipal 
de Cuitegi–PB, até dezembro de 2022 ou enquanto durar os quantitativos. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 07/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / MDE / FUNDEB / PNATE: 
20.600 – 12.361.0008.2015 – 12.361.0008.2017 – 12.361.0008.2074 – 20.700 – 15.451.0007.2027 
– 21.000 – 26.782.0006.2038 – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 73/2022 - 19.05.22 - JOSE DANIEL MELO DO 
NASCIMENTO 11260662497 - R$ 35.730,00; CT Nº 74/2022 - 19.05.22 - ROAMA CELLY PESSOA 
URBANO 71144520479 - R$ 24.337,50.

Cuitegi, 19 de maio de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratações de veículos diversos, com condutores, combustíveis, manutenções 

corretivas e preventivas para prestações de serviços com realizações de viagens eventuais junto ao 
Fundo Municipal de Saúde de Cuitegi – PB, até dezembro de 2022 ou enquanto durar os quantita-
tivos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 06/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS FUS / MAC 
/ CUSTEIO: 40.100 – 10.301.0004.2054 – 10.302.0004.2062 – 10.301.0004.2067 – 3.3.90.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI e: 
CT Nº 70/2022 - 19.05.22 - ROSALVA ARRUDA DUTRA 02909402495 - R$ 118.950,00; CT Nº 
71/2022 - 19.05.22 - JOSE DANIEL MELO DO NASCIMENTO 11260662497 - R$ 90.141,90; CT 
Nº 72/2022 - 19.05.22 - GUARATAN LOCACAO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - R$ 97.500,00.

Cuitegi, 19 de maio de 2022.
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Tomada de Preços Nº 00021/2022-CPL. Contrato: 00001/2021. Aditivo: 01. Objeto 
da Licitação: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÃO DE UMA 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS 
DE REFORMA DA UBS LUZIVALDA COELHO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. Condições de Pa-
gamento: Conforme Planilha de Medição. Valor Global de R$ 257.418,15 (DUZENTOS E CINQUENTA 
E SETE MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E QUINZE CENTAVOS) + (mais) R$ 110.551,98 
(CENTO E DEZ MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), 
representando 42,95% (quarenta e três vírgula noventa e cinco por cento), totalizando R$ 367.970,13 
(TREZENTOS E SESSENTA E MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TREZE CENTAVOS). 
Rubrica orçamentaria: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 
02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape ; 10 301 4280 1022 Const/Amp/Rec. de Unidades 
de Saúde; 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde; 4490.00 Aplicações 
Diretas; 000217 4490.51 99 Obras e Instalações; 000220 4490.52 99 Equipamentos e Material Per-
manente; 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 
– Bloco de Investimento; 4490.00 Aplicações Diretas; 000219 4490.51 99 Obras e Instalações; 000221 
4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente; PROPOSTA: 13099.8200001/17–003 Contratante: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. Contratada: D2R3 SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. Data da Assinatura do Contrato: 11 de Fevereiro de 2022. Data da 
Assinatura do Aditivo: 27 de Maio de 2022. Vigência do Aditivo: Inalterada.

CUITÉ DE MAMANGUAPE - PB, 27 de Maio de 2022.
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisição de unidade 
móvel de saúde 0 km, para melhor atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Curral 
de Cima, de acordo com a Proposta n. º17945.598000/1210–02 – Ministério de Saúde, conforme 
Termo de Referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS 
TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - R$ 295.000,00.

Curral de Cima - PB, 01 de Junho de 2022
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisição de 
unidade móvel de saúde 0 km, para melhor atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Saúde de Curral de Cima, de acordo com a Proposta n. º17945.598000/1210–02 – Ministério de 
Saúde, conforme Termo de Referência; ADJUDICO o seu objeto a: MAIS TRUCK COMERCIO DE 
CAMINHOES LTDA - R$ 295.000,00.

Curral de Cima - PB, 01 de Junho de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. OBJETO: Aquisição de unidade móvel de saúde 

0 km, para melhor atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Curral de Cima, de 
acordo com a Proposta n. º17945.598000/1210–02 – Ministério de Saúde, conforme Termo de 
Referência. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: MAIS TRUCK CO-
MERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ 17.792.470/0001-38. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 98708-0527.

Curral de Cima - PB, 01 de Junho de 2022
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
CONVOCAÇÃO DO SÉTIMO COLOCADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220203PE00006

Tipo: Menor preço por Item 
Objeto: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios não perecíveis para a Merenda para 

atender Creches, Ensino Integral, Infantil, Fundamental, Eja, Ensino Especial e Mais Educação do 
Município de Esperança-PB.

A Prefeitura Municipal de Esperança, através do Pregoeiro, torna público que em face da ausência 
de manifestação, conforme publicação do dia 26/05/2022 no Diário Oficial do Estado da Paraíba 
– DOE,  da sexta colocada no Pregão em epígrafe, e em conformidade com o item 17.1.4 do ins-
trumento convocatório, CONVOCO o licitante remanescente na ordem de classificação, classificado 
em sétimo lugar nos itens 12; 17; 19; 20; 25; 30; 31; 33; 35 para no prazo de 03 (três) dias úteis 
para manifestar interesse nos itens remanescentes. A contratação se dará nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, conforme art. 64, §2º, da Lei de Contratos e Licitações. Desde 
já, solicitamos a mesma documentação de habilitação constante no Edital do referido processo no 
prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não aceite será convocado o sétimo classificado, até que seja 
efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00024/2022
Aos 27 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio Verde - Es-
perança - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 
2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00024/2022 que objetiva 
o registro de preços para: Aquisição parcelada de fraldas descartáveis para atender as necessidades 
das Creche deste Municiípio de Esperança – PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ME
CNPJ: 21.318.384/0001-65
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1
Fraldas descartável G - mais fina, 
mais confortável, proteção até 12h 
- barreiras altas e absorção rápida

SAPECA Unidade 15000 0,50 7.500,00

2

Fraldas descartável GG - mais 
fina, mais confortável, proteção 
até 12h - barreiras altas e absor-
ção rápida

SAPECA Unidade 15000 0,59 8.850,00

3

Fraldas descartável XXG - mais 
fina, mais confortável, proteção 
até 12h - barreiras altas e absor-
ção rápida

SAPECA Unidade 15000 0,65 9.750,00

TOTAL 26.100,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00024/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 

durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 

administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00024/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00024/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ME.
21.318.384/0001-65 
Valor: R$ 26.100,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 27 de Maio de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00023/2022
Aos 25 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefei-

tura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio Verde 
- Esperança - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de 
Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; 
e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00023/2022 
que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para 
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município; resolve registrar o preço 
nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 02.977.362/0001-62
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1
Ácido valproíco (valpro-
ato de sódio) 50mg/ml 
xarope frasco c/ 100ml

PRATI 
DONADUZZI Frasco 1000 4,62 4.620,00

2
Ácido valproíco (valpro-
ato de sódio) 250mg 
comprimido

BIOLAB Comprimido 30000 0,24 7.200,00

3
Ácido valproíco (valpro-
ato de sódio) 500mg 
comprimido

BIOLAB Comprimido 40000 0,65 26.000,00

4 Alprazolan 1mg 
comprimido

NOVA 
QUIMICA Unidade 40000 0,07 2.800,00

5 Alprazolan 2mg 
comprimido

NOVA 
QUIMICA Unidade 20000 0,11 2.200,00

9 Bromazepan 6mg 
comprimido TEUTO Unidade 35000 0,10 3.500,00

10
Carbamazepina 20mg/
ml solução oral frasco 
c/ 100ml

SANVAL Frasco 1000 10,99 10.990,00

11 Carbamazepina 200mg 
comprimido TEUTO Comprimido 120000 0,22 26.400,00

12 Carbamazepina 400mg 
comprimido CRISTALIA Comprimido 60000 0,52 31.200,00

13 Carbonato de litio
300mg comprimido BIOLAB Comprimido 30000 0,24 7.200,00

15 Clonazepan 2,5mg/ml 
gotas frasco c/20ml HIPOLABOR Frasco 300 2,49 747,00

16 Clonazepan 0,5mg 
comprimido GEOLAB Comprimido 100000 0,09 9.000,00

17 Clonazepan 2mg 
comprimido GEOLAB Comprimido 100000 0,06 6.000,00

18 Clorpromazina 40mg/
ml gotas frasco c/20ml CRISTALIA Frasco 50 5,99 299,50

19 Clorpromazina 25mg 
comprimido CRISTALIA Comprimido 60000 0,26 15.600,00

22 Diazepan 5mg 
comprimido

NOVA 
QUIMICA Comprimido 30000 0,06 1.800,00

26
Fenobarbital 40mg/
ml solução oral gotas 
frasco c/20ml

CRISTALIA Frasco 2000 5,05 10.100,00

27 Fenobarbital 100mg 
comprimido

UNI??O 
QUIMICA Comprimido 150000 0,16 24.000,00

30
Haloperidol 2mg/ml 
solução oral gotas 
frasco c/20ml

CRISTALIA Frasco 1000 4,43 4.430,00

33 Imipramina, cloridrato 
25mg comprimido CRISTALIA Comprimido 5000 0,43 2.150,00

34
Levomepromaz ina 
40mg/ml solução oral 
gotas frasco c/20ml

CRISTALIA Frasco 500 10,99 5.495,00

35 Levomepromaz ina 
25mg comprimido CRISTALIA Comprimido 30000 0,43 12.900,00

36 Levomepromaz ina 
100mg comprimido HIPOLABOR Comprimido 30000 0,67 20.100,00

38 Risperidona 1mg/ml 
frasco com 100ml

PRATI 
DONADUZZI Frasco 500 12,00 6.000,00

39 Risperidona 2mg com-
primido

PRATI 
DONADUZZI Comprimido 20000 0,11 2.200,00

TOTAL 242.931,50

VENCEDOR: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
CNPJ: 08.674.752/0001-40
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

6 Amitriptilina 25mg com-
primido EMS Unidade 120000 0,05 6.000,00

23 Diazepan 10mg comprimido GERMED Comprimido 150000 0,07 10.500,00

37 Paroxetina 20mg compri-
mido EMS Comprimido 60000 0,23 13.800,00

40 Sertralina 50mg compri-
mido RANBAXY Comprimido 100000 0,10 10.000,00

TOTAL 40.300,00

VENCEDOR: NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP
CNPJ: 15.218.561/0001-39
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
7 Biperideno, cloridrato 2mg 

comprimido
CRISTALIA Comprimido 60000 0,20 12.000,00

8 Bromazepan 3mg com-
primido

TEUTO Unidade 30000 0,11 3.300,00

14 Clomipramina, cloridrato 
25mg comprimido

SANDOZ Unidade 24000 0,32 7.680,00

20 Clorpromazina 100mg 
comprimido

CRISTALIA Comprimido 60000 0,36 21.600,00

21 Diazepan 5mg/ml solução 
injetável ampola c/2 ml

TEUTO Ampola 50 0,81 40,50

24 Escitalopran,oxalato de 
10mg comprimido

MEDLEY Comprimido 5000 0,19 950,00

25 Fenitoina 100mg com-
primido

TEUTO Comprimido 80000 0,13 10.400,00

28 Fluoxetina 20mg comprimi-
do( capsula)

TEUTO Comprimido 100000 0,07 7.000,00

41 Cloridrato de tramadol 100 
mg injetavel

TEUTO Ampola 120 1,96 235,20

42 Cloridrato de tramadol 50 
mg injetável

TEUTO Ampola 120 1,68 201,60

TOTAL 63.407,30

VENCEDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 01.722.296/0001-17
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

29 Haloperidol 5mg/ml solução 
injetável ampola c/1ml

UNIAO 
QUIMICA Ampola 20 3,70 74,00

31 Haloperidol 1mg 
comprimido CRISTALIA Comprimido 20000 0,16 3.200,00

32 Haloperidol 5mg 
comprimido CRISTALIA Comprimido 100000 0,26 26.000,00

TOTAL 29.274,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00023/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00023/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00023/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
02.977.362/0001-62 
Valor: R$ 242.931,50
- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.
08.674.752/0001-40 
Valor: R$ 40.300,00
- NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP.
15.218.561/0001-39 
Valor: R$ 63.407,30
- PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA.
01.722.296/0001-17 
Valor: R$ 29.274,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 25 de Maio de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022
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.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição da papel oficio e envelopes para atender diversas Secretarias deste município 
de Esperança – PB. Abertura da sessão pública: 15:00 horas do dia 14 de Junho de 2022. Início 
da fase de lances: 15:01 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 subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; 
Decreto Municipal nº 1.907/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital:www.tce.pb.gov.br;www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 01 de Junho de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de fraldas descartáveis para atender as necessidades das Creche 
deste Municiípio de Esperança – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00024/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança:. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00196/2022 - 27.05.22 - JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ME - R$ 26.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
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 Licitação nº DV00017/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 
VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GADO 
BRAVO – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CARLOS 
ROBERTO BATISTA COSTA - R$ 17.050,00.

Gado Bravo - PB, 23 de Maio de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS 
MARCOS E CARACOLZINHO, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação 
do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 08301/2021 
– IGOR ROCHA DE BRITO LIRA - ME - RUA ANTONIO CAMPOS, 528 - LAURITZEN - CAMPINA 
GRANDE - PB, CNPJ Nº 36.972.451/0001-38 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 121.906,60, que corres-
ponde a 35,73%, ficando o referido contrato com o valor global de R$ R$ 445.116,00 (Quatrocentos 
e quarenta e cinco mil cento e dezesseis reais). 

Gado Bravo – PB, 01 de Junho de 2022.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE COMUNI-
CAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00017/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE – 05005.10.301.1004.2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE 
SAÚDE – 4.4.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 05101/2022 - 01.06.22 - CARLOS ROBERTO BATISTA 
COSTA - R$ 17.050,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A MA-
NUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E 
GUARIBAS DE CIMA, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00003/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 08401/2021 – MOURA E 
ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – - AV DOM PEDRO II, 987 - CENTRO - JOAO 
PESSOA - PB, CNPJ Nº 18.127.470/0001-86 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 80.707,20, que corres-
ponde a 18,34%, ficando o referido contrato com o valor global de R$ R$ 520.684,80 (Quinhentos 
e vinte mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos). 

Gado Bravo – PB, 01 de Junho de 2022.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00066/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa no ramo pertinente para os serviços de reposição de pavimento em paralelepípedos em 
diversas áreas do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
LUCIANO DOS SANTOS SILVA - R$ 80.404,00.

Guarabira - PB, 30 de Maio de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00068/2022, que objetiva: Registro de preços para 
Aquisições de tecidos diversos e outros para atender as demandas da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARINGÁ COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 240.508,00; VENDE TUDO MAGAZINE LTDA - R$ 140.928,00.

Guarabira - PB, 30 de Maio de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00078/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às0 8:00, do dia 15 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:. Contratação de Empresa para prestação 
de serviços especializados de Assessoria Técnica na Elaboração de Projetos complementares onde 
funcionará uma creche com área construída de 420 m2. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada 
do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 01  de Junho   de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 21.06.2022 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio, André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 03.2022, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para execução de pavimento em paralelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico 
em diversas ruas da Zona Urbana do município, apenas mão de obra. Recursos Próprios. Dota-
ção consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, 
poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido 
entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 01 de Junho de 2022
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 21.06.2022 às 13h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio, André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 04.2022, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para execução de pavimento em paralelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico 
em diversas ruas da Zona Rural do município, apenas mão de obra conforme termo de referência. 
Recursos Próprios. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do 
Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário 
compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 01 de Junho de 2022
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00068/2022, que objetiva: Registro de 
preços para Aquisições de tecidos diversos e outros para atender as demandas da Administra-
ção Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARINGÁ 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 240.508,00; VENDE TUDO MAGAZINE LTDA 
- R$ 140.928,00.

Guarabira - PB, 30 de Maio de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, às 09:30 horas do dia 14 de junho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO 
DE MATERIAL AUDIOVISUAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.
com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurjao - PB, 01 de junho de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, às 11:00 horas do dia 14 de junho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 
7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurjao - PB, 01 de junho de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2022

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e CONVOCA aos interessados para a abertura de envelopes de propostas de preços e continuidade 
do certame abaixo descrito PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo 
objeto é a AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO INTUITO ATENDER 
AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO. Data: 07/06/2022 às 09h00min (Horário Local). 
No Setor de Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba, no horário de expediente. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.
com, no horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 01 de junho de 2022.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2022

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e CONVOCA aos interessados para a abertura de envelopes de propostas de preços e continuidade 
do certame abaixo descrito PREGÃO PRESENCIAL nº. 014/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto 
é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. Data: 07/06/2022 às 11h00min (Horário 
Local). No Setor de Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, 
Gurjão – Paraíba, no horário de expediente. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@
gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 01 de junho de 2022.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, às 09:00 horas do dia 17 de junho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa do ramo 
pertinente para implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas do município 
de Imaculada-PB. Recursos através do Contrato de Rapasse nº 918371/2021/MDR/CAIXA e 
911874/2021/MDR/CAIXA com contrapartida do Município. Fundamento legal. Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 01 de junho de 2022
JOSÉ GILSON PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do show artístico da Banda FORRÓ DA SACANAGEM, para se apresentar 
em praça pública no dia 22/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OU-
TROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca 
e: CT Nº 00209/2022 - 25.05.22 - RAFAEL SOARES DA SILVA 07465509440 - R$ 12.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços médicos 
especializados para consultas e exames de Pediatria, para atender as demandas operacionais da 
Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: 
https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 01 de Junho de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 00007/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA A 
CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - R$ 9.082,00

Juazeirinho - PB, 26 de Maio de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 00006/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 00006/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO TIPO 
(PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO), PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE MOTOCROSS, 
DO ANO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HERTZ – ESTRUTURAS E EVENTOS 
EIRELI - R$ 16.500,00

Juazeirinho - PB, 26 de Maio de 2022 
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO TIPO 
(PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO), PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE MOTOCROSS, DO 
ANO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Juazeirinho: 02.220 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE – 13 392 0002 2047 
ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA. VIGÊNCIA: até 25/07/2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 04401/2022 - 26.05.22 - HERTZ - ESTRUTURAS E 
EVENTOS EIRELI - R$ 16.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA A 
CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 00007/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.050 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC. HÍDRICOS – 20 606 0002 2021 ATIVIDADES 
DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 05101/2022 - 26.05.22 - AGRONORDESTE COMERCIO E REPRE-
SENTACAO LTDA - R$ 9.082,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 09:30 horas do dia 17 de junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo de engenharia para Construção do Centro de Referência de Assistência Social, conforme 
especificações do projeto básico. 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: (83) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@
gmail.com. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 01 de Junho de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 09:30 horas do dia 20 de Junho de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO TIPO 
A INTEGRA PARAÍBA, NO MUNICÍPÍO DE LAGOA DE DENTRO–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: (83) 
3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 01 de Junho de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da apresentação artística da Banda BRASAS DO FORRÓ, para se apre-
sentar em praça pública no dia 19/06/2022, por ocasião dos FESTEJOS JUNINOS, edição 2022, 
Logradouro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00098/2022 - 31.05.22 - FRANCISCO IVANILSON 
TAVARES MOREIRA - R$ 55.000,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de um veículo novo, 0 KM, para melhor atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 4.4.90.52.01 – Equipa-
mento e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00097/2022 - 31.05.22 - FIORI 
VEICOLO S.A - R$ 61.850,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO OCORRIDA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, 
JORNAL A UNIÃO, DIÁRIO DO MUNICÍPIO E SITE OFICIAL DO MUNICIPIO. VEICULADA 
EM 27/05/2022, PASSANDO A VIGORAR DA SEGUINTE FORMA. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
LICITANTES HABILITADOS: CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI; CONSTRUTORA BETA 
GAMA ENGENHARIA LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA APODI LTDA – 
ME; CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI; CONSTRUTORA LCL LTDA; D K CONSTRUÇÕES 
EIRELI; E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; JRD CONSTRUTORA 
LTDA; OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI; PRIMEE 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA; TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ – MOLDADOS E SERVIÇOS 
LTDA; TURMALINA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão 
pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 10/06/2022, às 
10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34783001. E-mail: 
administracao@passagem.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 01 de Junho de 2022
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB ATRAVÉS DE SUA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TORNAR PÚBLICO O RESULTADO DE JULGAMENTO DE 
HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇÕES DA TOMADA DE PREÇOS N° 0007/2022, 
PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO, NA PB 356, SAÍDA PARA ITAPORANGA E REFORMA 
DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. TEM COMO 
VENCEDORA A EMPRESA: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME CNPJ 17.415.942/0001-33. COM 
VALOR GLOBAL DE R$ 161.725,45 (CENTO E SESSENTA E UM MIL SETECENTOS E VINTE 
E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

PEDRA BRANCA-PB, 27 DE MAIO DE 2022
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 00024/2022
OBJETO: , IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTO VOLTAICAS E EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. VENCEDORA: ATIVE 
ENERGY E VO ITA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA – CNPJ Nº 
28.829.715/0001-70  COM O VALOR GLOBAL DE R$ 1.973.600,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS 
E SETENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS).

RESOLVE: APÓS ANÁLISE DO PROCESSO, E, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM 
A LEI, RESOLVE ADJUDICAR E HOMOLOGAR. ESTANDO CONVOCADAS PARA ASSINAR 
TERMO CONTRATUAL.

PEDRA BRANCA-PB, 01 DE JUNHO DE 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

 INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2022
RATIFICO, NOS TERMOS DO ART. 25, INCISO III, C/C O “CAPUT” DO ART. 26, AMBOS DA 

LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A INEXIGIBILIDADE DE Nº 00010/2022, PARA A CONTRATAÇÃO DA 
EMPRESA RANIERI NOBREGA FERRAIRA - ME CNPJ Nº 10.367.987/0001-30, LOCALIZADA 
A RUA VEREADOR JOAQUIM LEITÃO S/N, EDIFICIO CORAGEM, SALA 05, CEP 58.700-110, 
CENTRO PATOS-PB, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DA BANDA RAFAEL DONO, PARA 
ANIMAR AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 
NO DIA 08 DE JULHO DE 2022, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), 
CONFORME CONSTAR DO RESPECTIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PEDRA BRANCA- PB, EM 16 DE MAIO DE 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2022
HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 

00010/2020, - CPL, DE ACORDO COM O PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL, CONTIDO NO TERMO DE ENCERRAMENTO.

FAÇO A ADJUDICAÇÃO DO SEU OBJETO EM FAVOR DA EMPRESA RANIERI NOBREGA 
FERRAIRA - ME CNPJ Nº 10.367.987/0001-30, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 15.000,00 
(QUINZE MIL REAIS), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DA BANDA RAFAEL DONO, PARA 
ANIMAR AS FESTIVIDADES DO XXXIV JOÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA 
NO DIA 08 DE JULHO DE 2022.

PEDRA BRANCA- PB, EM 16 DE MAIO DE 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2022

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE ACORDO 

COM O PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 0010/2022. 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA:  RANIERI NOBREGA FERRAIRA - ME CNPJ Nº 10.367.987/0001-30.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA RAFAEL DONO, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES 

DO XXXIV JOÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA NO DIA 08 DE JULHO DE 2022.
VALOR GLOBAL DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS),
VIRGENCIA 31/12/2022

PEDRA BRANCA- PB, EM 01 DE JUNHO DE 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 0009/2022
RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da Lei Federal nº 

8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE nº 00009/2022, para a contratação da empresa TS EVENTOS E 
EDITORA LTDA CNPJ nº 03.542.617/0001-27, localizada a AV ALBERTO CRAVEIRO, 960, SALA 
04, CEP: 60.860-012, BAIRRO DIAS MARCEDO / FORTALEZA, cujo objeto é a contratação do 
ARTISTA KADU MARTINS, para animar as festividades do XXXIV João Pedro do município de 
Pedra Branca no dia 09 de julho de 2022, com o valor global de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil 
reais), conforme constar do respectivo contrato de prestação de serviços.

Pedra Branca- PB, em 26 de maio de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº 0009/2022
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00009/2020, - 

CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa TS EVENTOS E EDITORA LTDA 
CNPJ nº 03.542.617/0001-27, com o valor global de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), cujo 
objeto é a contratação do ARTISTA KADU MARTINS, para animar as festividades do XXXIV João 
Pedro do município de Pedra Branca no dia 09 de julho de 2022.

Pedra Branca- PB, em 26 de maio de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
INEXIGIBILIDADE Nº 0009/2022

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços jurídicos de acordo com o processo Inexigi-

bilidade nº 0009/2022. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  TS EVENTOS E EDITORA LTDA CNPJ nº 03.542.617/0001-27.
OBJETO: contratação do ARTISTA KADU MARTINS, para animar as festividades do XXXIV 

João Pedro do município de Pedra Branca no dia 09 de julho de 2022.
valor global de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), 
VIRGENCIA 31/12/2022

Pedra Branca- PB, em 01 de junho de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Financiamento á Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA Apoio Financeiro para 
Despesas de Capital – outras Garantias. 

Contrato Nº 0540418-78. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB e a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, Valor R$ 2.593.971,83 (dois milhões quinhentos e noventa e três mil 
novecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos) com finalidade única e exclusiva de 
financiar as Despesas capital prevista na Legislação Orçamentaria do ano de 2021 e dos exercícios 
financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizativa nº 560/2021 de dez 
de junho de dois mil e vinte, a saber: usina solar fotovoltaica e substituição de iluminação pública 
convencional por LED.

Campina Grande –PB, 20 de dezembro de 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS 

E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ Nº 02.596.872/0001-90, classificada em 2º lugar 
no item 0001 do Pregão Eletrônico nº 0019/2022, após o final do prazo limite da convocação pela 
homologação para a assinatura do termo contratual em que a 1ª colocada, a empresa VIA NOVITA 
LTDA ME, CNPJ Nº 04.447.180/0001-05, NÃO se apresentou. O objeto do PE 19/2022 é o: Con-
tratação de empresa para aquisição de computador para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias 
para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do direito e na 
manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 01 de junho de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Peças Automotivas destinadas a manutenções corretivas e preventivas, da Frota de Veículos 
e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS 
LTDA - R$ 968.650,00; CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS 
AUTOM - R$ 360.330,00; JAILSON DA SILVA FERREIRA 05315684407 - R$ 62.200,00; O CEA-
RENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 288.900,00; SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - R$ 48.860,00.

Pilões - PB, 23 de maio de 2022
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente, para executar serviços de Pavimentação 
de Estradas Vicinais no município de Pilões– PB, conforme Contrato de Repasse N°. 907750/2020/
MDR/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Pilões/ Contrato de Repasse N°. 907750/2020/MDR/CAIXA, através da 
Caixa Econômica Federal 4490.5199 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00053/2022 
- 27.05.22 - JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - R$ 241.851,79.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar serviços na Adequação 
de Estradas Vicinais no município de Pilões– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pilões/ Emenda Especial N°. 
09032021–012326: 4490.5199 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00054/2022 - 27.05.22 
- JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - R$ 179.062,78.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar serviços na Construção de 
Escadaria no município de Pilões – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos ordinários: Crédito Especial – LEI Nº 011/20220, de 28 de março de 2022. 
4490.5199 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00055/2022 - 27.05.22 - QUALITY 
CONSTRUCOES LTDA - R$ 54.197,84.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição Parcelada de Peças Automotivas destinadas a manutenções corretivas e 
preventivas, da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários/FUNDEB 
30%/MDE/QSE/FUNDEB VAAT/CIDE/FUS/MAC/ IGD/BF/ FMDCA/ IGD–SUAS/ CUSTEIO/PBFI/ 
CRIANÇA FELIZ e OUTROS: 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00048/2022 - 
25.05.22 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 968.650,00; 
CT Nº 00049/2022 - 25.05.22 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA 
VEICULOS AUTOM - R$ 360.330,00; CT Nº 00050/2022 - 25.05.22 - JAILSON DA SILVA FERREIRA 
05315684407 - R$ 62.200,00; CT Nº 00051/2022 - 25.05.22 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE 
PECAS LTDA - R$ 288.900,00; CT Nº 00052/2022 - 25.05.22 - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - R$ 48.860,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel 

Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos, moveis e materiais 
de informática diversos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município conforme Propostas: 
12002.118000/1210–02, 12002.118000/1210–03, 12002.118000/1210–04 e 12002.118000/1210–06 – 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 14 de Junho de 2022. Início da 
fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.
com. Edital: www.piloezinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilõezinhos - PB, 31 de Maio de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, torna público que houve retificação na especificação do 

objeto em razão do resultado do Julgamento da impugnação ao edital  e com isso a necessidade 
de correção,  de modo que o prazo inicialmente estabelecido foi reaberto para modalidade pregão 
eletrônico nº 002-2022 sistema de registro de preço do tipo menor preço, objetivando o registro 
de preço para Contratação de empresa especializada em serviços de coleta, acondicionamento, 
transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos dos serviços de saúde (RSS) gerados pelas 
unidades de saúde do município de Pitimbu.   A nova data da sessão pública para abertura dos 
envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a às 9:01min do dia 14/06/2022   , na sede da 
prefeitura municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na rua pe. José João, 31 – centro – 58.324-
000 – Pitimbu/PB. Maiores informações através do site www.pitimbu.pb.gov.br ou na Prefeitura 
Municipal no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 31 de Maio de 2022.
Cláudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de um banhei-

ro público no Município de Poço de José de Moura. Data e Local, às 09:00 horas do dia 22/06/2022, na 
sala de Reuniões da CPL, com sede na Av. Frei Damião, n° 252, Centro – Poço de José De Moura – PB.

Poço José de Moura/PB, 01 de junho de 2022.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00013/2022, para o dia 15 de Junho de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 15 de Junho de 2022 às 10:05 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 
3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Prata - PB, 01 de Junho de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
RESULTADO FASE PROPOSTA PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Puxinanã – PB, TORNA PUBLICO para 

conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento das Propostas de Preços, referente à 
Tomada de Preços n.º 001/2022, que tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ - PB, que teve o 
seguinte resultado: EMPRESAS CLASSIFICADAS: ARC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
ME, CNPJ: 23.744.455/0001-17; HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 26.836.842/0001-
71; INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 03.757.786/0001-84; E L F TEIXEIRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 17.560.794/0001-40; SERRA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ: 14.031.903/0001-44, ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 
22.455.563/0001-07, RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 19.910.1005/0001-
06; TORRES CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 14.313.165/0001-28 R$: 14.313.165/0001-28, APN 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.317.848/0001-50. EMPRESAS DESCLASSIFI-
CADAS: ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 
05.881.170/0001-46; ARENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES EIRELI, CNPJ: 31.615.295/0001-34; 
JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ: 28.697.127/0001-20; RF SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL EIVELI, CNPJ: 29.878.872/0001-39; RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ: 19.744.104/0001-39, COFEM CONSTRUÇOES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCA-
ÇÕES EIRELI, CNPJ: 17.440.286/0001-29; BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI ME, CNPJ: 
31.162.496/0001-23, PR CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 36.121.012/0001-11; EMPRESA VEN-
CEDORA DO CERTAME: APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.317.848/0001-50,  
com valor global da proposta de preços de R$ 385.340,70 (trezentos e oitenta e cinco mil trezentos 
e quarenta reais e setenta centavos) conforme consta nos autos do processo administrativo. Na 
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo para interposição de recursos administrativo.

Puxinanã – PB, 01 de junho de 2022.
Brenda Yasmin Carvalho de Melo

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2022
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº. 006/2022, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA CRECHE FILISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ. 
Data de abertura: 17/06/2022 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site: www.tce.pb.gov.br ou e no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente 
através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 01 de junho de 2022
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2022
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº. 006/2022, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA CRECHE FILISMINA GONÇALVES DE QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ. 
Data de abertura: 17/06/2022 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site: www.tce.pb.gov.br ou e no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente 
através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 01 de junho de 2022
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços – (mecânicos, elétricos, socorro mecânico), para atender a todas as Secretarias do 
Município de Santa Inês - PB., conforme descrição e quantidades constantes no edital e Termo de 
Referência. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 horas do dia 16/06/2022. 
Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 16/06/2022. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo 
de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 01 de Junho de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para conhe-

cimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022, que 
tem como objeto: Contratação de empresa especializada para dar continuidade a construção de escola 
na Zona Urbana – Escola 12 salas – Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do Termo 
de Compromisso PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Resultado 
do Julgamento das propostas de preços, com base no Relatório Técnico a Comissão de Licitação fez as 
seguintes considerações: Licitante classificado por atender as exigências do instrumento convocatório: 
1) EJAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 09.603.358/0001-83 - Valor: R$ 4.628.576,34. Licitantes des-
classificados por não atender as exigências do instrumento convocatório: A. P ENGENHARIA LTDA – a 
empresa apresentou quantidades diferentes do projeto para os seguintes itens: 3.2.7; 5.2.1; 9.9 e 33.1; 
apresentou valores sem BDI, referente ao item 15.9, ficando o valor do item superior ao valor do projeto; 
Com relação aos valores do BDI, 57% dos itens estão com valores onde os cálculos de Valor Unitário 
e BDI não conferem, demonstrando variação na aplicação do BDI, um BDI médio aplicado de 28,33% 
diferindo do BDI calculado apresentado que foi de 28,35%; Quanto aos valores dos serviços – tendo em 
vista a imprecisão na aplicação do BDI ou sua variação, a mesma ocasionou o mesmo erro nos valores 
dos serviços. CONSTRUTORA ALICERCE LTDA - a licitante não apresentou nenhuma composição de 
custo deixando de atender o item 7.2, alínea, letra i - i) Apresentar a composição de custos para todos 
os itens da proposta e SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 14.031.903/0001-44, a 
empresa apresentou composições de custos unitários que não correspondem aos serviços da proposta, 
não atendendo ao item 7.2, alínea, letra i do edital - i) Apresentar a composição de custos para todos os 
itens da proposta, assim como não apresentou a  composição detalhada de Encargos Sociais utilizados 
na elaboração da composição dos preços unitários, não atendendo ao item 7.2, alínea, letra h do edital. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na sede temporária da Prefeitura Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro 
Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000, no horário 08:00 às 12:00hs 
dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br. 

Santa Luzia/PB, 31 de maio de 2022.
Jonas Pereira de Andrade

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: Pregão Eletrônico Nº 00014/2022. OBJETO: Registro de Preços para Contratação de 

Estrutura Física (Som, Iluminação, Geradores, Palco, Grid, House, Banheiros Químicos e Outros), em 
comemoração à tradicional festividade junina do ano 2022 e outros eventos realizados pelo Município de 
Santa Luzia-PB. CONVOCAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação ou 
solicitar através de e-mail a referida Ata objetivando a assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, 
sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI, CNPJ: 11.500.957/0001-13, Valor: R$ 
151.700,00; - CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA, CNPJ: 07.197.678/0001-55, Valor: R$ 73.562,00; - J 
K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI, CNPJ: 14.909.605/0001-04, Valor: 
R$ 118.167,70; - JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI, CNPJ: 04.203.988/0001-47, Valor: R$ 
361.296,00; - M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS, CNPJ: 20.953.509/0001-66, Valor: 
R$ 725.937,00. INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, 
s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 01 de junho de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N°. 00114/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022
PROCESSO Nº 00040/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA, CNPJ: 30.784.578/0001-47.
OBJETO: Contratação da Cantora ELIANE para realização de Show na noite do dia 26/06/2022, 

com duração de 01h30min de Show no Tradicional São João no município de Santa Luzia-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - Secretaria de Cultura - 13.695.1037.2007 - Promoção 

de Eventos. 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/05/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 17 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de junho de 2022     27Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022
PROCESSO Nº 00040/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA, CNPJ: 30.784.578/0001-47. 
OBJETO: Contratação da Cantora ELIANE para realização de Show na noite do dia 26/06/2022, 

com duração de 01h30min de Show no Tradicional São João no município de Santa Luzia-PB.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Santa Luzia-PB, 16 de maio de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N°. 00105/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2022

PROCESSO Nº 00036/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: TATY GIRL GRAVACOES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA, CNPJ: 

23.268.243/0001-00
OBJETO: Contratação da Cantora TATY GIRL para realização de Show na noite do dia 24/06/2022, 

com duração de 02h00min de Show no Tradicional São João no município de Santa Luzia-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - Secretaria de Cultura - 13.695.1037.2007 - Promoção 

de Eventos. 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/05/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 06 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022
PROCESSO Nº 00041/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: JOSE AMAZAN SILVA, CNPJ: 04.235.094/0001-39.
OBJETO: Contratação do Cantor AMAZAN para realização de Show na noite do dia 24/06/2022, 

com duração de 02h20min de Show no Tradicional São João no município de Santa Luzia-PB.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Santa Luzia-PB, 17 de maio de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N°. 00115/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022
PROCESSO Nº 00041/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: JOSE AMAZAN SILVA, CNPJ: 04.235.094/0001-39
OBJETO: Contratação do Cantor AMAZAN para realização de Show na noite do dia 24/06/2022, 

com duração de 02h20min de Show no Tradicional São João no município de Santa Luzia-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - SECRETARIA DE CULTURA - 13.695.1037.2007 - Pro-

moção de Eventos. 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/05/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 18 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2022
PROCESSO Nº 00036/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: TATY GIRL GRAVACOES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA, CNPJ: 

23.268.243/0001-00
OBJETO: Contratação da Cantora TATY GIRL para realização de Show na noite do dia 24/06/2022, 

com duração de 02h00min de Show no Tradicional São João no município de Santa Luzia-PB.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Santa Luzia-PB, 04 de maio de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022
PROCESSO Nº 00042/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA, devidamente inscrita no 

CNPJ sob o n° 26.263.021/0001-93
OBJETO: Contratação da Cantora GIL MENDES para realização de Show na noite do dia 

23/06/2022, com duração de 01h30min de Show no Tradicional São João no município de Santa 
Luzia-PB.

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Santa Luzia-PB, 19 de maio de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N°. 00116/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2022
PROCESSO Nº 00042/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA, CNPJ 26.263.021/0001-93
OBJETO: Contratação da Cantora GIL MENDES para realização de Show na noite do dia 

23/06/2022, com duração de 01h30min de Show no Tradicional São João no município de Santa 
Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 - Secretaria de Cultura - 13.695.1037.2007 - Promoção 

de Eventos. 3390.39 - 1500-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/05/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 20 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Material de Limpeza, higiene pessoal e 

material para copa e cozinha, parceladamente, destinado as atividades das Secretarias e Programas 
do Município de Santa Luzia - PB.

CONTRATO Nº 00108/2022 - CONTRATADA: SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI, 
CNPJ nº 11.186.469/0001-83. VALOR GLOBAL: R$ 385,00. Vencendo nos seguintes itens: 22, 44, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00109/2022 - CONTRATADA: GESSIRATAN FRANCISCO BULCAO, CNPJ nº 
07.586.455/0001-80. VALOR GLOBAL: R$ 9.155,40. Vencendo nos seguintes itens: 76, 78, 85, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00110/2022 - CONTRATADA: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, CNPJ n° 08.158.664/0001-95. VALOR GLOBAL: R$ 43.990,00. Ven-
cendo nos seguintes itens: 100, 101, 102, 103, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00111/2022 - CONTRATADA: J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS 
LTDA, CNPJ n° 21.318.384/0001-65. VALOR GLOBAL: R$ 10.200,00. Vencendo nos seguintes 
itens: 19, 48, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00112/2022 - CONTRATADA: RR MERCADO LTDA, CNPJ n° 11.338.538/0001-
27. VALOR GLOBAL: R$ 648.879,25. Vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 
98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, conforme proposta da vencedora 
anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00113/2022 - CONTRATADA: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO 
COMERCIAL LTDA, CNPJ n° 20.306.488/0001-97. VALOR GLOBAL: R$ 3.885,00. Vencendo no 
seguinte item: 96, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 16/05/2022 a 31/12/2022. 
DATA DOS CONTRATOS: 16 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 066/2022, cujo 

objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PEDAL E COLETORES 
PERFUROCORTANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS SALAS DE VACINAÇÃO DAS 
UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, para às 11h00m do dia 15 de Junho de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 01 de Junho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miri-
tânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 20 de Junho de 2022, licitação modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 
PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail. com. Edital: https://
licitacoes.santarita.pb.gov.br/cate goria/editais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 01 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 01 de junho de 2022. 
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2022, que obje-

tiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CADEIRAS DE RODAS ADULTO E INFANTIL, 
CADEIRAS DE BANHO, MULETAS E ANDADORES ADULTO, PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/
PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponentes vencedores:

- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
CNPJ: 40.876.269/0001-50
Valor R$: 25.600,00
- FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
CNPJ: 26.044.732/0001-77
Valor R$: 130.197,00
- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50
Valor R$: 12.000,00
- ORTOPEDIA BRASIL LTDA
CNPJ: 05.477.107/0001-49
Valor R$: 330.000,00
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 01 de junho de 2022. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 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 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS REUTILIZÁVEIS (POTES COM TAMPA), PARA 

ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA/PB. 

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 
024/2022, de 11/02/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05 e 
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 038/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS REUTILIZÁVEIS (POTES COM TAMPA), PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/
PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- UNIMIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.393.076/0001-50
Valor R$: 95.400,00 

Santa Rita - PB, 01 de junho de 2022.
EDILENE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2022

O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 062/2022, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA SEM MOTORISTA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA/PB, para às 09h00m do dia 15 de Junho de 2022. Edital: https://licitacoes.santarita.
pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclareci-
mentos: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita/PB, 01 de Junho de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

141/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO (INSTAGRAN, FACEBOOK E YOUTUBE) DO EVENTO 
DENOMINADO ”SÃO JOÃO DE SANTA RITA”, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA/PB. JUSTIFICATIVA: Por razões de fato superveniente de interesse público e da 
administração, e com base no art. 49 da lei federal nº 8.666/93. DATA: 01/06/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 13:00 horas do dia 20 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A CONSTRUÇÃO DA 1° ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CACIMBINHA, 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, CONFORME O SICONV N° 916041/2021 E OP: 
1078688–75. 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: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 02 de Junho de 2022
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00063/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Lote. Objeto: Aquisição 
de mesas, cadeiras e armário, para atender as demandas do NACAP (Núcleo de Assistência 
à Criança e ao Adolescente Piranhense). Abertura das propostas: dia 14 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 do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 01 de Junho de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00007/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através do Presidente da Comissão, TORNA 

PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 09h00min do dia 21 de Junho de 2022, 
abertura da sessão pública na Modalidade Tomada de Preços, com objeto: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de Paisagismo em encostas de taludes na Rodovia PB 400, saída para 
a cidade de Monte Horebe, no Município de São José de Piranhas – PB; no Auditório Maria Elza, 
Anexo da Secretaria Municipal de Educação deste Município. Os interessados poderão retirar o 
Edital na Sala da CPL, provisoriamente instalada na sede da Secretaria Municipal de Educação de 
São José de Piranhas, Rua Malaquias Gomes Barbosa, Centro, São José de Piranhas – PB ou pelos 
meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com ou site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 01 de Junho de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN008/2022, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica especializada na produção artística 
com direito de exclusividade da Banda Forró 3x4, quando das comemorações da Festa junina, 
nos dias 18 e 19 /06/ 2022. Contratação de pessoa jurídica especializada na produção artística 
com direito de exclusividade da Banda Forró 3x4, quando das comemorações da Festa junina no 
município de São Sebastião de Lagoa de Roça, nos dias 18 e 19 de junho de 2022.; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ONDA PRODUCOES GRAVACOES E 
EDICOES MUSICAIS LTDA - R$ 20.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 26 de maio de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2022, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica especializada na produção artística 
com direito de exclusividade da empresa Henry Freitas produções Artísticas ltda, quando das 
comemorações da Festa junina no município de São Sebastião de Lagoa de Roça, nos dias 18 
e 19 de Junho de 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 50.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 25 de Maio de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2022
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 
IN00010/2022, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica especializada na produção artística com 
direito de exclusividade da katia Cilene, quando das comemorações da Festa junina no município de 
São Sebastião de Lagoa de Roça, nos dias 18 e 19 de Junho de 2022. RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Willame Andrade Shows e Eventos LTDA - R$ 55.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 25 de Maio de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2022, 
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica especializada na produção artística com direito de 
exclusividade de TOM OLIVEIRA quando das comemorações da Festa junina no município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça, nos dias 18 e 19 de Junho de 2022; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - R$ 30.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 23 de Maio de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Empresa técnica especializada em Locação de Infraestrutura para 
realização da festividade Junina no Município de São Sebastiao de Lagoa de Roça. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02130.27.812.2006.2089 –Manutenção das Atividades 
Culturais e Tradicionais 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 500 – Fonte. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 
00051/2022 - 01.06.22 até 01.06.23 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - R$ 6.224,00; 
CT Nº 00052/2022 - 01.06.22 até 01.03.23 - DENISE MOURA DO NASCIMENTO - R$ 59.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na produção artística com direito de 
exclusividade de TOM OLIVEIRA quando das comemorações da Festa junina no município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça, nos dias 18 e 19 de Junho de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexi-
gibilidade de Licitação nº IN00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 02130.27.812.2006.2089 
– 001004.33.90.3600.00 –001005.33.90.3900.00 – 500. VIGÊNCIA: até 30/06/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00056/2022 
- 23.05.22 - TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na produção artística com direito de 
exclusividade da empresa Henry Freitas produções Artísticas ltda, quando das comemorações da 
Festa junina no município de São Sebastião de Lagoa de Roça, nos dias 18 e 19 de Junho de 2022. 
FUND. LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios de Roça: 
02130.27.812.2006.2089–001004.33.90.3600.00 – 001005.33.90.3900.00 – 500. VIGÊNCIA: até 
30/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: 
CT Nº 00054/2022 - 26.05.22 - HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 50.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na produção artística com direito de 
exclusividade da Banda Kátia Cilene, quando das comemorações da Festa junina no município de 
São Sebastião de Lagoa de Roça, nos dias 18 e 19 de Junho de 2022. FUND. LEGAL: Inexigi-
bilidade de Licitação nº IN00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 02130.27.812.2006.2089 
– 001004.33.90.3600.00 – 001005.33.90.3900.00 – 500. VIGÊNCIA: até 30/06/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00055/2022 
- 26.05.22 - WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS LTDA - R$ 55.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na produção artística com direito de 
exclusividade da Banda Forró 3x4, quando das comemorações da Festa junina no município de 
São Sebastião de Lagoa de Roça, nos dias 18 e 19 de Junho de 2022. Contratação de pessoa 
jurídica especializada na produção artística com direito de exclusividade da Banda Forró 3x4, 
quando das comemorações da Festa junina no município de São Sebastião de Lagoa de Roça, 
nos dias 18 e 19 de Junho de 2022. Contratação de p. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município: 02130.27.812.2006.2089–
001004.33.90.3600.00–001005.33.90.3900.00–500. VIGÊNCIA: até 31/06/2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00053/2022 - 26.05.22 
- Onda Prod Gravações e Edições Musicais LTDA - R$ 20.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022
O Pregoeiro informa, que será realizado o, procedimento licitatório.  Objeto: Contratação de 

empresa para locação de software de gestão de atendimentos à população (a cidadão) com a 
finalidade de implantação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do munícipio de Sousa – PB, 
para realização do cadastro de pacientes para triagem, chamada em painel para o atendimento 
e marcação de exames e consultas pela população através do software, estando o paciente em 
qualquer lugar com acesso a internet. Abertura das propostas no dia 15 de Junho de 2022, às 
09:00h, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.
br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Informações cplsousa2017@yahoo.com.br. 

31 de Maio de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Julho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE 
COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS. 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 07:30 
as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33781029/91765042 W . 
E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.
br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 01 de Junho de 2022
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/00071
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

DATA DE ABERTURA: 13/06/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 13/06/2022 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-00995-5
LICITAÇÃO BB Nº 942400
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

EVENTOS PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira 

Oficial, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação a cima, na modalidade 
Pregão do tipo Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Perma-
nente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
endereços eletrônicos dos portais www.licitacoes-e.com.br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/
saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Fede-
ral nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 600 – RECURSOS TRANSF F. A. 
F. – MANUTENÇÃO AÇÕES E SERVIÇOS. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de 
Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou 
pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 31 de maio de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1
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