
Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

@jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

AUNIÃO  Patrimônio da Paraíba
EMPRESA PARAIBANA

DE COMUNICAÇÃO

Sem candidato 
de oposição, 
presidente é 

aclamada pelos 
dirigentes do 

futebol paraibano 
para mandato até 

2026. 
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Michele Ramalho é reconduzida
ao comando da FPF

Estado discute 
novas ações 
para o PB Rural 
Sustentável

Mutirão de 
Renegociação de 
Dívidas chega a 
Cajazeiras hoje

Programa foi pauta de 
reunião entre o governador 
João Azevêdo e represen-
tantes do Banco Mundial. 
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Moradores da região te-
rão a chance de renegociar 
débitos com Cagepa, Em-
preender, Energisa e bancos. 

Página 3

n “Com a desarticulação da 
Cracolândia, víamos nas esquinas, 
grupos de pessoas desarvoradas, 
carregando seus cobertores 
calçada abaixo. A miséria no frio é 
sempre pior e mais cruel”.

Ana Adelaide Peixoto 
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PB gera, em abril, 10 vezes mais 
vagas que o mesmo mês em 2021

trabalho formal

Número de novos postos de emprego superou os 2,4 mil, alta de 285% em comparação a março. Página 17

Música de Priscilla Cler (foto) leva Melhor Canção e 
Melhor Intérprete na 5a edição do evento.

Página 9

Festival de Música da PB 
consagra ‘Bocaberta’

n “Na semana passada, a 
Rozenblit, através de seu canal 
no YouTube, disponibilizou (...) 
a primeira gravação, nua e crua 
(do LP ‘Paêbirú’), sem os efeitos 
adicionados em 1976”.

André Cananéa
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Governo Federal 
anuncia bloqueio 
de R$ 8,2 bilhões 
do Orçamento

Automóveis 
novos serão 
emplacados de 
forma remota

Polícia flagra 
transporte de 
bois em carros 
de passeio

Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovações foi 
o mais afetado e sofrerá um 
corte de 32%. 
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Detran dará início ao 
serviço a partir de agosto, 
conforme portaria publica-
da no Diário Oficial. 
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Animais estavam amar-
rados, e espremidos, em 
dois veículos, um em um 
Uno e outro, em um Gol. 
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Certame terá 154 vagas, além de 90 para cadastro de reserva, em diversas áreas, distribuídas entre A União (foto) e a Rádio Tabajara. Página 13

Governador anuncia concurso público para EPC

NA PARAÍBA

A Covid em números
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Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!
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Milho: vendas devem 
ser maiores que 2021

Após fase crítica da 
pandemia, comercian-

tes apostam que 
reencontro das 

pessoas irá favo-
recer o comércio 

do produto. 
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A sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal (STF) será, certamente, uma das mais 
assistidas deste ano, possivelmente pelo embate de entendimentos que deverá ocorrer 
no âmbito da análise do mandado de segurança 38599, impetrado pelo deputado esta-
dual Pedro Paulo Bazana, que ocupava a vaga na Assembleia Legislativa do Paraná por 
força da cassação do mandato de Fernando Francischini, pelo Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). Ocorre que o ministro Kassio Nunes Marques, do STF, devolveu o mandato a 
Francischini e restabeleceu seus direitos políticos. 

Ou seja, por decisão monocrática, Nunes Marques derrubou uma decisão de órgão 
colegiado – em outubro de 2021, o TSE cassou o mandato de Francischini por 6 a 1, por 
divulgar fake news contra o sistema eleitoral brasileiro, na eleição de 2018, alegando que 
as urnas seriam fraudadas para derrotar Jair Bolsonaro. Dos seis votos no TSE a favor 
da cassação, três foram de ministros do STF: Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís 
Roberto Barroso.     

É grande, portanto, o potencial que a sessão de hoje tem para se tornar um embate en-
tre posturas distintas perante o caso. De um lado estará Nunes Marques, ministro colo-
cado no STF pelo presidente Jair Bolsonaro, alegando que o vídeo publicado pelo bolso-
narista Francischini – uma live de cerca de 18 minutos no Facebook, que teve mais de 6 
milhões de visualizações – não teria potencial para beneficiar o então candidato. E que, 
sendo assim, a punição teria sido desproporcional. De outro, ministros como Alexan-
dre de Moraes alertando para o entendimento já consolidado pela Justiça Eleitoral, con-
forme sua declaração: “Quem abusar por meio dessas plataformas, o caso será analisa-
do pela Justiça Eleitoral da mesma forma que o abuso de poder político e pelo abuso de 
poder econômico pela mídia tradicional”.  

A sessão de hoje deverá produzir novas faíscas na já conturbada relação entre o Ju-
diciário e o Executivo devido ao componente político envolvido. Francischini, que con-
correu pelo antigo PSL de Bolsonaro, foi um dos candidatos que entoou o coro, puxado 
pelo presidente, de que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, sugerindo que o TSE 
estaria propenso a cometer uma fraude. A propósito, essa é uma narrativa que, vez por 
outra, o presidente tenta reacender.  

Não é à toa que o presidente do STF, ministro Luiz Fux, convocou uma sessão ex-
traordinária para que o plenário decida qual o entendimento a ser mantido. O de Nu-
nes Marques ou o do TSE. A sorte está lançada.  

Artigo

Uma sessão extraordinária 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

A verdade das urnas 
Em 1982, estimulado pelo apoio de amigos, 

decidi candidatar-me a vereador em João Pes-
soa. Tinha 30 anos, nenhuma experiência na 
área, mas acreditava que poderia ser bem-su-
cedido na carreira política que levou meu pai 
a cumprir uma consagradora trajetória  como 
senador, deputado federal, líder do Governo 
JK  e Ministro da Justiça no governo João Gou-
lart, entre tantos outros cargos importantes que 
exerceu na vida pública que terminou com o 
seu exílio em Lima, após a implantação do Re-
gime Militar no país. 

Fui para as ruas disposto a conquistar o 
meu espaço. De violão em punho, fazendo 
charme para o eleitorado feminino,  e contan-
do apenas com um carro de som adquirido com 
o dinheiro arrecadado em contribuição espon-
tânea de apoiadores que acreditavam no meu 
projeto, me embrenhei pelos becos e ruelas da 
cidade, em suas favelas e comunidades de bai-
xa renda, fiz centenas de novos amigos, con-
quistei simpatias e obtive 1.335 votos, votação 
expressiva que me valeu a 16ª colocação entre 
os 19 vereadores mais votados do pleito. Mes-
mo assim, fiquei fora da relação dos eleitos, em 
razão do critério da proporcionalidade que ga-
rante aos partidos representação nas diversas 
casas Legislativas. Por apenas um voto de di-
ferença, para o vereador Waldomiro Ferreira, o 
popular Cabeção, pai do ex-vereador Tavinho 
Ferreira, amarguei uma suplência até assumir, 
provisoriamente, uma cadeira na Câmara Mu-
nicipal beneficiado pelo afastamento do verea-
dor Carlos Mangueira,  convocado pelo então 
governador Wilson Braga para ocupar uma Se-
cretaria de Estado. 

Naquela época, com cédulas individuais 
para votação, a apuração dos votos era feita 
manualmente, nos ginásios do Clube Astréa e 
do Clube Cabo Branco, onde se amontoavam 
escrutinadores, fiscais, jornalistas, dirigentes 
partidários, curiosos, e até candidatos direta-
mente interessados que procuravam  se apro-
ximar das mesas apuradoras para tentar con-
vencer escrutinadores a acrescer alguns votos 
à mais em sua contabilidade. Muitos iam dor-
mir eleitos e acordavam na suplência. Numa 
operação conhecida como “mapismo”, quan-
do se transportava a totalização dos votos para 
uma planilha, candidatos eram surpreendidos 
com números que haviam sido alterados num 
piscar de olhos. 

Com o desenvolvimento da informática, o 

Brasil passou a adotar as chamadas urnas ele-
trônicas, desenvolvidas, em 1996, pelas empre-
sas Unysis, Omnitech e Microbase e utilizada, 
pela primeira vez,  nas eleições municipais do 
ano seguinte, inicialmente chamada de “cole-
tor eletrônico de voto”.  Nesses 25 anos, jamais 
foi comprovada qualquer irregularidade em 
seu funcionamento, oferecendo aos candida-
tos e eleitores a garantia da lisura do processo 
democrático do país. 

A campanha que se desenvolve hoje nas 
redes sociais, procurando colocar sob suspei-
ção a base de sustentação da democracia, que 
é a integridade do voto, soa como tentativa de 
“melar” o jogo, de provocar desconfiança,  in-
satisfações e, sobretudo, desacreditar a Justi-
ça Eleitoral. 

Vivemos num mundo digital onde todas as 
operações bancárias são realizadas pelo siste-
ma digital; em que o resultado do sorteio da 
Mega Sena é decidido pelos computadores;   em 
que registros de imóveis, assinaturas de procu-
rações e documentos da mais alta importância 
são feitos dessa forma; em que é possível o ci-
dadão realizar qualquer tipo de atividade aper-
tando apenas uma tecla do seu celular. 

Retornar ao “voto impresso” é retrocesso 
inaceitável e injustificável. Em outubro, vamos 
às urnas   para praticar a democracia e eleger 
os candidatos que entendemos sejam os me-
lhores para representar os interesses do  povo 
brasileiro. Confiando na verdade , que sempre 
aparece, malgrado os que duvidam , até mes-
mo, de sua própria honestidade.

A produção da TV foi eficiente. Con-
seguiu um jumento em plena Zona da 
Mata de Pernambuco, mais exatamente em 
Goiana. Na Zona da Mata, jumento é ave 
rara. A cidade já foi a segunda mais impor-
tante de Pernambuco. Foi também a capi-
tal da Capitania de Itamaracá. Esse “já foi” 
não quer dizer decadência; apenas outros 
municípios progrediram mais. Hoje, Goia-
na tem o quinto PIB de Pernambuco. Sua 
riqueza vem da cana-de-açúcar, cultura 
mais importante desde o período colonial.

Não entendi bem o que a reportagem 
da TV queria dizer mostrando o jumento. 
Ele não é um animal endêmico da Zona da 
Mata, mas do Semiárido. Este último é o 
seu habitat, onde é inigualável, resistente à 
seca e à escassez de alimento. Nem o bode 
se equipara. O bode é frugal, mas não tem 
a rusticidade do jumento. O bode tem um 
sistema imunológico vulnerável às epide-
mias, às macacoas de inverno. É na épo-
ca das chuvas que o bode adquire infesta-
ções da estação. Mas jumento não adoece 
nem emagrece.

A reportagem da TV mostrou o ju-
mento achado em Goiana, deu até o pre-
ço: trinta reais. Um jegue nem grande nem 
pequeno, tamanho padrão do Jumento 
Nordestino – raça reconhecida por esse 
nome, rústica entre os rústicos. O Jumen-
to Nordestino é procurado e disputado en-
tre os criadores de muares do Centro Oes-
te e do Norte do Brasil. Digo os jumentos 
besteiros, aqueles condicionados a cobri-
rem éguas. É desse cruzamento que nas-
ce o burro, ou muar, ou mu, ou mulo. Mas 
é preciso ensinar ao jumento a procurar a 
égua, pois o equus asinus é de uma espé-
cie diferente do equus cabalus, e a nature-
za tem suas regras – principalmente para 
a reprodução.

O jumento tem 64 cromossomos, a égua 
62; somados os dois, fazem 126; divididos 
por dois, perfazem 63, número ímpar. A 
próxima divisão cromossômica (meiose) 
fica assim comprometida, o burro queda-
se estéril e a mula infértil. Apenas duas 
em mil finalizam a gestação, quase sem-
pre interrompida na segunda semana. A 
não ser quando a fêmea é filha do cavalo 
com a jumenta: tem-se aí outro animal, a 
bardota. Quarenta por cento das bardotas 
são férteis, quando fecundadas pelo cava-
lo ou pelo jumento, pois o burro, como já 
foi dito, é estéril.

A reportagem da TV não desceu a es-
ses detalhes. Não sabe e nem se interes-
sa. Queria mesmo era reduzir Goiana e o 

Nordeste. “A pobre Goiana”, como se ex-
pressou a locução. Corte para a fábrica da 
Fiat. O Nordeste não pode ter fábrica de 
carros, insinua a reportagem, só pode ter 
jumentos. Cruzado com a égua, o jumen-
to dá origem a um animal mais resistente, 
mais forte, mais inteligente, de casco duro 
e couro grosso, de melhor passada que o 
cavalo. Só não é mais veloz. Mas, quem co-
nhece, dá preferência ao muares

O rei David conhecia, e tinha uma bur-
ra como sua palafrém. Está na Bíblia, pala-
vra da salvação. O futuro rei Pedro I tam-
bém conhecia, e montava uma burra na 
ocasião em que deu o célebre Grito do Ipi-
ranga, “independência ou morte!” Dia des-
ses comentei esse assunto aqui na coluna; 
agora, a reportagem da TV com o jumen-
to de Goiana me fez voltar ao tema. Dom 
Pedro fazia uma longa viagem, de Santos 
a São Paulo para o Rio de Janeiro. Entre 
Santos e São Paulo, a Serra do Mar, ladei-
rosa, cheira de subidas e descidas escar-
padas. Quinhentos quilômetros de cami-
nhos. Não é viagem para qualquer animal, 
burro é melhor.

A reportagem mostrou o interior da 
Fiat, você deve ter visto, na paisagem de 
Pernambuco. Minas Gerais tem bons ju-
mentos. Trata-se da raça Pega, boa de sela. 
Os pegas andam com o chamado tríplice 
apoio, sempre com três membros no chão, 
o que lhes dá segurança, principalmente 
nas escarpas, e transmite conforto ao cava-
leiro. Burros pegas, filhos de éguas man-
galargas, têm essa característica. A coude-
laria de Dom Pedro foi uma das vertentes 
da raça Mangalarga.Quem sabe, a burra 
do Ipiranga seria reserva da casa; bastava 
boquinha, bora burra!

A burra da Independência

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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Uma imagem sempre bela!

“O Jumento 
Nordestino é 
procurado e 
disputado entre 
os criadores de 
muares do Centro 
Oeste e do Norte 
do Brasil

Sitônio Pinto

“Fui para as 
ruas disposto 
a conquistar o 
meu espaço. De 
violão em punho, 
fazendo charme 
para o eleitorado 
feminino

Abelardo Jurema Filho
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Com o objetivo de levar 
ações de cidadania à popu-
lação paraibana o Progra-
ma Cidadão será ofereci-
do esta semana com ações 
itinerantes em Campina 
Grande e Cuitegi. O pro-
grama é executado pelo Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh), em parceria com o 
Instituto de Polícia Cientí-
fica (IPC), com emissão gra-
tuita de documentos para a 
população que precisa da 
ação.

Em Campina Grande, a 
oferta de serviços começou 
ontem e vai até a próxima 
sexta-feira (9). No sábado, 
o Programa Cidadão ocor-

re no município de Cuitegi. 
Nas duas cidades as ações 
têm inicio às 8h.

Na oportunidade, serão 
disponibilizados os servi-
ços de emissão de Regis-
tro Geral (RG), Carteira de 
Trabalho e Previdência So-
cial (CTPS) digitais; Cadas-
tro de Pessoa Física (CPF) e 
fotos 3x4.

O Programa Cidadão 
vai além do acesso à docu-
mentação básica porque, 
por meio dele, as pessoas 
conseguem dar entrada nos 
programas sociais, se ins-
crever em concursos pú-
blicos, se habilitar às vagas 
de emprego, entre outras 
ações, garantindo o exercí-
cio pleno da cidadania.

Iniciativa realiza emissão gratuita de documentos para a população

Governo promove ações 
itinerantes de cidadania

em Campina Grande e CuiteGi 

Cabelo
A ação também 

oferecerá cortes de 
cabelo gratuitos 

para todos os 
consumidores 

presentes 
ao evento

inclusão para 
a zona rural 

emprego e 
Fonte de renda

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

pré-candidatos pela oposição,  
nilvan e veneziano trocam Farpas 

não altera cenário da pB 

sem poder de convencimento 

eles têm uma convergência  

A imprensa de São Paulo registra que o PSDB 
deverá indicar Tasso Jereissati como vice da 
chapa de Simone Tebet (MDB), pré-candidata 
a presidente. Mas essa possível aliança entre 
tucanos e emedebistas não altera o cenário na 
Paraíba. O presidente do MDB, Veneziano Vital, 
votará em Lula (PT), enquanto que o presidente 
do PSDB, Pedro Cunha Lima, estaria propenso 
a apoiar Bolsonaro (PL).  

O ex-prefeito de Campina Grande, Romero Ro-
drigues (PSD), reafirmou, no início deste mês, 
que “com base no convencimento” iria “trabalhar 
para que ele manifeste apoio a Pedro Cunha 
Lima”, referindo-se ao seu irmão, o deputado 
estadual Moacir Rodrigues (PL). Porém, não 
teve êxito. No final de semana, Moacir declarou 
apoio à pré-candidatura do correligionário Nil-
van Ferreira.     

Porém, se divergem em relação a pré-candi-
datos ao governo, os irmãos Romero e Moacir 
Rodrigues têm opiniões convergentes no tocante 
à disputa presidencial: ambos estão com Bolso-
naro. Moacir revelou à imprensa que Romero irá 
oficializar o apoio ao presidente quando da visita 
deste ao ‘Maior São João do Mundo’ – Bolsonaro 
deverá desembarcar em Campina Grande no 
próximo dia 19.       

Em reunião com repre-
sentantes do Banco 
Mundial em que foi 
discutido o Plano de 
Ação do Programa PB 
Rural Sustentável, o 
governador João Aze-
vêdo destacou um di-
ferencial do progra-
ma: “[Nós vemos] a 
agricultura familiar 
não como um meio 
de subsistência, mas 
como fonte de geração 
de emprego e renda 
para que as famílias 
do campo possam pro-
gredir e alcançar seus 
sonhos”.   

Numa perspectiva de 
inclusão das famílias 
da zona rural, João Aze-
vêdo explicou aos re-
presentantes do Banco 
Mundial as ações que 
a gestão tem feito “para 
que a riqueza gerada 
no estado seja dividida 
com todos”, entre as 
quais a aquisição de 
alimentos da agricultu-
ra familiar, o incentivo 
à cadeia do queijo, o 
subsídio aos produtores 
de leite, e os investi-
mentos em passagens 
molhadas, cisternas e 
dessalinizadores.  

Recrudesceram a troca de farpas entre pré-
candidatos ao governo de chapas de oposição. 
Nilvan Ferreira (PL) disse que a gestão de Ve-
neziano Vital (MDB) em Campina Grande foi 
um desastre, chamando-o de “prefeito lixo”. O 
senador rebateu. “A candidatura de Nilvan é 
pouco original”, ironizou, aludindo à suposta 
acusação de que o radialista fora investigado 
por vender roupas falsificadas.    

“muito simBólico, porque Fecha os  
nove municípios da grande sousa”, 
diz Júnior soBre nova adesão a João 

A adesão de mais um pre-
feito do PSDB a João Azevêdo 
(PSB), por si só, já configura 
vitória das articulações feitas 

pela base governista para 
dar mais musculatu-

ra eleitoral ao pro-
jeto de reeleição. 

Afinal, o apoio 
manifestado foi 
de um correli-
gionário de Pe-

dro Cunha Lima, 
pré-candidato a go-

vernador da oposição – o pre-
feito em questão é o de São José 

da Lagoa Tapada, Cláudio Antônio, conhecido como 
Coloral. Ocorre que essa nova adesão ganhou di-
mensão maior, porque representa o nono apoio de 
um total de nove prefeitos da região polarizada por 
Sousa. Um dos articuladores desse movimento, de-
putado Júnior Araújo (foto, do PSB), resumiu bem o 
que esse fato significa: “O apoio do prefeito Coloral 
a João é muito simbólico, porque fecha os nove muni-
cípios da Grande Sousa que apoiam a reeleição” – a 
região polarizada por Sousa é integrada  por Apare-
cida, São Francisco, Santa Cruz, Nazarezinho, Lastro, 
Vieirópolis, São José da Lagoa Tapada e Marizópolis, 
cujo prefeito, Luquinha do Brasil, também do PSDB, 
anunciou apoio ao governador no mês passado. Este 
mês, no dia 1º, outro tucano, o prefeito de Cacimbas, 
na Região Metropolitana de Patos, Nilton de Almei-
da, também declarou apoio ao projeto de reeleição.  

n Campina Grande:

6/6 - Parque de Exposição

7/6 - Escola Estadual do José Pinheiro

8/6 - Escola Cidadão Integral Deputado Álvaro Gaudêncio

9/6 - Escola Cidadã Integral Monte Carmelo

n Cuitegi

10/10 - Escola de Cidadão Integral Odilon Nelson Dantas

Confira as datas e locais

O Procon Estadual da Pa-
raíba, em parceria com o Pro-
con Municipal de Cajazeiras, 
realiza, a partir de hoje até a 
quinta-feira (9), o 35° Muti-
rão de Renegociação de Dí-
vidas, sempre no horário das 
8h às 15h, na sede da Câmara 
dos Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Cajazeiras, localizada na 
Rua Padre José Tomás, 334, 
Centro. 

O Mutirão ocorrerá de 
forma totalmente presencial, 
sem a necessidade de agen-
damento prévio. Os consu-
midores da região de Caja-
zeiras terão oportunidade 

de renegociar seus débitos 
com as empresas parceiras 
como: Cagepa, Empreender
-PB, Energisa, além dos ban-
cos e empresas de telefonia.

A ação também oferece-
rá cortes de cabelo gratuitos 
para todos os consumidores, 
por meio da parceria com o 
Senac, e contará com o apoio 
da OAB Seccional Cajazeiras. 

A superintendente do 
Procon Estadual da Paraí-
ba, Késsia Liliana, comen-
tou sobre a importância des-
se mutirão de renegociação 
que vem sendo realizado 
em várias regiões do Esta-

do: “Mais uma oportunida-
de, promovida pelo Governo 
do Estado, visando atender 
os anseios dos consumido-
res impactados com as mais 
diversas dívidas. Durante o 
mutirão, o consumidor terá 
possibilidade de bons acor-
dos com condições diferen-
ciadas”.

Mais informações ou 
dúvidas podem ser tiradas 
por meio do WhatsApp (83) 
98618-8330, ou disque 151 
gratuito ou pelas redes so-
ciais: Instagram ou Facebook 
:@proconpb e Twitter: @pro-
congovpb.

Procon-PB faz mutirão e renegocia dívidas
Hoje, em Cajazeiras

n 

O Mutirão 
ocorre 
de forma 
totalmente 
presencial, 
sem a 
necessidade 
de 
agendamento 
prévio

Os mutirões de renegociação vêm sendo realizados em várias regiões do Estado, beneficiando a população

O presidente Jair Bol-
sonaro confirmou ontem, 
que o governo propôs ze-
rar o ICMS sobre diesel, 
com compensação aos Es-
tados pela perda com ar-
recadação, por meio de 
uma Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC), como 
antecipado pelo Estadão/
Broadcast.

“Pagaríamos aos gover-
nadores o que eles deixa-
riam de arrecadar”, decla-

rou. O anúncio foi feito em 
entrevista coletiva no Palá-
cio do Planalto, após reu-
nião com ministros e lide-
ranças do Congresso.

O chefe do Executivo 
disse que a pandemia, “pelo 
que tudo indica”, está no 
fim, mas ressaltou os im-
pactos da guerra entre Rús-
sia e Ucrânia no preço dos 
combustíveis. “Sabemos o 
que vem acontecendo com 
combustíveis, todos sofrem, 
em especial os mais humil-
des”, declarou Bolsonaro. O 
presidente também desta-
cou que o gasto do Gover-

no Federal com a emergên-
cia de saúde foi em torno de 
R$ 700 bilhões.

Participaram da coleti-
va os ministros Paulo Gue-
des (Economia), Ciro No-
gueira (Casa Civil), Célio 
Faria (Secretaria de gover-
no), Adolfo Sachsida (Mi-
nas e Energia), Anderson 
Torres (Justiça e Seguran-
ça Pública) e Augusto He-
leno (Gabinete de Segu-
rança Institucional), além 
dos presidentes da Câma-
ra, Arthur Lira (PP-AL), e 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG).

Governo propõe zerar ICMS sobre diesel
Com Compensação a estados

Foto: Secom/PB
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Iander Porcella,  
Eduardo Gayer e  
Antonio Temóteo 
Agência Estado Guerra

Jair Bolsonaro disse 
que a pandemia, “pelo 
que tudo indica”, está 

no fim, mas ressaltou os 
impactos da guerra no 

preço dos combustíveis
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Jornalista inglês e indigenista brasileiro faziam travessia para o município de Atalaia do Norte, no Amazonas

Familiares imploram por buscas
desaparecidos

Após a notícia do desapa-
recimento do jornalista inglês 
Dom Phillips, colaborador do 
jornal The Guardian, e do indi-
genista brasileiro Bruno Araú-
jo Pereira, no domingo (5), no 
Amazonas, a família do jorna-
lista implorou às autoridades 
brasileiras que iniciassem as 
buscas na região o mais rápi-
do possível.

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) afirma que já acio-
nou a Polícia Federal, a Polícia 
Civil, a Força Nacional, a Frente 
de Proteção Etnoambiental Vale 
do Javari e a Marinha do Brasil 
para encontrar o jornalista e o 
indigenista. Ainda segundo o 
MPF, quem conduzirá as buscas 

é a Marinha do Brasil pelo Co-
mando de Operações Navais.

“Imploramos às autoridades 
brasileiras que enviem a Força 
Nacional, a Polícia Federal e to-
dos os poderes à sua disposi-
ção para encontrar nosso que-
rido Dom”, disse o cunhado do 
jornalista Dom Phillips, Paul 
Sherwood, em rede social. “Ele 
ama o Brasil e dedicou sua vida 
à cobertura da Floresta Ama-
zônica”.

“Entendemos que o tempo 
é essencial, então por favor en-
contrem nosso Dom o mais rá-
pido possível”, continuou.

Segundo um funcionário 
do Ibama, que preferiu não se 
identificar, a região do Vale do 
Javari faz fronteira com a Co-
lômbia e o Peru, é de difícil aces-
so, conflituosa e concentra mui-

tos pontos de garimpo ilegal. 
Além disso, a área também é 
uma rota de tráfico de cocaína.

Em nota, o MPF afirma que 
instaurou um procedimento 
administrativo para apurar o 
caso e acionou as autoridades 
para buscar os dois homens de-
saparecidos entre a comunida-
de de São Rafael e o município 
de Atalaia do Norte (AM).

O desaparecimento foi con-
firmado ontem, pela União dos 
Povos Indígenas do Vale do Ja-
vari - Univaja e do Observatório 
dos Direitos Humanos dos Po-
vos Indígenas Isolados e de Re-
cente Contato. Eles desaparece-
ram no domingo (5), enquanto 
faziam o trajeto entre a comuni-
dade Ribeirinha São Rafael até 
o município de Atalaia do Nor-
te, no Amazonas.

O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) entre-
gou ontem os certificados 
de Erradicação dos Lixões 
a 185 municípios que fo-
ram representados na so-
lenidade pela Federação 
das Associações de Muni-
cípios da Paraíba (Famup). 
O objetivo é reconhecer o 
trabalho que vem sendo 
feito pelas prefeituras em 
colaboração com o MPPB 
e demais parceiros, como 
Superintendência de Ad-
ministração do Meio Am-
biente (Sudema), Institu-
to Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB), entre ou-
tros, através do projeto 
Fim dos Lixões, que teve 
início em 2018.

O procurador-geral de 
Justiça Antônio Hortên-
cio Neto afirma que é im-
portante reconhecer essa 
atuação dos municípios. 
Ele lembra que quando o 
projeto começou, no final 
de 2018, 194 cidades parai-
banas despejavam seus li-
xos de forma incorreta e, 
atualmente, 192 destinam 
da maneira adequada. 
“Isso foi um ganho enor-
me para o meio ambiente 
e o Ministério fica muito 

satisfeito de ter propiciado 
isso ao Estado da Paraíba, 
trazendo um projeto com 
muito diálogo, convenci-
mento e adesão de todos”, 
observou.

Os municípios que não 
aderiram ainda ao proje-
to estão sendo notificados 
e denunciados para res-
ponderem ao MPPB. Em 
alguns casos, a notifica-
ção nem acontece, porque 
o gestor se prontifica a as-
sinar um acordo que con-
fere o compromisso de que 
os lixões serão erradicados. 
“A nossa luta é fazer com 
que os demais que ainda 
não estão [fazendo], tam-
bém façam de forma cor-
reta. Essa é uma luta nossa 
constante”, destacou Antô-
nio Neto.

O presidente da Famup, 
George Coelho, reitera o 
impacto do reconhecimen-
to a esse trabalho, que tem 
sido feito de forma coleti-
va. “É um trabalho feito a 
quatro mãos. O Ministé-
rio, junto com as prefeitu-
ras, junto com a Sudema. 
[A entrega dos certifica-
dos] é um passo de valo-
rização, de um reconhe-
cimento, de todos que se 
engajam nessa luta e da-
queles que conseguiram 
cumprir, que é o mais im-
portante”, justificou.

De agora em diante, os 
passos visam “conquistar” 
os municípios que ainda 
não estão inteiramente en-
gajados com o projeto Fim 
dos Lixões. De acordo com 
Coelho, a expectativa é de 
que em menos de dois anos 
todas as 223 cidades parai-
banas estejam com seus li-
xões erradicados e com o 
descarte de lixos feito de 
forma correta e sustentá-
vel. “Para nossa alegria, 
faltam quase 10% dos mu-
nicípios apenas para ter-
minar por todo o estado, 
o que com certeza vamos 
conseguir, porque é mais 
uma questão burocrática 
e de investimentos da área 
privada”, finalizou o presi-
dente da Famup.

No evento, que aconte-
ceu na Promotoria de Jus-
tiça da Paraíba, no Centro 
de João Pessoa, contou com 
a participação de demais 
representantes de promo-
torias do próprio Ministé-
rio Público, bem como de 
outras instituições e en-
tidades ligadas ao meio 
ambiente, a exemplo do 
Batalhão de Polícia Militar 
Ambiental. A solenidade 
também foi realizada em 
alusão ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente, celebrado 
no último domingo, dia 5 
de junho.

Foram confirmados, atra-
vés da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), 73 novos 
casos de contaminação pela 
Covid-19, ontem. Além disso, 
nenhum óbito em decorrên-
cia do agravamento da doen-
ça foi registrado, chegando 
ao 14º dia sem vítimas. 

A pasta registra ainda 
que 52 pessoas estão hospi-
talizadas para o tratamento 
da doença em hospitais es-
pecíficos. Entre os leitos de 
UTI estão ocupados 8%. Não 
houve registro de interna-
ções nas últimas 24h, entre 
o domingo e ontem. 

O Estado segue com 
606.445 casos acumulados de 
pessoas contaminadas, sen-
do 447.668 pacientes conside-
rados recuperados e 10.220 
vítimas fatais.

A população paraibana 
segue em busca da imuni-
zação contra a Covid-19. Na 
última sexta-feira, de acor-
do com dados disponibili-
zados pela SES, a Paraíba 
teve 88,57% da população 
a partir de 5 anos vacinada 
com o ciclo primário, consi-
derando duas doses ou dose 
única. O montante represen-
ta 3.322.415 pessoas, sendo 
85.780 que receberam dose 
única. 

Outras 3.510.540 recebe-

ram a primeira dose, repre-
sentando 93,59% da popula-
ção, onde 273.905 ainda não 
encerraram o ciclo primá-
rio. Ainda de acordo com 
dados do painel de vacina-
ção, 1.887.723 pessoas se vaci-
naram com a primeira dose 
de reforço, representando 
50,32% da população apta, 
e 71.024 receberam a segun-
da dose de reforço, o equiva-
lente a 12,66% da população.

A SES também registrou 
que 51.663 doses adicionais 
foram aplicadas. Também 
são registradas a aplicação 
de 8.843.375 doses totais de 
10.022.615 imunizantes re-
cebidos pelo Governo do Es-
tado.

Um brasileiro que está 
combatendo ao lado de solda-
dos ucranianos contra forças 
russas relatou nas redes so-
ciais a morte de André Hack 
Bahi, de 43 anos. O Minis-
tério das Relações Exterio-
res informou que não pode-
ria confirmar a morte, mas a 
Embaixada do Brasil em Kiev 
estava apurando os relatos de 
que um brasileiro teria mor-
rido em conflito em território 
ucraniano.

Em seu perfil no Face-
book, a irmã de Bahi, Tatia-
ne Hack Bahi, informou que 
a família também ainda não 
tem a confirmação da mor-
te, “apenas notícias e publi-
cações”. “Nós, familiares e 
amigos, estamos em busca da 

verdade. Vamos lutar por isso 
Hack Andre Bahi. Te amamos 
e te esperamos.”

Em seu perfil no Insta-
gram, André Kirvaitis pres-
tou uma homenagem em 
um post com fotos e vídeos 
ao lado de Bahi na Ucrânia. 
“Mais um soldado que, como 
outros, deu a vida em comba-
te pela liberdade e pela paz”, 
disse no post, marcando o 
perfil de Bahi. Se confirmada 
oficialmente, essa seria a pri-
meira morte que se tem notí-
cia de um brasileiro no confli-
to iniciado com a invasão da 
Ucrânia pela Rússia, em 24 de 
fevereiro.

No post, Kirvaitis fala so-
bre os três meses que os dois 
passaram juntos e agradece 
ao colega por ter salvado sua 
vida em Irpin, cidade próxi-
ma de Kiev. “Só Deus sabe 
o que passamos”, disse Kir-
vaitis.

Tanto o perfil de Kirvaitis 
como o de Bahi no Instagram 
divulgam um link da Legião 
Internacional de Defesa Terri-
torial da Ucrânia, para a qual 
os brasileiros dizem ter se vo-
luntariado.

O site, lançado pelo gover-
no ucraniano em março, dá 
instruções a estrangeiros de 
pelo menos 60 países de como 
se voluntariar. Na aba dedi-
cada ao Brasil, as instruções 

levam ao site e as informa-
ções de contato da Embaixa-
da da Ucrânia. Procurada, a 
embaixada ainda não se ma-
nifestou.

Outro combatente tam-
bém relatou a morte de Bahi, 
um peruano que se identifi-
ca no Facebook como WiMan 
HA: “Adeus ao colega que fez 
todos os dias parecerem um 
dia normal, seu apoio e en-
corajamento durante os mo-
mentos difíceis e os bons fo-
ram inseparáveis”.

Segundo relatos, Bahi te-
ria morrido em confronto 
com os russos em Severodo-
netsk, onde os combates se in-
tensificaram nas últimas se-
manas. A tomada da cidade 
é fundamental para a Rússia 
assumir o controle de toda a 
região do Donbas, no leste.

Em nota enviada à repor-
tagem, o Itamaraty confir-
mou que busca as informa-
ções sobre o que houve com 
Bahi e explica que está à dis-
posição para prestar a assis-
tência cabível.

“Assim como tem feito 
desde o começo do conflito, 
o Itamaraty continua a desa-
conselhar enfaticamente des-
locamentos de brasileiros à 
Ucrânia, enquanto não hou-
ver condições de seguran-
ça suficientes no país”, refor-
ça a nota.

Municípios recebem certificados por 
terem conseguido erradicar lixões

Paraíba não registra mortes em 
decorrência da Covid há 14 dias

Itamaraty busca paradeiro de brasileiro 
que pode ter morrido durante combate

ministério públicopandemia

na Ucrânia

Manoela Bonaldo 
Agência Estado

Expectativa é que, em menos de dois anos, todas as 223 cidades da PB façam o descarte correto do lixo
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Em post, 
Kirvaitis fala 
sobre os três 
meses que os 
dois passaram 
juntos e 
agradece ao 
colega por ter 
salvado sua 
vida em Irpin
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A Justiça Federal no Dis-
trito Federal determinou que 
os servidores públicos fede-
rais do grupo de risco não 
precisam voltar ao trabalho 
presencial. A decisão foi to-
mada após uma ação pro-
posta pelo Sindicato Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal.

O magistrado acatou o 
pedido da Sindfisco para 
suspender Instrução Norma-
tiva do ME que determinava 
a volta do trabalho presen-
cial para todos os servidores 
a partir de ontem.

Na prática, permanece-

Servidores do grupo de risco não 
voltam ao trabalho presencial

JUstiça determina

Antonio Temóteo 
Agência Estado

Remoto
Na prática, 

permanecerão 
em trabalho remoto 
os servidores com 

idade igual ou 
superior a 60 anos

rão em trabalho remoto os 
servidores com idade igual 
ou superior a 60 anos; fu-
mantes; obesos; com insufi-
ciência cardíaca; com hiper-
tensão arterial; com doença 
cerebrovascular; com asma 
moderada ou grave; imuno-
depressão e imunossupres-
são; doenças renais crônicas 
em estágio avançado (graus 
3, 4 e 5); diabetes melito, con-
forme juízo clínico; doenças 
cromossômicas com estado 
de fragilidade imunológi-
ca; neoplasia maligna (exce-
to câncer não melanótico de 
pele); cirrose hepática; doen-
ças hematológicas (incluindo 
anemia falciforme e talasse-
mia); e gestantes.

Agência Estado



Quem circula pelas ruas 
de João Pessoa, certamen-
te, já se deparou com algum 
buraco nas vias públicas 
que ligam os bairros da ci-
dade. Apesar de ser um pro-
blema antigo, as fortes chu-
vas ocorridas nos últimos 
dias têm contribuído para o 
agravamento da situação e 
o surgimento de novas cavi-
dades. Além de ocasionar vá-
rios transtornos no trânsito, 
os buracos também aumen-
tam o risco de acidentes en-
tre condutores, ciclistas e pe-
destres, que devem redobrar 
a atenção.

Na Avenida Cruz das Ar-
mas, por exemplo, próximo 
à Feira de Oitizeiro (senti-
do bairro/Centro), um bura-
co tem dificultado o tráfego 
de veículos no local. De acor-
do com o comerciante Eudes 
Marques, é comum esse tipo 
de ocorrência durante o pe-
ríodo chuvoso. Ele explica 
que o buraco abriu-se no as-
falto há cerca de dois meses, 
e os moradores sinalizaram 
a área para evitar acidentes.

“Todo ano a gente vê bu-
raco aqui. A Prefeitura vem, 
faz o serviço, mas não adian-
ta. Quando chove, eles apare-
cem novamente”, se queixou. 
Segundo Eudes, em determi-
nados horários do dia, como 
no início da manhã e fim da 
tarde, o trânsito naquela re-
gião fica lento e exige “mui-
ta paciência” dos motoristas 
e demais usuários das vias 
públicas. 

Além disso, o comercian-
te relata que os condutores 
que trafegam pela faixa da 
direita precisam se deslo-
car para a faixa da esquerda 
para desviar do buraco. “Isso 
é muito arriscado”, alertou 
Eudes, ao afirmar que já re-
gistrou alguns acidentes na-
quela localidade.

A poucos metros da mes-
ma avenida, nas proximida-
des da Igreja São José Operá-
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Problema de manutenção das vias públicas de João Pessoa é antigo, mas tem sido agravado com as fortes chuvas 

Há um buraco no meio do caminho
em joão pessoa

rio, outro buraco, no centro 
da pista, também tem pro-
vocado transtornos aos tran-
seuntes. O local foi sinaliza-
do com pedaços de madeira 
e um pneu, mas, mesmo as-
sim, oferece riscos à popula-
ção que transita pela área. “É 
um absurdo esse descaso. To-
dos os anos esses problemas 
aparecem e ainda não tive-
mos uma solução para resol-
ver essa situação”, reclamou 
a aposentada Marlene Cor-
reia, moradora do bairro. 

Também há cavidades na 
Ladeira do Pacote, no mes-
mo bairro. Conforme relatou 
Hermano dos Santos, que re-
side naquela rua há mais de 
50 anos, estes buracos são an-
tigos e, embora haja um ser-
viço de restauração, “eles não 
cessam”. 

Do início ao fim da ladei-
ra, além dos buracos – que va-
riam de tamanho e profun-
didade –, há várias fissuras e 
rachaduras no asfalto, o que 
evidencia a possível abertu-
ra de novas cavidades.

Ítalo Arruda  
Especial para A União

Tais ocorrências, no en-
tanto, não são uma realidade 
isolada de Cruz das Armas. 
Vários bairros da capital so-
frem com esta situação que 
afeta, diretamente, a mobili-
dade e a segurança urbanas 
de João Pessoa. 

Há outros buracos com 
riscos potenciais de aciden-
tes na Rua Professor Francis-
co de Sousa Rangel (ladeira 
que interliga os bairros de Ja-
guaribe e Rangel, no sentido 
Centro/bairro), e em corre-
dores nos bairros do Jardim 
Cidade Universitária, Bancá-
rios, Mangabeira, José Amé-
rico, entre outros. 

Um bom exemplo é na via 
de saída dos Bancários. A 
pista de rolamento da direita 
apresenta uma série de bura-
cos nos dois sentidos da vida. 
No trecho na saída do bair-
ro a chuva piorou o que já era 

ruim. Muitos motoristas têm 
evitado andar desse lado da 
vida, ampliado os congestio-
namentos e o risco de que-
bras e acidentes. Os carros 
e outros veículos precisam 
passar muito devagar. 

Nas imediações do Mer-
cado Central, no cruzamento 
das Ruas Rodrigues de Aqui-
no com Marechal Almeida 
Barreto, um buraco há sema-
nas põe em risco motoristas 
e pedestres. 

Para tentar evitar aciden-
tes, o local foi sinalizado pela 
própria população com pe-
daços de madeira e outros 
materiais. Ele está próximo 
à faixa de pedestres e é per-
ceptível que há risco da pista 
e da faixa de pedestre ceder 
já que o aterro que dá susten-
tação ao asfalto já não existe. 
Ou seja, o buraco é maior do 
que a parte visível na super-

fície. Em nota, a Diretoria de 
Manutenção e Conservação 
(DMC) da Secretaria de In-
fraestrutura (Seinfra) da ca-
pital informou que o servi-
ço de tapa-buraco no trecho 
próximo à Feira de Oitizeiro 
foi realizado durante o fim 
de semana, e que os demais 
estão na programação desta 
semana. 

Ainda de acordo com a 
DMC, o problema constata-
do na Ladeira do Pacote tra-
ta-se de um “afundamen-
to de drenagem” e que os 
reparos no local também já 
estão programados para os 
próximos dias. Por fim, o ór-
gão afirmou que já foram re-
alizadas ações de tapa-bura-
co na Avenida Sérgio Guerra 
(principal dos Bancários) e 
que o serviço seguirá por ou-
tras ruas do bairro, além de 
Mangabeira.

Diversos bairros sofrem com as crateras

Históricos
Moradores de 
vários locais 
relatam que  

muitos buracos  
são antigos e, 
mesmo após  

serem  
consertados, 

reabrem,  
trazendo de  

volta os antigos 
transtornos  

para a  
população

Buracos em avenidas e ruas obrigam motoristas e motociclistas a fazerem desvios e aumentam os riscos de acidentes graves

• Os serviços da 
Seinfra podem ser 
solicitados por meio 
do telefone 0800 031 
1530, de segunda à 
sexta-feira, das 8h 
às 20h. A população 
também pode solicitar 
atendimento através da 
plataforma João Pessoa 
Conectada, no site da 
prefeitura, que funciona 
24h por dia. Além da 
operação tapa-buraco, 
são oferecidos outros 
serviços de manutenção 
como drenagem, 
terraplanagem, 
limpeza de galerias e 
iluminação.

Serviço

População sofre com a presença dos buracos em diversas avenidas e ruas da capital e usa do bom humor para sinalizar onde estão localizados, com o objetivo de evitar acidentes e prejuízos

Foto: Ortilo Antônio

Foto: Ortilo Antônio Foto: Ortilo Antônio
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A Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (SEECT-PB) 
disponibiliza mais duas mil 
vagas para o programa Se Liga 
no Enem Revisão On-line 2022. 
As oportunidades são desti-
nadas aos estudantes da Rede 
Estadual de Ensino, a partir 
da primeira série do Ensino 
Médio ou egressos das esco-
las estaduais, totalizando seis 
mil vagas. 

As aulas acontecem por 
meio de módulos semanais, 
de maneira que os estudantes 
que ingressarem no programa 
posteriormente serão imedia-
tamente direcionados aos con-
teúdos da semana em questão.

A coordenadora do Se Liga 
no Enem Paraíba, Izabelly Du-
tra, explicou como o progra-
ma funcionará neste ano. “O 
Se Liga é um programa multi-
plataforma, ou seja, utilizamos 
diversos canais para disponi-
bilizar os materiais. A base de 
tudo está no Classroom, onde 
são postadas as videoaulas, o 
material de apoio, e as questões 
autorais desenvolvidas pelos 
professores. Tudo segue a ma-
triz do Enem. No YouTube, fa-
zemos as nossas lives, em for-
mato de festival. Lá também 
são postadas as videoaulas em 
formato de playlist. Toda noite, 
nossa equipe realiza o Estudo 
Orientado, pelo Google Meet, 
que é um momento de tirar dú-

vidas sobre o material posta-
do. E temos, ainda, o programa 
na Rádio Tabajara, no formato 
de podcasts. Em breve retor-
naremos com nossos festivais 
presenciais, nas 14 GRE, mas 
as aulas em si são 100% on-li-
ne”, detalhou a coordenadora.

A expectativa da coordena-
ção é que seis mil estudantes se 
inscrevam para participar das 
atividades, superando o nú-
mero de 4.110 alunos que es-
tavam matriculados em 2021. 
Izabelly ressaltou a importân-
cia dos estudantes que já se 
inscreveram para realizarem 
o acesso na plataforma. “Como 
foram muitos pedidos para 
abertura de novas vagas deci-
dimos oferecer essas duas mil 
novas vagas. Muitos estudan-
tes que se inscreveram ainda 

Consultas e exames

Opera Paraíba atende no Parque de Exposição de CG

Público
Ação de ontem 

beneficiou, 
principalmente, 

moradores do 
Complexo Aluízio 
Campos. O Opera 

PB continuará 
percorrendo os 

bairros de Campina 
até quinta-feira

Destinado aos alunos da Rede Estadual de Ensino, programa terá aulas 100% em formato on-line

Revisão abre mais duas mil vagas
“se liga no enem”

Em breve
O Se Liga no Enem 

retomará os festivais 
presenciais nas 14  

Gerências Regionais 
de Educação

não entraram nas salas, e é im-
portante que eles façam o aces-
so através do nosso Dashboard, 
disponível na plataforma Para-
íba Educa, pois a revisão já co-
meçou desde o dia 16 de maio. 
Já tivemos duas lives e as aulas 
estão a todo vapor”, ressaltou.

Se Liga no Enem PB 
O Se Liga No Enem Para-

íba começou em 2018 como 

um movimento com o obje-
tivo de proporcionar espaço 
para revisões, práticas labo-
ratoriais, oficinas, atividades 
culturais e trocas de experi-
ências para os alunos se pre-
parem para o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem). 
Aconteceram 17 edições, em 
sete Gerências Regionais en-
volvendo cinco mil alunos. 
Em 2020, por conta da pan-

demia do novo coronavírus, 
a edição foi on-line. Em ju-
lho, foi lançado o edital do 
Programa Se liga no Enem 
PB Revisão On-line. O pro-
jeto oferece curso de revisão 
dos conteúdos, habilidades e 
competências exigidas para o 
Enem para estudantes que es-
tão cursando a terceira série 
do Ensino Médio, e egressos 
da Rede Estadual de Ensino.

Expectativa é que ocorram seis mil inscrições para o programa este ano, superando as 4.110 do ano passado

n 

Se Liga no 
Enem Revisão 
On-line oferta 
curso dos 
conteúdos, 
habilidades e 
competências 
exigidas para 
o Enem para 
os alunos da 
terceira série 
do Ensino 
Médio

Foto: Pick Free

Centenas de consultas, 
exames e mamografias foram 
marcados e realizados ontem, 
no Parque de Exposição Car-
los Pessoa Filho, em Campina 
Grande, pelo Programa Ope-
ra Paraíba nos Bairros. Até a 
próxima quinta-feira o pro-
grama estará disponibilizan-
do serviços fora dos hospitais 
e levando os profissionais de 
saúde para localidades da ci-
dade, com a finalidade de se 
aproximar da população que 
mais precisa desses atendi-
mentos. Hoje a ação itineran-
te do programa estará ofer-
tando serviços médicos no 
bairro José Pinheiro, na Esco-
la Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio José Pinheiro.

Ontem, o Opera Paraíba 

se instalou no Parque de Ex-
posição beneficiando, prin-
cipalmente, moradores do 
Complexo Aluízio Campos, 
um bairro novo e que é uma 
das áreas de maior concentra-
ção populacional da cidade. 

A dona de casa Joelma 
Carla Barbosa chegou ao lo-
cal depois que ficou saben-
do do programa em seu bair-
ro por meio de redes sociais. 
Ela disse que há meses tenta-
va marcar uma consulta com 
um angiologista. “Já tinha 
tentado conseguir através do 
posto de saúde, mas não con-
segui. Hoje vim aqui e já está 
marcada. Nos próximos dias 
vou até o Hospital de Clínicas 
pra ser atendida pelo angiolo-
gista. Estou muito feliz”, de-
clarou. Antes de ser agendada 
para o especialista, Joelma foi 
atendida por um clínico geral 
da Secretaria de Saúde do Es-

tado, em uma sala no Parque 
de Exposição, que constatou 
a sua necessidade de ser ana-
lisada por um angiologista. 

Programa
O coordenador regional 

do programa Ari Reys infor-
mou que desde 2019 o Ope-
ra Paraíba vem cumprindo 
fases e avançando na presta-
ção de serviços médicos à po-
pulação, para promover essa 
proximidade entre médicos 
e as pessoas que mais neces-
sitam dos atendimentos nas 
comunidades. “Em 2019 rea-
lizamos cirurgias gerais para 
atender a demanda reprimi-
da, em 2021 fizemos cente-
nas de cirurgias para com-
pensar o período parado por 
conta da pandemia, e agora 
começamos a sair do dentro 
dos hospitais para nos colo-
car nos bairros, procurando 

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

pessoas que precisam não so-
mente de uma cirurgia, mas 
de exames laboratoriais e de 
imagens e consultas”, frisou.

Quantidade de exames 
A diretora do Hospital de 

Clínicas, Vivian Kelly Resen-
de, destacou que até a pró-
xima quinta-feira estarão 
sendo oferecidas 70 mamo-
grafias por dia em cada bair-
ro, cerca de 200 exames la-
boratoriais, pré-operatórios, 
além de consultas, ultrasso-
nografias e testagens. 

“Apesar desses números, 
a necessidade médica da po-
pulação é que vai quantificar 
os procedimentos e exames a 
serem marcados e realizados. 
Nossa intenção é ir até as lo-
calidades para acabar com a 
dificuldade que as pessoas 
têm no dia a dia para ter aces-
so à saúde. O programa, que 

é do Governo do Estado tem 
cumprido um importante pa-
pel social”, esclareceu.

Além desses serviços mé-
dicos, também estão sendo 
oferecidos vacinação, corte 
de cabelo, retirada de docu-
mentos e brinquedoteca.

Para ter acesso ao pro-
grama Opera Paraíba nos 
Bairros o cidadão deve com-
parecer aos locais portando 
documento ou cópia de do-
cumento pessoal.

Opera Paraíba
Quarta-feira - 8/6 - A ação 

acontecerá na Escola Estadu-
al Cidadã Integral Deputado 
Álvaro Gaudêncio de Quei-
rós, no bairro das Malvinas. 

Quinta-feira -9/6 – A ação 
acontecerá na Escola Esta-
dual Cidadã Integral Mon-
te Carmelo, no bairro do Pe-
dregal.

Equipes do programa Opera Paraíba realizaram exames em Campina Grande, aproximando a população dos serviços de saúde; hoje, o atendimento ocorrerá no bairro José Pinheiro

Foto: Fabiana Veloso Foto: Fabiana Veloso

Através do QR Code acesse  
o link para as inscrições que 

podem ser feitas gratuitamente  
até o dia 17 deste mês.
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Curtas
Suspeitos de homicídio 
são presos em flagrante

Policiais do Núcleo de Homicídios de Esperança 
prenderam em flagrante um suspeito de ter partici-
pação em um homicídio ocorrido na madrugada de 
domingo (5), no mercado público de Areia. 

A vítima, identificada por Lidiano Laurentino, 27 
anos, foi morto com golpes de faca após uma dis-
cussão com dois homens. As equipes policiais de 
plantão tomaram conhecimento do fato e iniciaram 
as investigações, chegando a dois suspeitos ainda 
no domingo. Os suspeitos, de 29 e 30 anos, foram 
presos em flagrante e autuados pelo crime de ho-
micídio. A arma utilizada no crime foi apreendida e 
será submetida a exames periciais. 

O delegado Cristiano Santana elogiou a rapi-
dez dos policiais que não mediram esforços para 
diligenciar, localizar e prender a dupla. “A equipe 
de invstigadores dessa região é eficaz e sempre 
age no combate ao crime”, salientou.

Homem é morto a tiros no 
município de São Bento

O assassinato de um homem de 40 anos, identifi-
cado por Alderi Lopes de Araújo, está sendo inves-
tigado pela Polícia Civil de São Bento. O homicídio 
aconteceu na manhã de domingo (5), na zona rural 
do município. Policiais da 2ª Companhia da PM 
de São Bento, foram acionados, compareceram ao 
local, isolando a área até a chegada do delegado e 
da perícia. No local ninguém soube informar sobre 
a autoria ou a motivação do assassinato de Alderi. 

Desaparecido
Na cidade de Catolé do Rocha, um jovem conhe-

cido por Rian, foi encontrado morto na manhã de 
sábado (4). Ele estava desaparecido desde o dia 2. 
O corpo de Rian foi encontrado nas proximidades 
do Açude Genard Rocha, na zona rural do municí-
pio. Segundo a polícia, o corpo do jovem apresen-
tava sinais de violência e a polícia não descarta a 
possibilidade de homicídio.

Adolescente morre vítima de 
choque elétrico no Sertão 

O adolescente Francisco José Martins da Silva, 
14 anos, morreu vítima de uma descarga elétrica, 
na zona rural de Santa Cruz, no Sertão paraibano. 
Segundo o sub-tenente Avelino, comandante do 
destacamento policial do município, o jovem estava 
jogando futebol, no distrito de Casinha do Homem, 
quando em determinado momento teria que passar 
por uma cerca de arame para pegar a bola. O mili-
tar disse que o jovem não sabia que a cerca estava 
energizada e ao bater no equipamnto sofreu uma 
forte descarga na cerca de proteção da área tendo 
morte no local. Amigos de Francisco Martins tenta-
ram reanimá-lo, mas ele já estava morto. O proprie-
tário do local foi intimado a comparecer à delegacia.

Aves expostas à venda em 
feira livre são resgatadas

Cerca de 100 aves foram resgatadas na feira 
livre de Oitizeiro, em João Pessoa. Na ocasião,  três 
homens foram encaminhados para a Central de 
Polícia por estarem comercializando os animais.

A operação da Polícia Ambiental foi iniciada 
por volta das 7h de domingo (5) e pegou o pessoal 
de surpresa. Na ocasião, foram resgatadas mais 
de 100 aves que estavam expostas à venda dentro 
de gaiolas, em João Pessoa. Três homens foram 
detidos por comércio ilegal de aves silvestres, na 
feira de Oitizeiro. De acordo com o major Fabian, a 
operação teve o apoio de uma guarnição do canil 
e mais quatro do Batalhão Ambiental. Os homens 
detidos foram conduzidos à Central de Flagrantes 
para os procedimentos legais.

As aves foram entregues no Centro de Triagem 
de Animais Silvestres (Cetas), em Cabedelo para 
serem devolvidas aos seus habitats naturais.
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Na ação, Polícia Militar localizou cerca de 100 aves

Polícia resgatou dois animais amarrados dentro de um Uno e um Gol

Bois eram transportados 
em veículos de passeio

crueldade
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RFEquipes da Polícia Rodoviá-

ria Federal conseguiram resga-
tar dois animais, do tipo bovino 
que estavam sendo transporta-
dos em veículos sem qualquer 
condição, inclusive estavam 
com cordas amarradas no pes-
coço e nas patas. A PRF suspei-
ta que os animais haviam sido 
furtados. As apreensões acon-
teceram no sábado (4), na BR-
101, próximo à Unidade Ope-
racional (OP) de Mamanguape.

O primeiro animal foi 
apreendido em um Fiat Uno. 
Segundo a assessoria de co-
municação da PRF, uma equi-
pe realizava fiscalização nas 
proximidades quando visua-
lizou o veículo, sendo dada or-
dem de parada, que, no entan-
to, não foi obedecida. O veículo 
realizou fuga em alta veloci-
dade por alguns quilômetros, 
sendo abandonado pelo con-
dutor um pouco antes da equi-
pe da PRF conseguir alcançá-lo. 
Apesar dos esforços dos poli-
ciais, não foi possível localizar 
os ocupantes do veículo. 

Durante a inspeção foi lo-
calizado, entre o porta-malas 
e o banco traseiro do carro, o 
animal. Suspeita-se que o ani-
mal, que estava em visível so-
frimento com as patas e pes-

coço amarrados, havia sido 
furtado. Na consulta aos sis-
temas de segurança, foi identi-
ficado que o automóvel estava 
com o licenciamento atrasado, 
além de possuir várias infra-
ções. A ocorrência foi encami-
nhada para Polícia Judiciária 
para possível instauração de 
inquérito policial. 

Na segunda ação, a PRF re-
cebeu denúncia de que um veí-
culo havia sido abandonado 
ligado e com os faróis acesos 
pouco antes da fiscalização. 
No local os policiais se depara-
ram com outro boi sendo trans-
portado dentro de um Gol. O 
animal estava mal acondicio-
nado no veículo, tendo todo e 
qualquer movimento impedi-
do por cordas que o amarra-
vam brutalmente. O veículo 
tinha uma restrição de arreda-
mento mercantil de um banco 
em São Paulo e com o licencia-
mento atrasado.

Os veículos abandonados 
foram recolhidos. Os animais, 
bastante abatidos foram enca-
minhados para fazenda respon-
sável por abrigar animais reco-
lhidos nas rodovias federais. A 
Polícia Civil vai tentar localizar 
os responsáveis pelo transporte 
irregular dos animais. Animais estavam entre os bancos dianteiros e o porta-malas 

Cruzamentos procedidos 
em banco de dados públicos 
levou o Observatório da Ges-
tão Pública, em ação conjunta 
com Grupo de Atuação Espe-
cial Contra o Crime Organiza-
do (GAECO) e a Polícia Militar 
a prender sete pessoas envolvi-
das em assaltos, estupros, latro-
cínios, homicídios, estelionatá-
rios e roubos no primeiro dia 
da Operação Algoritmo, defla-

grada na manhã de ontem, em 
João Pessoa. Os presos são seis 
homens e uma mulher.

O capitão Adriano Frazão, 
do GATE da Policia Militar, in-
formou que a ação para o cum-
primento dos mandados ju-
dicias foi iniciada às 6h com 
as prisões acontecendo nos 
bairros do Bessa, Cristo, Ran-
gel, Mangabeira, Mandaca-
ru, Tambauzinho e Valentina, 

na capital. “Todos foram apre-
sentados na Central de Polícia”, 
disse o oficial.

Adriano Frazão informou 
que a operação terá seguimen-
to durante todo ano com o ob-
jetivo de buscar uma maior efi-
ciência do ecossistema público 
e suas decisões, com o incre-
mento da integridade.

Os alvos, disse o capitão, 
são procurados pela prática de 

crimes violentos na Paraíba. 
Os mandados foram executa-
dos por equipes do Grupamen-
to de Ações Táticas Especiais 
(GATE), Força Regional e 1o Ba-
talhão da PM, após um traba-
lho de cruzamento de infor-
mações obtidas em bancos de 
dados públicos que deu o nome 
da operação de Algoritmo – 
que permitiu a localização do 
paradeiro de cada alvo.

Ação prende envolvidos em crimes violentos
algoritmo

A Polícia Militar prendeu 
101 suspeitos de crimes, nes-
se fim de semana, em ações 
realizadas em várias cida-
des paraibanas. No período, 
a corporação atuou também 
em festejos juninos em San-
ta Rita, Cabaceiras, Patos, São 
José de Espiranhas e Santa 
Terezinha. Nas fiscalizações, 
houve abordagens a passagei-
ros de ônibus.

Entre a sexta (3) e o do-
mingo (5), foram recupera-
dos vinte e seis veículos com 

registros de roubo, cumpri-
dos vinte e dois mandados 
de prisão, apreendidas oito 
armas de fogo e mais de dois 
quilos de drogas nas abor-
dagens, conforme a Coorde-
nadoria de Estatística e Ava-
liação (EM/7) da PM. Para 
o próximo fim de semana, a 
corporação deve ter uma de-
manda maior de policiamen-
to por causa do aumento de 
eventos juninos, no entan-
to, as operações e rondas nos 
bairros continuarão aconte-

cendo de forma intensificada.
  

Segurança nos trens
Um plano de reforço da 

segurança para usuários de 
trens urbanos, com o objeti-
vo de evitar crimes no traje-
to e nos terminais deste tipo 
de transporte está sendo im-
plantado pela Polícia Militar. 
As atividades serão feitas em 
dias e locais estratégicos.

Neste primeiro dia de 
atuação, policiais do 1o BPM e 
do Canil do Batalhão de Ope-

rações Especiais (BOPE) reali-
zaram revistas e percorreram 
trajetos em busca de crimino-
sos e objetos ilícitos.

O reforço foi definido após 
uma reunião entre o coman-
do da Polícia Militar e a Supe-
rintendência da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos 
na Paraíba. Os horários de 
embarque e desembarque es-
tão sendo monitorados, para 
troca de informações entre os 
dois órgãos, e agilizar deman-
das, caso sejam necessárias.

PM detém 101 suspeitos e apreende armas
no fim de semana

Passageiros de ônibus foram abordados em uma operação que foi realizada durante o fim de semana em todas as regiões do estado

Foto: Ascom/PMPB
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A Empresa Paraibana de 
Abastecimento e Serviços 
Agrícolas (Empasa) das cida-
des de João Pessoa, Campina 
Grande e Patos aumentaram a 
comercialização de milho ver-
de para o período junino. De 
acordo com o diretor executi-
vo de abastecimento da enti-
dade, José Tavares Sobrinho, 
esse crescimento ainda é pe-
queno, mas a expectativa é 
que, a partir do dia 20, ocor-
ra um pico nas vendas, que se 
intensificam até 30 de junho, 
devido à maior quantidade de 
chuvas na Paraíba. A previsão 
é que a oferta do produto do-
bre em relação ao ano passado.

“Desde a semana passada, 
as vendas ocorrem em um vo-
lume pequeno, mas a previsão 
é que aumentem nas últimas 
semanas de junho, quando 
acontece o pico de comercia-
lização, quando haverá uma 
maior oferta do produto”, in-
formou. 

Segundo o gestor, a pande-
mia da Covid-19 não influen-
ciou tanto a produção e ven-
das nos anos anteriores, pois 
o agronegócio como um todo 
foi o que menos sofreu com o 
isolamento social, já que ali-
mento é algo essencial para a 
população. 

Além disso, as famílias ain-
da comemoraram as festas ju-
ninas em casa e, por isso, com-
pravam milho verde. “Nós 
trabalhamos normalmente, 
nos dois primeiros anos da 
pandemia. Não teve nenhu-
ma interrupção das ativida-
des e a comercialização acon-
teceu como todos os anos”, 
acrescenta. 

No entanto, ele destaca que 
o maior diferencial atualmen-
te é a maior quantidade de 
chuvas, que promoveu o cres-
cimento da produção. Assim, 
a expectativa é que o inverno 
de 2022 favoreça as vendas. 
“Considerando as chuvas des-
se ano, esperamos dobrar o vo-
lume de vendas. Se tem uma 
produção maior, naturalmen-
te vai ter uma oferta maior do 
produto e mais milho verde 
vai ser comercializado nesse 
período”, afirmou.

A mão de milho com 52 
espigas (com palha ou sem) 
está custando, em média, R$ 
40. Porém, o diretor explica 
que, diante da maior oferta 
nos próximos dias, o preço 
caia para R$ 30. “O mesmo já 
aconteceu em anos anterio-
res: o preço começa um pou-
co mais alto e à medida que 
vai aumentando a oferta, vai 
acontecendo a queda do va-
lor”, reforça.

José Tavares ressalta que, 
com o retorno de atividades 
festivas, como eventos nas 
ruas, uma maior quantida-
de de pessoas irá vender suas 
comidas feitas de milho. “O 
inverno será bom para a pro-
dução e esperamos que esse 
volume de comercialização 
seja duplicado, nesse ano. E os 
eventos irão ajudar nisso. Mui-
tos estão com a vida normal e, 
por isso, esperamos que o mo-
vimento do comércio ocorra 
dentro da normalidade e ain-
da melhor”, avaliou. 

Expectativa é que o inverno favoreça vendas, e previsão é que a comercialização dobre em relação ao ano passado

Oferta deve crescer até fim de junho
Vendas de milho Verde

Isenção
A medida tem 
o objetivo de 

tornar o produto mais 
barato para o 

consumidor e vale 
apenas para 

os comerciantes
da Empasa

O gestor destaca que a ven-
da do milho verde acontece, 
normalmente, durante os 365 
dias do ano, mas, neste mês de 
junho, as vendas são intensifi-
cadas. Por isso, entre os dias 1º 
e 30 de junho, a Empasa isen-
ta os seus agricultores/ven-
dedores de duas tarifas: tari-
fa de portaria e a de utilização 
do espaço, chamada de Termo 
de Permissão Remunerada de 
Uso (TPRU).

A isenção vale apenas para 
aqueles que vão comercializar 
milho verde no mês de junho 
e não inclui outros produtos. 
“Durante o ano, são aproxi-
madamente seis agricultores 
e também varejistas. Nesse 
mês, mais de 60 produtores 
vêm fazer essa comercializa-
ção, aproveitando a isenção. 
Então, o produtor ou o comer-
ciante que venha fazer o co-
mércio de milho verde aqui 
terá isenção dessas tarifas”, 
destaca o diretor. 

A Empasa recebe milho 
verde de todas as regiões pa-
raibanas, além dos estados do 
Rio Grande do Norte, que se-
para uma grande quantidade 
de produção, e parte do Cea-
rá, que leva milho para Patos 
e João Pessoa. As unidades de 
João Pessoa, Campina Grande 
e Patos terão a mesma isenção 
de taxas.

Conforme o diretor, a me-
dida tem o objetivo de tornar 
o produto mais barato para o 

Quem vende o produto tem isenção de taxas

consumidor e vale apenas para 
os comerciantes dessa entida-
de. A isenção existe desde 2011 
e é aplicada, todos os anos, du-
rante todo o mês de junho.

Ele lembra que a Empasa 
ainda oferece ao agricultor um 
espaço exclusivo para a venda 
de milho verde. A intenção é 
não misturar com outros pro-
dutos, fazendo com que o con-
sumidor vá apenas a um único 
local e não fique procurando o 
produto em outros boxes. 

Para o vendedor, existe a 
facilidade de ter um local com 
tendas que serão facilmente en-
contradas pelos seus clientes. 
“É um espaço exclusivo e ade-
quado para comercializar mi-
lho verde, pois alguns produto-
res vêm com esse produto, mas 
também com feijão, jerimum ou 

batata-doce que não são produ-
tos isentos de taxa. Então, não 
serão vendidos nesse espaço. 
Normalmente, eles colocam 
tendas de 56 metros ou quatro 
por cinco metros, dependendo 
do tamanho do comerciante/
produtor”, completa.

Vendas devem crescer 
Geraldo Manuel tem um 

ponto comercial na Empa-
sa e relata que as vendas de 
milho verde já estão aconte-
cendo de forma satisfatória. 
Já no início de junho, ele co-
meçou a perceber uma maior 
procura. “As vendas de mi-
lho estão indo bem. Acredi-
to que já houve um aumento 
de 50%. Ainda estamos na se-
gunda semana de junho e já 
está bem. Daqui para frente, 

a expectativa é melhorar ain-
da mais”, comemora.

Ele conta que estava ven-
dendo 100 mãos de milho, 
por semana e, nesse primei-
ro final de semana de junho, 
alcançou 200 mãos. “Espero 
que continue assim, porque 
todos os anos, quando chega 
o mês de junho, parece que 
as pessoas só querem comer 
milho e as vendas não pa-
ram”, comenta. Para vender 
milho verde e outros produ-
tos, na Empasa, os interessa-
dos devem fazer um cadastro 
por meio de um formulário 
para se habilitarem para a co-
mercialização.  Nesse docu-
mento, são incluídos os da-
dos pessoais da pessoa física 
ou ou jurídica, além do local 
de origem do produto. “Pre-

cisamos do nome e origem 
do produto porque, no final, 
geramos um relatório sobre 
quanto entrou de milho pro-
duzido dentro e fora da Para-
íba”, justificou José Tavares.

A regra vale para produ-
tores, comerciantes ou agri-
cultores que vendem a pró-
pria produção. No caso do 
milho verde, a isenção vale 
para os três tipos de traba-
lhadores. “O cadastro tem 
que ser feito, seja produtor 
ou comerciante de milho. E 
todas as vezes que ele entrar 
aqui com uma carga de mi-
lho, deve informar se está 
vindo de Mamanguape, Pa-
tos, Cajazeiras, Rio Grande 
do Norte, Pernambuco ou ou-
tro local”, finalizou o diretor 
executivo de abastecimentos. 

“O mesmo 
aconteceu nos 
anos anteriores

José Tavares

Segundo José Tavares, gestor da Empasa, volume ainda é pequeno, mas a expectativa é que, a partir do dia 20, ocorra um pico nas vendas

Foto: Evandro Pereira Foto: Evandro Pereira

Foto: Evandro Pereira
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A Empasa 
recebe 
milho verde 
de todas 
as regiões 
paraibanas, 
além dos 
estados do 
Rio Grande do 
Norte e Ceará

A mão de milho com 52 espigas (com palha ou sem) está custando, em média, R$ 40, mas pode cair para R$ 30 em breve

Prefeitura prorroga inscrições para cursos
Polo de costura

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento So-
cial (Sedes), prorrogou, até a 
próxima sexta-feira, as ins-
crições para cursos no Cen-
tro de Inclusão Produtiva 
em Vestuário, popularmen-
te chamado de Polo de Cos-
tura, localizado no Alto do 
Mateus. O equipamento está 
ofertando vagas nos cursos 
de pintura em tecido – onde 
os alunos também poderão 
aprender pintura em tela e 
crochê criativo, este último 
voltado para quem já fez o 
curso básico e quer aprimo-
rar a técnica.

Os cursos têm duração 
total de 60 horas e o início das 
aulas está previsto para pró-
xima terça-feira (14). São ofer-

Período
Os cursos têm duração 
de 60 horas. Início das 

aulas está previsto para 
a próxima terça-feira

tadas 30 vagas, ao total, sen-
do 15, para o curso de pintura 
em tecido, com cinco vagas 
destinadas às mulheres em 
situação de violência (devi-
damente cadastradas na Se-
cretaria de Políticas Públicas 
para as Mulheres), mulheres 
transexuais e travestis.

As aulas de pintura em te-
cido acontecerão nas terças e 

quartas-feiras, onde as alu-
nas aprenderão a fazer pin-
tura em diferentes tamanhos 
de tecidos, panos de prato, to-
alhas de lavabo e de rosto. Já 
nas aulas de crochê criativo, 
que serão nas quintas e sex-
tas-feiras, aprenderão a pro-
dução de blusas, tops, cha-
péus, almofadas, biquínis, 
cachecóis, cardigans, tapetes 
e passadeira em square.

Como se inscrever 
As pessoas interessadas 

em participar dos cursos de-
vem realizar suas inscrições 
na Diretoria de Economia So-
lidária, no Centro Adminis-
trativo Municipal (CAM), em 
Água Fria, e no Polo de Cos-
tura, localizado na Rua Te-
nente Manoel Vasconcelos 

Sampaio, S/N, Alto do Ma-
teus, a partir das 13h. É neces-
sário levar RG, CPF, compro-
vante de residência e Número 
de Inscrição Social (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 costu-
ra, crochê e acessórios, fazen-
do parte da política de Econo-
mia Solidária do município de 
João Pessoa.

Polo de Costura oferece cursos profissionalizantes na área de vestuário

Foto: Secom-JP
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Depois dos momentos de tensão re-
sultantes da competição, agora tem 
sido a ocasião para relaxar e sabo-
rear as conquistas obtidas na etapa 

final do 5º Festival de Música da Paraíba, rea-
lizado no último sábado (dia 4), no Teatro Pau-
lo Pontes do Espaço Cultural, em João Pessoa. 
“Eu me sinto muito feliz, surpresa e estou sor-
rindo até agora, pois parece que dormi com 
um cabide na boca”, brincou a cantora, atriz e 
compositora Priscilla Cler, a grande vencedo-
ra do evento. “Foi demais ter ganhado um fes-
tival cuja edição homenageou Marinês, uma 
mulher incrível e afrontosa, que abriu muitas 
portas para nós, hoje, e cujo trabalho e atitude 
perante as injustiças me identifico e admiro. 
Foi mais justo uma mulher ganhar o festival e 
acredito que Marinês deve ter gostado e acre-
dito que onde ela estiver está feliz”, confessou 
ela, que ficou em primeiro lugar com a canção 
‘Bocaberta’ e também levou o prêmio de Me-
lhor Intérprete, recebendo os cheques de R$ 10 
mil e R$ 3 mil, além de uma vaga no Festival 
Sensacional 2023, que ocorrerá em Belo Hori-
zonte (MG).

“Eu já tinha participado em 2020, interpre-
tando a música ‘Moça’, de Larissa Mendes, e 
no ano passado, com a canção de minha au-
toria ‘Mar Doce’, que não foi classificada. Por 
já ter participado de festivais de teatro, desta 
vez fiquei com o pezinho no chão, aguardan-
do o resultado, pois foi o único festival de mú-
sica de que participei até agora”, analisou Cler. 
“Considero ‘Bocaberta’, que também é de mi-
nha autoria, MPB contemporânea e fala sobre 
a violência contra a mulher, o silenciamento e 
a quebra desse silenciamento. É como um gri-
to. Foi importante ganhar esse evento do qual 

participam muitos músicos paraibanos, gran-
des intérpretes e serve para difundir e dar vi-
sibilidade para a novíssima música paraiba-
na”, disse a artista.

Priscilla Cler também falou sobre a pre-
miação como Melhor Intérprete. “Como atriz, 
isso foi importante para mim. Eu interpreto a 
canção como cantora e como atriz, porque é o 
que eu sou. Eu interpretei a música com mui-
ta verdade e do fundo da alma, porque abor-
da situações da minha vida e que quase toda 
mulher já viveu”, explicou a grande vencedora, 
que ainda comentou a respeito da vaga obtida 
para o Festival Sensacional 2023, em Minas Ge-
rais. “Isso me deixou muito feliz. Sou mineira, 
de Belo Horizonte, e estou vivendo na Paraíba 
há sete anos, porque rolou um amor gigante. 
Com isso, vou poder me apresentar, embora 
ainda não saiba como vai ser, para familiares 
e amigos, o que é muito legal”, afirmou Cler, 
que mora em João Pessoa e também é profes-
sora da Rede Estadual de Ensino.

O segundo lugar do festival ficou com ‘Re-
voada Agreste’, de autoria de Anne Karolyn-
ne e Willames “Will” Diniz, o que lhes rendeu 
prêmio de R$ 7 mil. “Desde o início, eu queria 
representar uma voz do povo sertanejo, essa 
nossa diáspora e tragédia que tem sido o êxo-
do de nordestinos aos grandes centros do Bra-
sil ao longo de décadas e que ainda é considera-
do como cidadão de segunda classe. Por isso, o 
Festival de Música da Paraíba tem sido, ao lon-
go de suas edições, uma plataforma muito boa 
para dar visibilidade a canções com letras que 
também abordam causas sociais. Atualmente, 
esse festival é, como um todo, o aparelho cul-
tural mais plural e popular, por reunir música, 
poesia, escritores e dança, bem como termina 
sendo, posteriormente, uma grande manje-
doura, um celeiro de diversos outros proje-
tos artísticos”, disse Will, que também partici-

pou das edições do evento em 2019 e 2021 e é 
um dos integrantes do Coletivo Compor, que 
fomenta o trabalho musical autoral na cidade 
de Campina Grande. “Ainda estou feliz com 
a vitória. Quando saiu o resultado, a minha 
parceira musical, Anne Karolynne, saiu de si, 
olhou para mim e disse assim: ‘Viva o Nordes-
te e viva a Paraíba’. Foi espetacular, sensacio-
nal e maravilhoso”, comentou ele. 

Para Anne Karolynne, foi uma grande sur-
presa. “Não estávamos com perspectivas de 
conquistar os prêmios, pois já sabíamos do 
alto nível de nossos colegas artistas que esta-
vam participando do festival. Apesar de sa-
ber da qualidade técnica da canção e do quan-
to entregamos ao defender a música no palco, 
nosso prêmio maior já teria sido a oportuni-
dade de apresentar a todos o melhor de nos-
sa arte e curtir aquele festival de forma tão in-
tensa e empolgante”, contou ela. “Quando saiu 
o resultado e que a produção veio nos chamar 
para o palco ficamos tão desnorteados, olhando 
para os lados, pensando se estavam chaman-
do outro artista. Quando nos demos conta que 
éramos nós, as caras de surpresa e alegria de-
nunciavam o misto de sentimentos que estáva-
mos vivendo. Saímos correndo e entramos as-
sim, em alta velocidade, no palco, com pulos, 
abraços, gritos de vitória, lágrimas de emoção, 
agradecendo a todos da plateia, da banda, dos 
jurados, a Marinês, por nos inspirar, e ao povo 
nordestino, por nos dar força de lutar por nos-
so respeito e dignidade através de nossa canção 
‘Revoada Agreste’”, disse Karolynne.

O terceiro lugar ficou com Melo, como é 
mais conhecido o cantor e compositor Kevin 
de Melo Duarte, que defendeu sua música ‘O 
tempo dando um nó’ e ganhou o cheque de 
R$ 5 mil. “Essa canção fala sobre alguém que 
observa o atual período da história mundial e 
seus conflitos, como a guerra na Ucrânia”, re-

sumiu ele, que participou pela primeira vez do 
evento. “Ser vitorioso foi uma surpresa, por ter 
tantos competidores participando do festival”, 
comentou o artista, que é técnico em música 
pelo IFPB e está cursando graduação em Mú-
sica pela UFPB. Melo tem um EP solo intitu-
lado Morno, contendo cinco faixas – duas são 
instrumentais – autorais e lançado no início 
deste ano, nas plataformas digitais.

Votação superou o ano anterior
O prêmio de Voto Popular do Festival foi 

para a música ‘Fonte’, interpretada pelo pró-
prio autor, Felipe Costta, que ganhou R$ 3 mil. 
“A canção tem ritmo de xaxado e fala de dois 
lados do mundo: um é do Nordeste, através do 
ambiente familiar, e o outro, o que machuca, 
por causa da violência”, disse ele, acrescentan-
do que, apesar da surpresa, estava confiante da 
vitória. “Por causa da força da poesia e dos ar-
ranjos. Foi mágico e motivador. Uma curiosida-
de: sou o único, na cidade de Umbuzeiro, onde 
nasci, que vive da música e trazer esse prêmio 
foi bom, porque pode incentivar outros a entrar 
na área da música”, observou ele. 

Na escolha popular, o gerente de jornalismo 
da Rádio Tabajara, Marcos Thomaz, informou 
que foram registrados 57.309 votos totais. “Fe-
lipe Costta ficou em primeiro lugar com 16.796 
votos e superou o ano passado, quando tivemos 
pela primeira vez voto popular”, disse.

A edição 2022 do Festival de Música da Paraí-
ba homenageou a Rainha do Xaxado, a cantora e 
compositora Marinês (1935-2007), e foi realizado 
pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria 
de Comunicação Institucional (Secom-PB), Em-
presa Paraibana de Comunicação (EPC) e Fun-
dação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), além 
de ter o apoio da Companhia Paraibana de Gás 
(PB Gás) e colaboração da Companhia de Pro-
cessamento de Dados da Paraíba (Codata).

Artistas vencedores da 5a edição falam sobre as suas canções, a homenageada Marinês e a visibilidade do festival

Um evento “mais plural e popular”
Festival de Música da PB

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Com a canção ‘Bocaberta’ eleita em primeiro lugar, Priscilla Cler também 
levou o prêmio de Melhor Intérprete, recebendo um total de R$ 13 mil, 

além de uma vaga no Festival Sensacional 2023, em Belo Horizonte (MG)
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‘Revoada Agreste’, de Will Diniz e Anne Karolynne (E), ficou com o 2° lugar; Melo (C) garantiu o 3° lugar com ‘O tempo dando um nó’; já pela votação popular, a escolhida foi ‘Fonte’, de Felipe Costta (D)

Fotos: Edson Matos
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Cultura

Colunista colaborador

Francisco detestava ficar em casa por muito 
tempo. Formado em Ciência da Computação, 
até podia trabalhar de casa, sem necessidade 

de ir aos escritórios da vida. Mas preferia o 
barulho que faziam seus colegas da empresa. 
Inteligente, falante e profissional bem-sucedido, 
Francisco tomou um fortíssimo choque quando se 
instalou a pandemia no Brasil. Isso foi em março 
de 2020. Todos os funcionários do escritório foram 
praticamente obrigados a transferir seus locais de 
trabalho para suas residências.

E a vida seguiu! Muitos problemas aconteceram 
com colegas seus, desde brigas conjugais até o 
choro das crianças enquanto participavam de 
uma live empresarial. Mas Francisco terminou se 
acostumando, embora sentisse falta do papo com 
os colegas, da hora do lanche e do happy hour no 
final do expediente. Os lockdowns e as restrições 
duraram quase dois anos. No início deste ano, 
as empresas foram estimuladas a voltarem à 
vida normal, reativando escritórios e expedientes. 
Entretanto, faltou a consulta à mola mestra desse 
ramo empresarial que são os servidores.

Na empresa onde Francisco trabalha cerca de 
75% dos funcionários reagiu à volta do trabalho 
presencial. Estavam acostumados com a liberdade 
de horário, com a ausência de engarrafamentos 
e, por que não, com os abusos dos chefes e 
encarregados. Aí as empresas iniciaram o 
oferecimento de mimos para a volta aos escritórios: 
bônus, lanches, shows, food trucks e atrativos nos 
finais do expediente, para que a equipe voltasse 
ao trabalho normal no escritório. Diziam os 
idealizadores dessa manobra que queriam que os 
funcionários ficassem felizes ou, no mínimo, menos 
irritados com o retorno.

Quando os seus colegas voltaram para os 
escritórios quase vazios, no mês de março passado, 
foram instruídos a relaxar. Os chefes diziam: 
“O tempo de escritório deve ser, não apenas 
produtivo, mas também divertido”. E estimulavam 
os subalternos a explorarem um pouco o local, não 
marcando reuniões consecutivas, nem abarrotando 
suas pastas com tarefas fora da rotina. Além disso, 
queriam que os funcionários não deixassem de 
assistir ao show semanal com uma das estrelas 
badaladas do país.

Francisco estranhou: – Antes, a gente implorava 
para trabalhar, não fazia questão pelos salários 
baixos e suportava tudo vindo dos chefes. Agora, 
eles é que estão nos bajulando nesse “retorno ao 
escritório”. Nisso, temos de agradecer à pandemia!

Tudo isso se traduz num reconhecimento 
de como a Covid-19 forçou muitas empresas a 
abandonar prédios de escritórios e cubículos vazios. 
A pandemia provou que estar no escritório não 
significa necessariamente maior produtividade. E 
está provado que algumas empresas continuam 
prosperando sem encontros pessoais. Notícia 
publicada no The New York Times informa que as 
empresas de tecnologia, muitas das quais esperam 
que seus funcionários fiquem felizes (ou menos 
irritados) com o retorno ao trabalho estão oferecendo 
compensação financeira e outras vantagens 
para todos “serem felizes”. Após dois anos de 
videoconferências e bate-papos virtuais, muitas 
empresas estão ansiosas para trazer os funcionários 
de volta para suas mesas. No entanto, eles talvez 
não estejam tão ansiosos por um retorno aos 
deslocamentos matinais, banheiros comunitários e 
roupas que não sejam esportivas.

Francisco desabafou com um colega: – Agora, as 
empresas de tecnologia, com dinheiro para queimar 
e escritórios para preencher, estão adotando uma 
série de atrações, enquanto deixam claro que, em 
muitos casos, é obrigatório ir ao escritório pelo 
menos alguns dias por semana. Paulo, seu colega, 
reforçou: – Nos escritórios de San Diego (EUA) estão 
bajulando milhares de funcionários com comida, 
bebida e camisetas grátis.  Essas comemorações 
e regalias que estão nos oferecendo são um 
reconhecimento por parte das empresas de que 
os funcionários não querem voltar ao escritório, 
certamente não com a mesma frequência de antes. 
E por que não adotam de vez o home office?

Parece que, analisando notícias e comentários 
postados na web, não será fácil voltar ao sistema 
de antes: mesas e cadeiras colados, lanches no 
próprio local de trabalho, proibições de conversar 
com colegas e de usar e-mail e rede social privados. 
Tudo está a indicar que o desafio para as empresas 
será equilibrar a flexibilidade e permitir que os 
trabalhadores definam seus próprios horários, 
sem forçá-los a comparecer em dias específicos, 
maximizando a utilidade do tempo de escritório. Aí 
Francisco encerrou a conversa:

– Acho que as empresas devem se concentrar em 
uma abordagem correta para o trabalho híbrido, em 
vez de desperdiçar tempo e esforço para agradar os 
funcionários com incentivos como lanches e shows 
privados. Os empregados não irão comparecer 
regularmente só por essas frescuras...

Fernando 
  Vasconcelos

A volta aos
escritórios

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Sampa
“Alguma coisa acontece no 

meu coração...”
(Caetano Veloso)

Dessa vez nem cruzei a 
Avenida São João...

Depois de quatro anos sem 
sair de casa, viajei para São 
Paulo. Levei uma lista de coi-
sas pra ver/visitar como: res-
taurantes, bares, mercados, 
praças, exposições, mas o cor-
po e o bolso ditaram meus 
dias mais lentos. A ideia era 
curtir momentos com meu fi-
lho, Daniel, e a sua namorada, 
Bruna. Ficar ao léu em casa, ir 
na feira de rua da esquina na 
Vila Mariana, comer pastel de 
escarola e comprar agrião da 
folha graúda, cogumelos e fi-
gos frescos; almoçar no Sesc 
comida boa e balanceada; to-
mar vinho naquele frio de sete 
graus, com massa que cozi-
nhávamos aquietados.

Mas, nos intervalos, fui dar 
umas voltas/bordejos por ali. 
Muito me entristeceu ver a 
pobreza estampada na Ave-
nida Paulista. Com a desarti-
culação da Cracolândia, vía-
mos nas esquinas, grupos de 
pessoas desarvoradas, carre-
gando seus cobertores calça-
da abaixo. A miséria no frio 
é sempre pior e mais cruel. 
Também senti o peso da pan-
demia ao constatar que a Li-
vraria Cultura do Espaço Na-
cional já não é a mesma, e o 
seu café, fechado pra reforma; 

o Café Vienna, logo atrás, de 
portas serradas; a feira da Be-
nedito Calixto aos sábados, 
com quase todas as galerias 
fechadas; e a Casa das Rosas 
em reforma. Segui constatan-
do que aquele meu itinerário 
afetivo paulistano havia en-
cerrado o ciclo.

Visito São Paulo desde os 
anos 1970. Amigos, trabalho, 
família e lazer. Adoro essa ci-
dade grande e cheia de coisas 
belas nas suas esquinas. Ade-
mais, foi em Sampa que reen-
contrei Juca, meu companhei-
ro, pela primeira vez em que 
ficamos juntos. E foi lá tam-
bém que, me despedi dele há 
nove anos. Sofridamente. En-
tão, alguns espaços paulis-
tas são bem a cara dele e de 
alguma forma, a cada passo 
que eu dava, até no metrô, me 
lembrava dele. São Paulo pa-
rece Juca. São Paulo falta Juca. 
Foi quando avistei a Casa de 
Sucos Juca 

Algumas alegrias foram 
realmente as exposições. Des-
sa vez, as artes plásticas fa-
laram mais alto: a exposição 
de Van Gogh, então, foi algo 
difícil de descrever. Como é 
imersiva, cada um mergulha 
com os seus êxtases particu-
lares. Perdi-me nos girassóis, 
nos moinhos e nos campos da 
Provence. Ah! As estrelas da 
noite, as flores e os amarelos. 
Os dias e o cotidiano da natu-
reza. A luz do entardecer. No 

mesmo shopping da expo-
sição, o Morumbi, uma gra-
ta surpresa – A Livraria da 
Vila e a minha loucura pelos 
livros ditos infantis. Eva Fur-
nari, minha linda ilustrado-
ra. A exposição de Adriana 
Varejão, na Pinacoteca, me 
levou a outros espaços. Dos 
seus mares, azulejos azuis, e 
aquela imponência da arqui-
tetura do lugar. A da Amazô-
nia, de Sebastião Salgado, me 
embreei no mundo da flores-
ta, dos ventos, dos rios, dos 
povos indígenas e de tantas 
tribos que sou ignorante em 
citar. Bispo do Rosário e Lia 
de Itamaracá, com cirandas 
e mantos sagrados. Os obje-
tos resignificados – do lixo ao 
luxo dos sonhos e dos deva-
neios. Salve meu amigo José 
Palhano, que me apresentou 
ao trabalho de D. Nise da Sil-
veira (que o presidente insis-
te em desqualificar) e a esses 
montes de objetos identifica-
dos. Também me emocionei 
com os camisolões do artista 
Leonilson. 

Passear na Vila Madale-
na, Beco do Batman, almoçar 
em Bela Gil e o seu – Camélia 
Òdòdó, espaço de comida or-
gânica e toda a sua preocupa-
ção/conceito com a menstrua-
ção, placenta sem tabus. Comi 
“Ragu de Jaca”, Odara! Tam-
bém tenho sangue árabe nas 
veias para gostar tanto de Ho-
mus (grão de bico), Mahama-

ra (pimentões) e Babaganou-
che (beringela), do Kalili. O 
Centro é outra viagem. O Co-
pan, o restaurante Orfeu, a Li-
vraria em frente o café Cuia, e 
o novo livro de Rosa Montero 
– A Boa Sorte. E no domingo, 
teve dancinha na Paulista fe-
chada para os pedestres. Um 
mar de gente a passear.

Mas em outro sábado fui 
ao Bixiga, na Feira do Jar-
dim Secreto e por uma rua-
zinha, todos os aromas possí-
veis. Na livraria especialista 
em escritoras mulheres, Gato 
sem Rabo (com meu cunha-
do Murilo), me perdi nas es-
tantes, compre Annie Ernaux, 
por indicação de André Ri-
cardo Aguiar. Comi chocola-
te de limão siciliano com Ta-
pioca da Dengo e mais suco 
de umbu com capim santo e 
todos os dengos que o meu fi-
lho me trouxe.

O que a minha mala mu-
dou? A necessaire de remé-
dios. Se antes só carregava 
Melhoral, agora tenho uma 
muda para cada achaque. Dor 
de cabeça, de barriga, Vicky, 
e mais remédios que pas-
sei a tomar de uso contínuo. 
Mas não foi somente a minha 
mala que mudou. O mundo 
mudou! Os aeroportos auto-
matizados. E eu mudei. Res-
sabiada... estou. 

...E alguma coisa ainda 
acontece no meu coração! 
Obrigada Bruna e Daniel!

‘Paêbiru’ “naked”
Paêbirú – O Caminho da Montanha do Sol 

é – ou já foi tido como – o LP mais raro e, 
consequentemente, o mais cobiçado da 
discografia brasileira. Lançado em 1975, 
o álbum duplo do paraibano Zé Rama-
lho e do pernambucano Lula Côrtes é 
repleto de misticismo, viagens da men-
te, psicologia e experimentalismos sono-
ros, misturando jazz, rock e ritmos regio-
nais, com letras que remetiam à Pedra do 
Ingá e lendas indígenas, como a de Sumé. 
E, claro, muitas histórias de bastidor. A 
mais famosa, você conhece: boa parte da 
tiragem original do LP, gravado entre ou-
tubro e dezembro de 1974 no estúdio da 
gravadora Rozenblit, em Recife, foi leva-
da pela enchente do Rio Capibaribe que 
inundou a cidade naquele ano, tragédia 
similar ao que aconteceu recentemente 
naquela região.

Mas o disco sobreviveu. Pelo menos 
a fita master, onde foram gravadas as 14 
faixas, distribuídas nos quatro lados dos 
dois vinis (batizados de ‘Terra’, ‘Ar’, ‘Fogo’ 
e ‘Água’). E a nova prensagem, feita um 
ano depois, em 1976, trazia timbres e efei-
tos que não estavam na tiragem original, 
afinal, foram colocadas em um novo pro-
cesso, em um moderno estúdio no Rio de 
Janeiro, uma vez que a tecnologia dispo-
nível na Rozenblit não permitia tais ador-
nos sonoros. Após a mixagem, o disco 
também ganhou uma nova masterização.

É essa versão, a de 1976, que é mais 
difundida pelo mundo, inclusive com ti-
ragens importadas, que independem da 
autorização dos detentores do direito da 
obra, no caso Zé e o finado Lula – lem-
brando que Zé Ramalho sempre despre-
zou Paêbirú, lançado originalmente três 
anos antes do LP de estreia do paraiba-
no, o homônimo Zé Ramalho, que traz fai-
xas como ‘Avôhai’ e ‘Chão de giz’ (e se o 
leitor for ao site oficial do cantor e com-
positor agora, poderá perceber que o dis-
co de 1975 sequer integra a galeria disco-
gráfica do artista).

Esse processo lembra um pouco Let It 
Be, dos Beatles. Produzido por Phil Spec-
tor, ao invés do costumeiro George Mar-
tin, o álbum de 1970 ganhou overdubs, cor-
das e outros efeitos que, segundo revelou 
Paul McCartney, anos depois, fugiu mui-
to às intenções do grupo, que queria uma 
sonoridade mais crua e direta. E isso le-
vou o próprio McCartney, junto com os 
demais detentores do espólio dos Beatles, 
a lançar, em 2003, o CD Let it Be... Naked, 
sem as intervenções de Spector.

Na semana passada, no dia 1º de ju-

nho, a Rozenblit, através de seu canal no 
YouTube, disponibilizou, gratuitamen-
te, essa versão “naked”, por assim dizer, 
de Paêbirú. É a primeira gravação, nua e 
crua, sem os efeitos adicionados em 1976, 
impressa, apenas, naquela tiragem que se 
perdeu na enchente e, cujos LPs remanes-
centes, hoje valem uma pequena fortuna.

No YouTube, a gravação, oficial, está 
remasterizada, dividida por faixas, e a 
própria descrição do registro sugere que, 
para uma melhor experiência, recomen-
da-se ouvir a gravação com fones de ou-
vido (dos bons, de preferência). Acom-
panha a descrição um texto explicativo 
sobre o disco contando, inclusive, como 
surgiram as duas versões em um inter-
valo de tempo tão curto, revelando que 
80% da tiragem foi perdida no dilúvio. 

Em entrevista ao jornalista José Teles 
para o blog TelesToques, Hélio Rozenblit, 
produtor de Paêbirú e curador do acervo 
da Fábrica de Discos Rozenblit, fundada 
por seu pai e tios em 1953, revela não sa-
ber quantos discos se perderam, ou so-
breviveram, da tiragem original.

“Acredito que o planejamento inicial 
era em torno de 500 cópias, talvez até me-
nos que isso”, respondeu à José Teles. “O 
trabalho gráfico desse produto era mui-
to audacioso e caro para ser realizado, 
(portanto) uma tiragem grande seria in-
viável, além de ser um disco bastante ex-

perimental, dificultando a penetração no 
mercado popular”.

Os cerca de 20% da tiragem que se sal-
vou, possivelmente escapou por já estar 
longe do depósito da Rozenblit quando 
a água tomou conta do lugar. Na mesma 
entrevista, Hélio revela que alguns exem-
plares foram cedidos “aos artistas pre-
sentes no disco”, sem especificar quais. É 
que além dos titulares Zé Ramalho e Lula 
Côrtes, constam, entre outras, as partici-
pações de Alceu Valença, Geraldo Aze-
vêdo, Zé da Flauta e, pelo menos, mais 
três paraibanos: os músicos Jarbas Ma-
riz e Hugo Leão e o artista plástico Raul 
Córdula, responsável pelo projeto gráfi-
co, que dia desses me contou que guar-
dava, com carinho, seu troféu: um exem-
plar da tiragem original.

Imagem: Divulgação

Gravação original do LP está disponível, de maneira oficial, no YouTube

Através do QR Code acima, 
acesse a gravação original
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Colunista colaboradora

A vida é uma história em retalhos e fios de 
lutas costurada. 

(Marineuma Oliveira. Ponteio)

A União Brasileira de Escritores (UBE-PB), 
sob a presidência de Luiz Augusto Paiva da 
Mata, instituiu um concurso literário A Arte da 
Escrita e premiou cinco obras de escritores 
paraibanos. Os livros foram publicados com o 
apoio da Funjope/Prefeitura de João Pessoa e 
editados pela Sal da Terra.

No dia 31 de maio, no Centro de Estudos 
Jurídicos e Sociais (Cejus), houve o lançamento 
coletivo dos cinco livros: Delicadezas de um 
coração (poesia), de Gilmar Leite Ferreira, Ponteio 
(poesia), de Marineuma Oliveira, La Bodeguita 
(romance), de Tarcísio Pereira, No reino da 
Parahyba - A história de João Suassuna nas 
terras luminosas do Sertão (biografia), de José 
Nunes, e O caderno perdido de René Thiollier 
(ensaio, ficção, história), de Bruno Gaudêncio. 
A professora Francisca Vânia da Nóbrega fez a 
apresentação dos livros e depois cada autor falou 
um pouco sobre a sua vivência literária, seguindo-
se a sessão de autógrafos. 

A professora e poetisa Marineuma Oliveira 
me pediu para escrever a apresentação de 
Ponteio, é sobre este livro que teceremos 
algumas considerações. A capa é uma 
ilustração da artista plástica Valéria Antunes e 
o projeto gráfico ficou a cargo do poeta e editor 
Juca Pontes. 

Ponteio é o terceiro livro de poesia de 
Marineuma que gosta de inventar novas 
maneiras de “poetar”. Quando era bem jovem, 
fez parte, com seus irmãos, de um grupo musical 
na cidade de Pocinhos, interior da Paraíba. 
Sentindo-se atraída pelas palavras e por 
poesia, resolveu estudar Letras na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), Campus 2, em 
Campina Grande, atual UFCG. Terminado o 
curso de Letras, fez-se professora, profissão 
que considera prazerosa. Ao lado do ofício de 
ensinar, coordena o grupo poético Evocare. De 
tanto ler poesia, de tanto ensaiar com o grupo, a 
menina se tornou poeta. 

Nesse livro, os ponteios que aparecem na 
abertura de cada poema e que vêm em folhas 
separadas funcionam como epígrafes. Alguns 
estão contidos nos poemas que se seguem, outros 
sofrem pequenas modificações, mas apresentam 
uma estreita ligação com os textos. Podem ser 
considerados também como refrões e, nesse caso, 
estão intrinsecamente ligados à música. 

A escolha do título do livro não foi um mero 
acaso. Foi bem pensado, uma escolha que 
se relaciona com a música, bem como um 
contraponto entre a escrita e a arte de bordar. 
Na primeira página, aparece a definição do 
substantivo “ponteio” e do verbo “pontear”: 
“ato ou efeito de pontear; marcar com pontos, 
pontilhar”.

Selecionamos um dos poemas para 
demonstrar o vínculo amoroso entre a palavra 
e a música, elo que perpassa por todas as 
páginas, um verdadeiro enleio entre o ato de 
dizer e o de cantar. Uma das estrofes de Vida-
roda comprova essa afinidade e apresenta 
intertextualidade com a canção ‘Roda Viva’, de 
Chico Buarque de Holanda:

Roda, roda, 
roda-vida,
que se abre 
como ferida 
e rasga meu coração.
(Vida-roda. Marineuma de Oliveira.) 

Roda mundo, roda-gigante. 
Rodamoinho, roda pião. 
O tempo passou num instante 
Nas voltas do meu coração. 
(‘Roda Viva’. Chico Buarque de Holanda.) 

A poetisa paraibana foi mais econômica 
nas palavras do que o compositor da canção 
‘Roda Viva’, mas o sentimento e fugacidade do 
tempo se presentifica tanto no poema como na 
canção.

Um dos aspectos que chama a atenção do 
leitor é a concisão dos textos. Muitos poemas 
são formados apenas por uma estrofe, isso não 
compromete o aspecto literário. Alguém já disse 
que a poesia é a arte de dizer o máximo com 
um mínimo de palavras. Marineuma seguiu 
esse preceito.

‘Ponteio’ e
outros livros

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Hoje, a Fundação Casa de José Améri-
co (FCJA) promoverá uma visita presen-
cial pelos seus arquivos, a partir das 9h, 
na sede da entidade, em João Pessoa. A 
ação gratuita faz parte da sexta edição da 
Semana Nacional de Arquivos, promovi-
do pelo Arquivo Nacional.

Promovida pelo Grupo de Estudos 
Arquivísticos da Paraíba (Gearq), com 
apoio do Projeto Seminário dos sabe-
res Arquivísticos (Sesa), um tour virtual 
também será disponibilizado, a partir de 
amanhã, através do site oficial da Fun-
dação (fcja.pb.gov.br).

Já a partir das 10h, no canal oficial da 
Gearq no YouTube, haverá uma roda de 
conversa sobre “Minha vida de arquivis-
ta”, com Lúcia Guerra, gerente executiva 
do Arquivo da FCJA, com Laura Bara-

cuhy, Irene Fernandes, Gabriela Garcia 
e Walterleide Souza (todos da Gearq).

Na próxima quinta-feira (dia 9), às 
10h, será a vez do tema “Vivências e con-
vivências nos arquivos: relato de experi-
ência na FCJA”, no Auditório Pioneiros 
da UEPB, no Cristo, em João Pessoa.

Hoje, na capital, haverá visita pelo arquivo da entidade e debate sobre profissão

FCJA integra a Semana 
Nacional de Arquivos

MeMória

Da Redação
Foto: Roberto Guedes

Lúcia Guerra, do Arquivo da FCJA
Através do QR Code acima, 

acesse o site da FCJA

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

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 futu-
ro 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 Eliza-

beth Olsen), o mago da Marvel atra-
vessa as realidades alternativas 
perigosas dos diversos universos 
para enfrentar um misterioso ad-
versário. 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 (ex-
ceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 15h15 - 17h45 - 20h15; CINE 
SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h15 - 
17h45 - 20h15.

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

luTA pElA Fé - A hISTóRIA do 
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 (Teresa 
Ruiz), uma professora católica. Deter-
minado a conquistá-la, o agnóstico de 
longa data começa a ir à igreja para 
impressioná-la. Mas sobreviver a um 

terrível acidente de motocicleta o dei-
xa imaginando se ele pode usar sua 
segunda chance para ajudar os outros 
a encontrar o caminho, levando à sur-
preendente percepção de que ele de-
veria ser um padre católico. CINÉPO-
LIS 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 SERCLA 
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 pilotos de caça, Pete “Ma-
verick” Mitchell (Tom Cruise) conti-
nua na ativa, se recusando a subir 
de patente e deixar de fazer o que 
mais gosta, que é voar. Enquanto 
ele treina um grupo de pilotos em 
formação para uma missão espe-
cial 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 TAM-
BIÁ 5 (dub.): 15h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 1 (dub.): 15h; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 18h15 - 20h45; 
Cine RT (dub.): 18h. 

Foto: Divulgação

Veterano dos ares ainda na ativa, Tom Cruise treina novos pilotos em ‘Top Gun: Maverick’
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Em ‘Menos que Um’, personagens batalham continuamente pela sobrevivência e enfrentam a “invisibilidade” social

Realidade das ruas inspira obra
Literatura

Sesc realiza mostra paraibana de naïf em João Pessoa
artes Visuais

“Festejos populares do 
Litoral ao Sertão” é o tema 
da Mostra Atual Paraibana de 
Arte Naïf, promovida pelo 
Sesc Paraíba, que já está 
aberta na unidade do Sesc 
Cabo Branco, em João Pes-
soa. Este ano, o evento ho-
menageia a artista Analice 
Uchôa, que desde os anos 
1990 já expôs trabalhos no 
estilo naïf em diversos luga-
res do Brasil e exterior.

Além da mostra coleti-
va com os 22 artistas sele-

cionados e 41 obras, o Sesc 
concedeu seis Prêmios 
Aquisição, no valor de qua-
tro mil reais, para cada um 
dos contemplados. A expo-
sição fica em cartaz até o fi-
nal deste mês com a visita-
ção gratuita.

A arte naïf é reconheci-
da como Patrimônio Cul-
tural da Paraíba, tendo o 
município de Guarabira 
como a “capital cultural da 
arte naïf”, uma vez que a 
cidade é berço de alguns 
dos principais nomes des-
te estilo popular no Brasil, 

como Clóvis Junior, Adria-
no Dias e Marby Silva.

O naïf se caracteriza pela 
ausência de técnicas usuais 
das artes visuais, como o 
uso de perspectiva tradicio-
nal, formas convencionais 
de composição e de utiliza-
ção das cores, e pela visão 
ingênua do mundo. Com co-
res vivas e alegres, fora dos 
padrões das artes clássicas, 
a simplificação dos elemen-
tos decorativos, o gosto pela 
descrição minuciosa, o re-
trato de festas e elementos 
folclóricos, a visão idealiza-

da da natureza e a presença 
de elementos do imaginário 
popular são alguns dos tra-
ços característicos dessa mo-
dalidade artística.

A artista Analice Uchôa, 
homenageada da Mostra 
Atual Paraibana de Arte Naïf, 
é natural de Campina Gran-
de e trabalha com artes vi-
suais desde a década de 
1980, quando utilizava o ar-
tesanato como linguagem. 
Nos anos 1990, ela começou 
o trabalho com telas utili-
zando o naïf como expres-
são artística.

Da Redação

Campinense Analice Uchôa é a homenageada deste ano
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Quando veio ao Brasil em 2019 
para o lançamento de seu roman-
ce Mulheres Empilhadas, a escrito-
ra Patricia Melo, que vive na Suí-
ça desde 2010, ficou impressionada 
com o que via quando transitava 
de carro por São Paulo: “Percebi 
que a quantidade de pessoas em 
situação de rua tinha aumentado 
enormemente e, como já pensava 
em escrever sobre isso, elegi ali o 
tema do livro seguinte”.

O resultado é Menos que Um, 
lançado agora pela editora Leya. 
Trata-se de uma ficção que acom-
panha uma série de personagens 
que batalham continuamente 
pela sobrevivência – figuras como 
camelôs, flanelinhas, desempre-
gados, bêbados, ladrões, craquei-
ros e catadores que, além da vida 
miserável nas ruas, sofrem ainda 
com a “invisibilidade”, pois são ig-
norados pela maioria das pessoas 
que passam por eles.

A escrita consumiu quase dois 
anos de trabalho baseado em pes-
quisa (que contou com o precioso 
apoio da jornalista Emily Sasson 
Cohen) e também na escolha dos 
recursos literários para transfor-
mar o produto final em uma obra 
de ficção. É impossível, porém, 
não observar no livro a profusão 
de detalhes caçados no cotidiano 
e que quase o transformam em 
um trabalho de não ficção.

“Minha literatura tem realmen-
te caminhado para o realismo, 
muitos leitores já observaram isso. 
E tenho mesmo a disposição de fa-
zer uma cartografia da violência 
do Brasil, mas isso não é recente, 
pois Inferno, de 2000, também traz 
uma escrita realista ao retratar um 
traficante dono de morro”, comen-
ta a escritora, que utilizou a valiosa 
pesquisa de Emily que, apesar dos 
riscos durante a pandemia, conhe-
ceu pessoalmente a realidade dos 
que estão nas ruas, chegando a se 
contaminar com o vírus da Covid. 
“Ela foi meus braços, minhas per-
nas, meus olhos. Emily trouxe in-
formação sobre as ocupações, que 
são hoje o que as favelas foram no 
passado. Eu me interessava em sa-
ber como funcionavam esses espa-
ços para então descrevê-los como 
uma fábula, mantendo a sensação 
de realidade”.

“Vida nua”
Patricia já havia feito um retra-

to contundente da tragédia social 
brasileira no livro anterior, Mu-
lheres Empilhadas, em que trata de 
um tema delicado: a matança de 
mulheres. Ali, ela já escreveu sob 
a inspiração dos conceitos filosó-
ficos do italiano Giorgio Agam-
ben. “Ele fala em ‘vida nua’, ou 
seja, a existência sem valor, des-
cartável, a vida daqueles que são 

quase que escolhidos para mor-
rer”. É o caso dos personagens de 
Menos que Um, miríade de tipos di-
versos, como Douglas, que acredi-
ta na bondade sem religião, Seno, 
que despreza as pessoas que “pro-
criam como ratos”, Jéssica, que 
sonha em parir um bebê-futuro, 
Glenda, que sonha em ser feliz 
como Glenda, e não como Wever-
ton, Dido, que divide sua comida 
com um cão, e Regiana, que inter-
preta a Bíblia, entre outros.

“Há um momento na criação 
em que forma e conteúdo são uma 
coisa só. Eu buscava o formato de 
um caleidoscópio, como Tolstói fa-
zia com genialidade, com muitos 
personagens. Mas, até me apro-
priar dessa condição, leva algum 
tempo”, comenta Patricia que, ini-
cialmente, planejava intitular o li-
vro como Ponto Zero, o momento 
mínimo para se manter uma so-
brevivência diária.

Mas logo veio a lembrança da 
obra do poeta e dissidente russo 
Joseph Brodsky que, em um livro 
também chamado Menos que Um, 
revisita sua trajetória intelectual 
sob a tirania soviética. “Ali, ele re-
vela como o regime praticou a su-
pressão do ‘eu’, da individualidade 
– o que importava era a ‘massa’. É 
o que vejo que acontece atualmen-
te, especialmente depois da pan-
demia, que piorou uma situação já 
crítica, levando mais famílias que 
antes trabalhavam para a rua”.

Ao falar, Patricia, que fez um 
périplo por diversas capitais bra-
sileiras para lançar seu novo livro, 
não esconde seu assombro com a 
realidade. “Os vínculos estrutu-
rais das famílias tornaram-se mais 
frágeis. O Brasil vive hoje seu mo-
mento mais trágico. Em 60 anos de 
vida e 40 como escritora, nunca vi 
o país tão estilhaçado. E, mesmo 
não sendo otimista, encerro o ro-
mance com uma tentativa de resis-
tência, uma forma de mostrar que 
não aceito essa situação. Esse não 
é o Brasil de fato.”

Ubiratan Brasil 
Agência Estado

Escritora Patrícia 
Melo (acima) 
consumiu quase 
dois anos de 
trabalho baseado 
em pesquisas para a 
ficção que tem uma 
miríade de tipos 
diversos

Batismo
Livro homônimo do 

poeta e dissidente russo 
Joseph Brodsky, que 

revisita a sua trajetória 
intelectual sob a tirania 

soviética, foi a inspiração 
para o título
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Além de profissionais de comunicação, certame vai selecionar para cargos em outras áreas, como a administrativa

EPC terá concurso para 154 vagas
autorizado

O governador João Azevê-
do anunciou, ontem, o con-
curso público para a Empre-
sa Paraibana de Comunicação 
(EPC) com a oferta de 154 va-
gas em diversas áreas, além 
de mais 90 vagas para cadas-
tro de reserva.

Além dos profissionais da 
área de comunicação, o con-
curso irá oferecer vagas para 
as áreas administrativa, ju-
rídica, contabilidade, e ain-
da, para as áreas operacionais 
de impressão e de radiodifu-
são. A EPC engloba o Jornal A 
União, o Diário Oficial do Es-
tado, a gráfica, a editora e a Rá-
dio Tabajara AM e FM.

“O Estado tem feito concur-
so público com muita frequên-
cia e nós já autorizamos o pro-
cesso, e o edital saíra em breve 
para que as pessoas que te-
nham interesse de participar 

do concurso possam se prepa-
rar para preencher os cargos 
nessa área”, frisou o governa-
dor João Azevêdo.

A comissão organizado-
ra do concurso público já foi 
constituída e conta com inte-
grantes da Secretaria de Esta-
do de Comunicação Institu-
cional, Secretaria de Estado 
da Administração, Escola de 
Serviço Público da Paraíba e 
da própria EPC.

Desde 2019, o governa-
dor João Azevêdo desenvol-
ve uma política de valoriza-
ção do servidor público e já 
realizou concursos para Edu-
cação (professores de Educa-
ção Básica), Fundac (agente so-
cioeducativo), Procuradoria 
Geral do Estado (procurador 
do Estado de segunda classe), 
Fundação PBSaúde (cargos da 
área Médica; superior e técni-

co em Saúde; e técnico admi-
nistrativo), Polícia Militar da 
Paraíba (oficiais) e Polícia Ci-
vil (delegado; peritos; agente 
de Investigação; escrivão; téc-
nico em perícia; papiloscopis-
ta; necrotomista).

O governador João Azevêdo confirmou, no programa de rádio, que o edital que disciplinará o concurso da EPC sairá em breve

Foto: Youtube/Reprodução

O governador da Pa-
raíba, João Azevêdo (PSB), 
comentou sobre a impor-
tância do Orçamento De-
mocrático para investi-
mentos mais assertivos em 
todo o Estado, durante o 
programa Conversa com o 
Governador, veiculado on-
tem a nível regional atra-
vés da Rádio Tabajara. 

“Tem sido uma grande 
festa da democracia par-
ticipativa a realização das 
plenárias do ciclo do orça-
mento neste ano. Se faz, eu 
diria, uma troca extrema-
mente importante entre go-
verno e sociedade para que 
a gente possa continuar 
indo em direção a atender 
os anseios da população”, 
ressaltou o gestor. 

Ele mencionou a sua 
agenda na última sema-
na, percorrendo as regiões 
de Mamanguape, Guara-
bira e Campina Grande. 
Além das plenárias, como 
de costume, João Azevêdo 
visitou os municípios vi-
zinhos entregando obras 
nas áreas de saúde, educa-
ção e infraestrutura, 

além de escutar a po-
pulação e os prefeitos. 

Durante as plenárias, 
mais uma vez houve recor-
de de público. O governa-
dor assinou ordens de ser-
viços e prestou contas das 
ações do governo. As cida-
des de Juazeirinho e Patos 
serão as sedes das próxi-
mas audiências do Orça-
mento Democrático Esta-
dual, nos próximos dias 9 
e 10 de junho. 

Em Campina Gran-

de, não foi diferente. João 
Azevêdo ressaltou que o 
município tem recebido, 
desde 2019, quase R$ 800 
milhões em todas as áreas. 
“Campina Grande é um 
grande polo. Essa visão 
de respeito que temos pelo 
município é demonstrada 
através desses investimen-
tos”, disse. 

Além disso, o governa-
dor comentou que acom-
panhou as ações da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Humano nas regiões que 
foram afetadas pelas fortes 
chuvas. “Tivemos a opor-
tunidade de acompanhar 
as ações da secretaria aju-
dando as famílias que fo-
ram prejudicadas com as 
fortes chuvas que caíram 
na região. A secretaria en-
caminhou colchões, tra-
vesseiros, colchas, fize-
mos um monitoramento 
de todos os problemas que 
aconteceram naquela re-
gião e chegamos com uma 
assistência muito rápida”, 
ressaltou. 

Educação
Ainda durante o pro-

grama, João Azevêdo res-
saltou que uma série de 
editais e programas nas 
áreas da educação, ciên-
cia e tecnologia, represen-
tando investimentos supe-
riores a R$ 115,6 milhões 
foram lançados pelo Go-
verno do Estado. Dentre as 
ações está também a con-
vocação de 346 professo-
res do concurso público 
do Magistério da Paraíba, 
sendo 23 referentes às va-
gas remanescentes da úl-
tima chamada, realizada 
em janeiro deste ano.

Orçamento democrático
Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

O governador João Aze-
vêdo se reuniu, ontem, em 
João Pessoa, com represen-
tantes do Banco Mundial, 
ocasião em que foi discu-
tido o Plano de Ação do 
Programa PB Rural Sus-
tentável, desenvolvido pelo 
Projeto Cooperar, para os 
próximos meses na Paraí-
ba.

Na oportunidade, o che-
fe do Executivo estadual 
destacou os investimen-
tos da gestão para contem-
plar a agricultura familiar. 
“Nós temos um governo 
de inclusão e que vê a agri-
cultura familiar não como 
um meio de subsistência, 
mas como fonte de geração 
de emprego e renda para 
que as famílias do campo 
possam progredir e alcan-
çar seus sonhos. Por isso, 
realizamos a aquisição de 
alimentos da agricultura 
familiar, incentivamos a ca-
deia do queijo, subsidiamos 
os produtores de leite, in-
vestimos em passagens mo-
lhadas, cisternas e dessa-
linizadores, dentre outras 
ações para que a riqueza ge-
rada no Estado seja dividi-
da com todos”, frisou.

O secretário de Estado 
da Agricultura Familiar e 

do Desenvolvimento do Se-
miárido, Bivar Sousa Duda, 
destacou a integração de 
órgãos da gestão estadual 
para fomentar as políticas 
públicas destinadas aos pe-
quenos produtores rurais. 
“Nós trabalhamos em con-
junto em várias ações com 
o Projeto Cooperar e vamos 
avançar com os arranjos 
produtivos locais da man-
diocultura, algodão, caju-
cultura, fortalecendo diver-
sos trabalhos que já estão 
sendo executados e pres-
tar toda assistência ao ho-
mem e à mulher do cam-
po”, disse.

O coordenador do Proje-
to Cooperar, Omar Gama, 
afirmou que, até o fim do 
ano, serão mais de R$ 100 
milhões investidos na agri-
cultura familiar por meio 
do PB Rural Sustentável. 
“Nós temos projeto para 
o abastecimento de água, 
cisternas, tecnologias so-
ciais e energia solar para 
pequenas irrigações, além 
das passagens molhadas 
e alianças produtivas. Na 
última semana, estive-
mos viajando com a equi-
pe do banco pelo interior 
do estado, onde percorre-
mos os municípios de Baía 

João Azevêdo discute novas ações com o Banco Mundial

n 

Concurso 
para a Em-
presa Pa-
raibana de 
Comunica-
ção prevê, 
também, 90 
vagas para 
cadastro 
de reserva

Valorização
Desde 2019, 
o Governo 
desenvolve 

uma política 
de valorização 

do servidor 
público e já 

realizou vários 
concursos

da Traição, Alagoa Gran-
de, Bananeiras, Sumé, Ca-
baceiras, Boqueirão e Cam-
pina Grande para mostrar 
o que está sendo feito e te-
mos um plano ambicioso 
até o fim do ano porque es-
tamos contratando mais 
passagens molhadas, des-
salinizadores e cisternas, 
destacando que somos o es-

tado do país com o maior 
programa de cisternas”, co-
mentou.

Por sua vez, o novo ge-
rente do Banco Mundial 
para o PB Rural Sustentá-
vel, Leonardo Bichara, fa-
lou das expectativas para 
a continuidade do progra-
ma no estado. “Nós tivemos 
hoje uma reunião muito 

produtiva com o governa-
dor e secretários e nossa 
perspectiva é muito posi-
tiva porque o projeto tem 
trabalhado muito em fun-
ção das metas para os sis-
temas de abastecimento de 
água, passagens molhadas, 
dessalinizadores, cisternas, 
e tudo isso vai avançar bas-
tante até o fim do ano. O 

Cooperar terá um futuro 
brilhante e estamos mui-
to otimistas em relação aos 
próximos meses”, declarou.

Também estiveram pre-
sentes à reunião, o gerente 
do Banco Mundial, Hans 
Jasen, e a secretária executi-
va da Agricultura Familiar 
e do Desenvolvimento do 
Semiárido, Juliana Dantas.

O governador destacou que o Estado trabalha em conjunto com várias ações com o Cooperar e vai avançar nos projetos

Foto: Secom-PB
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A coordenação do Esfor-
ço Concentrado de Execu-
tivos Fiscais da Comarca 
da capital alcançou R$ 32,2 
milhões em 7,8 mil acor-
dos realizados. Os núme-
ros, divulgados ontem, são 
relativos aos trabalhos de-
senvolvidos até a última 
quarta-feira.  

A ação envolve o Nú-
cleo Permanente de Méto-
dos Consensuais de Solução 
de Conflitos (Nupemec), do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, e a Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa. O es-
forço concentrado vai até o 
próximo dia 9 de junho, po-
dendo ser prorrogada por 
mais 30 dias.

A Medida Provisória da 
PMJP nº 22/2022  institui in-
centivos temporários para 
a regularização de débitos 
voltados aos contribuintes 
que possuem dívidas junto 
à Prefeitura, podendo rea-
lizar acordos, como quitar 
seus débitos com descontos 
que chegam a 100% em ju-
ros e 90% em multas.

A MP contempla tribu-
tos, multas e demais receitas 
públicas devidas ao Muni-
cípio, como IPTU, ITBI, ISS, 
TCR, multas de construção, 
da Secretaria de Meio Am-
biente (Semam) e do Pro-
con-JP. Não estão inclusas 
infrações de trânsito, inde-
nizações devidas ao Muni-

cípio e multas de natureza 
contratual.

O presidente do TJPB, 
desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevi-
des, publicou a Portaria nº 
532/2022, que autoriza a 
realização de esforço con-
centrado nas Varas de Exe-
cutivos Fiscais da capital 
(nos feitos movidos pelo 
Município), bem como sus-
pendeu os prazos das de-
mandas em questão. A Por-
taria ainda designou os 
juízes João Batista Vascon-
celos, José Herbert Lisboa 
e Flávia Lins, como respon-
sáveis pelas homologações 
dos acordos.

O procurador-chefe da 

Procuradoria Fiscal do Mu-
nicípio de João Pessoa, Lucas 
Sampaio Muniz da Cunha, 
comentou que a iniciativa 
conjunta do Município de 
João Pessoa e do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, ofer-
ta aos cidadãos pessoenses a 
possibilidade de regulariza-
ção de débitos com descon-
to, principalmente quan-
do consideramos o cenário 
atual de recuperação econô-
mica após a pandemia.

Além disso, ele ressal-
tou que o valor da arreca-
dação permite investimen-
tos em políticas públicas no 
município.  “Ademais, pos-
sibilita ao ente fazendário 
um acréscimo de arreca-

dação que será destinado à 
realização de políticas pú-
blicas, com investimentos 
em áreas fundamentais. Por 
estas razões, consideramos 
importante e adequada a 
realização do Esforço Con-
centrado, que até o momen-
to tem tido resultados exito-
sos”, avaliou.

O procurador informou, 
ainda, que dos mais de R$ 
32 milhões alcançados com 
acordo, já foram pagos R$ 
8,8 milhões. Segundo ele, 
essa diferença entre o total 
acordado e o total pago se 
deve, principalmente, à cir-
cunstância de que o mon-
tante acordado inclui par-
celamentos.

Incentivos
A Medida 

Provisória da 
PMJP nº 22/2022  

institui incentivos 
temporários para 
a negociação das 

dívidas

Prefeitura de João Pessoa já firmou 7,8 mil acordos para regularização de débitos, com desconto de juros e multas

JP vai recuperar R$ 32,2 milhões
esforço concentrado

Os servidores da prefei-
tura de Campina Grande 
iniciaram o primeiro dia 
de greve ontem, através de 
protestos em frente ao pré-
dio da Secretaria Munici-
pal de Administração. A 
categoria diz estar há qua-
tro anos sem reajuste na 
data-base, ter tido planos 
de cargos descumpridos e 
estar sofrendo com condi-
ções de trabalho ruins. 

A greve foi anunciada 
desde o último dia 1º de ju-
nho, após uma Assembleia 
realizada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Públi-
cos Municipais do Agres-
te e Borborema (Sintab). De 
acordo com nota publica-

da pela prefeitura, a greve 
teria motivações políticas. 
“Lamentamos que, em ple-
no ano eleitoral e com dis-
puta interna pela sucessão 
no Sintab, o sindicato crie 
pautas ao sabor das conve-
niências, levando a catego-
ria e a sociedade à cultura 
da desinformação e da dis-
torção dos fatos”, diz nota, 

Na última sexta-feira, a 
prefeitura apresentou uma 
Ação Declaratória de Ile-
galidade de Greve à Justi-
ça. Ela defendeu que  não 
há razão para o movimen-
to e que serão prejudicados 
serviços de natureza es-
sencial. “Requereu a con-
cessão de tutela de urgên-
cia para que seja decretada 
liminarmente a ilegalidade 
da greve, sob pena de mul-

Servidores de Campina protestam em primeiro dia de greve
sem reajuste

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

ta diária de R$10 mil, a ser 
imputada à pessoa jurídica 
do sindicato e a seu presi-
dente, e formulou pedido 
nos mesmos moldes reque-
ridos a título de tutela de 
urgência”, diz a ação. 

No entanto, o pedido 
foi aceito parcialmente. O 

relator do caso, juiz Mar-
cos Coelho de Salles, de-
terminou que a greve seja 
mantida, sob a condição de 
continuar a prestação dos 
serviços indispensáveis ao 
atendimento das necessi-
dades dos administrados e 
à sociedade. “Notadamente 

dos serviços de saúde, edu-
cação, Guarda Municipal e 
limpeza urbana, sob pena 
de multa diária de R$ 1 mil 
até o limite de R$ 50 mil a 
ser suportada pela pessoa 
jurídica do Sindicato Réu”, 
diz o juiz na decisão. 

Reivindicações
De acordo com o  Sindi-

cato dos Trabalhadores Pú-
blicos Municipais do Agres-
te e Borborema, um ofício foi 
enviado à prefeitura no últi-
mo dia 26 de abril, fazendo 
as reivindicações, e pedin-
do diálogo. No entanto, eles 
informaram que desde então 
continuam tentando uma re-
união, mas sem sucesso. Os 
servidores pedem um rea-
juste de 25%, calculado a par-
tir do período de quatro anos 

em que não houve reajuste 
na data-base. 

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

Os servidores informa-
ram que vão manter o per-
centual de 30% de funcio-
nários durante o período 
que durar a greve, para 
atender serviços emergen-
ciais, como saúde e lim-
peza.

Funcionários foram à Secretaria da Administração protestar

Foto: Divulgação

A Federação das As-
sociações de Municípios 
da Paraíba (Famup) par-
ticipu ontem, de uma reu-
nião, em João Pessoa, para 
firmar apoio a realização 
do projeto Asa Verde, rea-
lizado pela Prefeitura de 
Caaporã em parceria com 
o Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), Tribu-
nal de Justiça (TJPB) e Go-
verno do Estado, através 
da Superintendência de 
Administração do Meio 
Ambiente (Sudema). Para 
o presidente da entida-
de municipalista, George 
Coelho, o projeto é impor-
tante e deve ser realizado 
em todos os municípios 
paraibanos, sobretudo, 
junto do ‘Reciclo Para To-
dos’. 

“Estamos passando 
por um processo inten-
so de educação ambiental 
em diversos municípios 
que acabaram com seus 

lixões e agora passam a 
atuar em parceria com os 
catadores de resíduos só-
lidos e da população para 
dar uma melhor destina-
ção ao lixo. E nesse mo-
mento, o projeto ‘Asa Ver-
de’ é importante, pois vai 
garantir a participação das 
nossas crianças nesse pro-
cesso de educação. Temos 
que começar com as crian-
ças para formarmos cida-
dãos comprometidos com 
o meio ambiente”, afirmou 
George Coelho.

 Segundo a idealiza-
dora do ‘Asa Verde’, a 
promotora Miriam Pe-
reira Vasconcelos, o pro-
jeto objetiva despertar a 
consciência cidadã da co-
munidade local sobre a 
importância da coleta se-
letiva domiciliar e a re-
ciclagem do lixo, para a 
defesa do meio ambien-
te ecologicamente equi-
librado.

A Comissão de Cons-
tituição, Justiça, Redação 
e Legislação Participativa 
(CCJ) da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP) 
se reuniu ontem e analisou 
13 matérias legislativas. 
Na ocasião, o colegiado 
emitiu parecer favorável 
à implantação de bicicle-
tários em locais de gran-
de fluxo de pessoas, como 
supermercados, drogarias, 
panificadoras, hospitais, 
além de instituições de en-
sino e desportivas priva-
das.

O parecer favorável do 
vereador Durval Ferrei-
ra (PL) ao Projeto de Lei 
925/2021, de autoria do ve-
reador licenciado Coronel 
Sobreira (MDB), teve os 
votos contrários dos ve-
readores Thiago Lucena 
(PRTB) e Bispo José Luiz 
(Republicanos), por acha-
rem que a matéria deve-
ria ser uma modificação 
no Código de Obras do 
Município, uma vez que a 
penalidade pelo descum-
primento da matéria é a 
não concessão de alvará 
de funcionamento. Com o 
empate, prevaleceu o pa-
recer favorável do verea-
dor Durval Ferreira.

Outra matéria que di-
vidiu a opinião dos parla-
mentares foi o parecer fa-
vorável ao PL 1036/2022, 
que dispõe sobre o atendi-

mento às vítimas de pica-
das de animais peçonhen-
tos nas Unidades de Saúde 
do Município, de autoria 
do vereador Bruno Farias 
(Cidadania). O parecer foi 
aprovado com os votos 
contrários dos vereado-
res Thiago Lucena e Bispo 
José Luiz, alegando, res-
pectivamente, que o ins-
trumento adequado para 
essa matéria seria um pro-
jeto de Indicação por criar 
despesas; e que a matéria 
não dá tempo hábil para a 
adaptação das unidades, já 
que entra em vigor na data 
de sua publicação.

Segundo o relator da 
matéria, o projeto é inte-
ressante, pois hoje esse 
tipo de atendimento só é 
realizado no Hospital Uni-
versitário Lauro Wander-
ley. 

A Comissão de Finanças, 
Orçamento, Obras e Admi-
nistração Pública (CFO) da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) foi favorá-
vel ao Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) de auto-
ria do Executivo Municipal 
que cria a Agência Munici-
pal de Regulação de Servi-
ços Públicos Delegados de 
João Pessoa (Amusa). O cole-
giado também foi favorável 
a mais três matérias do Exe-
cutivo Municipal, desta fei-
ta três Projetos de Lei Ordi-
nária (PLO). Ainda um PLO 
de autoria de vereador teve 
parecer desfavorável.

O PLC 25/2022 aprova-
do, cria, sob forma de au-
tarquia de regime especial, 
a Agência Municipal de Re-
gulação de Serviços Públi-
cos Delegados de João Pes-
soa (Amusa), subordinada 
ao Gabinete do Prefeito, com 
a função de entidade regu-
ladora, normatizadora, de 

controle e fiscalização dos 
serviços públicos delegados 
do Município de João Pes-
soa, dotada de autonomia 
orçamentária, financeira, 
técnica, funcional e admi-
nistrativa, com sede e foro 
na cidade de João Pessoa, ca-
pital do Estado da Paraíba, 
com prazo de duração inde-
terminado. Ainda de acor-
do com a norma, compe-
te à Amusa exercer o poder 
regulatório, normatizador, 
controlador e fiscalizador 
dos serviços públicos dele-
gados de abastecimento de 
água e esgotamento sanitá-
rio, nos termos da Lei nº 093, 
de 23 de dezembro de 2015, 
bem como de manejo, trans-
bordo, tratamento e desti-
nação final de resíduos sóli-
dos. As funções atribuídas à 
Amusa serão exercidas com 
a finalidade última de aten-
der o interesse público, me-
diante normatização e pla-
nejamento.

Famup destaca projeto 
‘Asa Verde’ Caaporã

Comissão aprova serviço 
em locais de grande fluxo

CFO é favorável à criação 
da Agência de Regulação

meIo amBIenteBIcIcletárIovaI ao plenárIo

Projeto piloto em Caaporã pode ser ampliado no estado

Foto: Secom-PBFoto: CMJP

Vereadores aprovaram ontem criação de agência no município
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Implantação 
seria em locais 
de grande 
fluxo de 
pessoas, como 
supermercados, 
drogarias, 
panificadoras e 
hospitais
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Um pacto de “paz e tole-
rância” nas eleições. Foi as-
sim que o presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
Edson Fachin, definiu o acor-
do de cooperação celebrado 
ontem com pastores, padres, 
babalorixás, monges budis-
tas, espíritas, entre outros lí-
deres religiosos. O termo de 
cooperação prevê a definição 
de “ações, medidas e projetos” 
para “preservar a normalida-
de e o caráter pacífico das elei-
ções 2022”.

Com cinco cláusulas, o do-
cumento estabelece que os sig-
natários devem promover em 
debates, declarações públicas, 
publicações, ou por qualquer 
outro meio, “ações de cons-
cientização relacionadas com 
a tolerância política, a legiti-
mação do pensamento diver-
gente e a consequente exclusão 
da violência, como aspectos in-
dispensáveis à preservação da 
paz social”.

Para Fachin, o encontro 
com os religiosos serviu para 
“debelar a perspectiva de con-
flitos durante e após a revela-
ção da vontade popular” no 
contexto das eleições. “A Jus-
tiça Eleitoral, na condição de 
instituição responsável pelo 
processamento pacífico das 
diferenças políticas, defron-
ta presentemente dificulda-
des inusuais, como decorrên-
cia da crescente intolerância, 
do progressivo esgarçamento 
de laços e, sobretudo, do evi-
dente processo de degradação 
de valores e da expansão irre-
freada do fenômeno da desin-
formação”, afirmou ele. A ce-
rimônia também contou com 
a participação do procurador-
geral da República, Augusto 

Termo de cooperação prevê ações para “preservar a normalidade e o caráter pacífico das eleições 2022”

TSE firma acordo com religiosos
“Pacto de Paz e tolerância”

Weslley Galzo 
Agência Estado

O presidente Jair Bolso-
naro confirmou nesta segun-
da-feira, 6, que a possibilida-
de de recriar o Ministério da 
Indústria e Comércio, pro-
metida por ele a empresá-
rios, ficaria apenas para 2023, 
assim como a retomada de 
qualquer outra pasta para 
a Esplanada. A tendência 
foi informada pelo Estadão/
Broadcast em 27 de maio.

Em entrevista à TV Ter-
raviva, Bolsonaro afirmou 
que pode criar “no máxi-
mo mais três” ministérios 
se eleito para mais um man-
dato Possivelmente, as pas-
tas criadas seriam Indústria 
e Comércio, Segurança Pú-
blica e Pesca.

“Pretendemos, em ha-
vendo reeleição, dividir me-
lhor os ministérios, criar no 
máximo mais três, para que 
possamos melhor adminis-
trar nosso país”, declarou. 

“É positivo restabelecer o 
Ministério da Segurança 
Pública. Acho que é positi-
vo o restabelecimento, não 
só desse, como de outros, 
como Indústria e Comércio, 
até a questão da pesca pode 
ser estudada”, acrescentou, 
ressaltando que tudo ficaria 
para 2023. “Agora não, por-
que dependeria da criação 
de cargos e não temos mar-
gem, manobra para isso aí”.

Na campanha eleitoral de 
2018, quando era candidato à 

Presidência, Bolsonaro pro-
meteu reduzir o número de 
ministérios para 15 e criticou 
o que chamou de “loteamen-
to do Estado”. Dizia: “o país 
funcionará melhor com me-
nos ministérios”.

À época, o então presi-
dente Michel Temer contava 
com uma equipe composta 
por 29 ministros. Apesar da 
promessa de governar com 
uma estrutura de no máximo 
15 pastas, Bolsonaro empos-
sou 22 ministros. Hoje são 23.

Bolsonaro quer criar mais três ministérios 
se for reeleito

Eduardo Gayer 
Agência Estado
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Na campanha 
de 2018, 
quando era 
candidato à 
Presidência, 
Bolsonaro 
prometeu 
reduzir o 
número de 
ministérios 
para 15, mas  
hoje são 23

Bolsonaro afirmou que as pastas a serem criadas são Indústria e Comércio, Segurança Pública e Pesca

O presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, confirmou 
ontem que o ministro de Mi-
nas e Energia, Adolfo Sachsi-
da, deseja promover mudan-
ças na Petrobras para tentar 
conter a alta dos combus-
tíveis em ano eleitoral. “A 
Petrobras estamos tentan-
do mudar. Mudou o minis-
tro de Minas e Energia, que 
quer mudar agora a toda a 
Petrobras. Mas há uma di-
ficuldade, reunião de conse-
lhos, uma burocracia enor-
me, demora isso aí”, declarou 
o presidente em entrevista à 
TV Terraviva.

Como mostrou o Broad-
cast (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Esta-
do), o próprio anúncio da de-
missão de José Mauro Coelho 
da Presidência da Petrobras 
abria espaço para trocas na 
diretoria, que, no entanto, 
ainda esbarram em questões 
administrativas da empresa.

Para o lugar de Coelho, o 
governo indicou Caio Paes 
de Andrade, até então auxi-
liar do ministro da Economia, 
Paulo Guedes.

Privatização
Na mesma entrevista, Bol-

sonaro voltou a dizer que a 
privatização da Petrobras é 
algo “muito difícil”. “Conver-
sei com o Ministro de Minas e 
Energia, ele tem essa intenção, 
deu pontapé inicial. Mas difi-
cilmente vai para frente isso, 
correndo tudo certo vai uns 
quatro anos. Tem que modu-
lar isso, não pode simplesmen-
te quem pagar mais vai levar”, 
afirmou, voltando a criticar a 
possibilidade de transferir um 
“monopólio estatal” para “mo-
nopólio privado”.

A Petrobras ganhou, na 
semana passada, a recomen-
dação do Conselho do Pro-
grama de Parcerias de Inves-
timentos (PPI) para o governo 
incluir a companhia na lista 
de estudos de uma possível 
privatização.

Ministro pretende mudar 
toda equipe da Petrobras

Preço dos combustíveis
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A Petrobras foi 
incluído em uma 
lista de estudos 
para  uma 
possível
privatização 

Eduardo Gayer 
Agência Estado

Estreantes na cena polí-
tica, as federações partidá-
rias vão servir para salvar 
legendas ameaçadas de ex-
tinção pela cláusula de bar-
reira. Para a disputa eleitoral 
de outubro, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) homolo-
gou três dessas uniões, que 
precisam durar no mínimo 
quatro anos.

A primeira é formada 
pelo PT, PCdoB e PV e a se-
gunda uniu PSOL e Rede, 
partidos que apoiam a pré-
candidatura do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) ao Palácio do Planalto. 
A terceira federação é resul-
tado da junção do PSDB com 
o Cidadania, que devem fe-
char acordo com a senado-
ra Simone Tebet (MDB-MS).

Aprovado no ano passa-
do pelo Congresso Nacional 
e com prazo de registro en-
cerrado na terça-feira passa-

da, o novo instrumento dá 
fôlego aos pequenos parti-
dos para vencer a cláusula 
de barreira, instituída na re-
forma política de 2017 com 
o objetivo de definir crité-
rios para o acesso aos fun-
dos partidário e eleitoral e ao 
tempo de propaganda.

Sem dinheiro dos fun-
dos, as legendas têm o fun-
cionamento comprometido, 
ficam sem direito à propa-
ganda e correm risco de ex-
tinção. Neste ano, a exigên-
cia é que os partidos elejam 
ao menos 11 deputados fe-
derais distribuídos em nove 
unidades da Federação. Se-
ria um resultado difícil para 
bancadas de cinco siglas - 
PSOL, Rede, Cidadania, 
PCdoB e PV -, se não tives-
sem formado alianças.

“Partidos que se aliam 
nacionalmente terão os vo-
tos computados em conjun-
to para fins de cumprimento 
da cláusula de desempenho”, 
afirmou o analista político 

Bruno Carazza, professor da 
Fundação Dom Cabral. “A 
união em federação auxilia 
os partidos que não atingi-
ram a cláusula de barreira a 
sobreviver por meio da jun-
ção de recursos”, disse a ad-
vogada eleitoral Marina Mo-
rais, integrante da Academia 
Brasileira de Direito Eleitoral 
e Político (Abradep).

Decisões
Na prática, quem forma 

uma federação precisa tomar 
as mesmas decisões nas elei-
ções nacionais, estaduais e 
municipais. Apesar das iden-
tidades ideológicas, os par-
tidos tiveram de se ajustar 
em alianças regionais. Em al-
guns casos, a federação pro-
vocou até debandadas.

O Cidadania, por exem-
plo, perdeu o governador da 
Paraíba, João Azevêdo, ad-
versário do PSDB. Ele pre-
feriu se filiar ao PSB. Já a se-
nadora Leila Barros saiu do 
PSB e migrou para o PDT. 

Pré-candidata ao governo 
do Distrito Federal, Leila 
deve concorrer contra o se-
nador Izalci Lucas (PSDB). 
No PSOL, mais de 100 inte-
grantes se desfiliaram.

Federações dão sobrevida a cinco partidos
eleições 2022

Lauriberto Pompeu 
Agência Estado

O presidente Jair Bolso-
naro citou nesta segunda-
feira, 6, que sofre pressões 
para demitir o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
para “resolver certos assun-

tos”. “Vejo Guedes de vez em 
quando cansado, o que é na-
tural. É um ministro que no 
passado era muito trocado, 
o da Economia. De vez em 
quando, alguns querem que 
eu troque ele Guedes, entre 
outros, para resolver certos 
assuntos. Prefiro conversar 

com eles e, dentro daquela 
lealdade mútua que nós te-
mos mudarmos alguma coi-
sa e prosseguir nessa luta”, 
declarou em entrevista à TV 
Terraviva.

Em seguida, Bolsonaro 
disse esperar que Guedes re-
solva a questão dos combus-

tíveis no campo da tributa-
ção “nos próximos dias”.

O Centrão tem cobrado a 
equipe econômica para achar 
uma solução ao aumento do 
preço dos combustíveis por 
identificar o forte impacto do 
fenômeno na popularidade 
do governo em ano eleitoral.

Presidente é pressionado a demitir Guedes
rodovias

Eduardo Gayer 
Agência Estado

“Partidos que 
se aliam 
nacionalmente 
terão os votos 
computados 
em conjunto 
para fins de 
cumprimento 
da cláusula de 
desempenho

Bruno Carazza

Foto: Marcos Corrêa/PR

Aras, de ministros do TSE, do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST).

Durante as eleições de 2020, 
o ministro Luís Roberto Bar-
roso, então presidente do TSE, 
disse que os crimes de nature-
za política não eram assunto da 
Corte. Na avaliação de Barroso, 
a competência da Justiça Elei-
toral se restringe aos crimes 
que afetam diretamente o cur-
so das eleições, como boca de 
urna, compra de votos e fake 
news. Casos de candidatos que 
planejam a morte de outro não 
seriam, nessa ótica, um proble-
ma do tribunal ou de partidos, 
mas de crime comum.

À época, após a repercus-
são de suas declarações, Bar-
roso chegou a anunciar um 
trabalho de monitoramento 
dos assassinatos pela equi-
pe técnica do TSE. O tribunal 
não divulgou se esse acompa-
nhamento ocorrerá neste ano.

As últimas disputas muni-
cipais foram marcadas por 107 
assassinatos, um recorde do 
período democrático. Moni-
toramento do Estadão mostra 
que de 1978 até o final do ano 
passado, 1959 homicídios por 
disputas de poder ocorreram 
no país. Ao longo de todo o pe-
ríodo, a cúpula da Justiça Elei-
toral destacou que a questão é 
um tema de segurança públi-
ca e evitou entrar no debate so-
bre o aumento de agressões.

Desde que assumiu o TSE, 
Fachin comandou reuniões 
com presidentes de todos par-
tidos e com o diretor-geral da 
Polícia Federal (PF), Márcio 
de Oliveira, a quem manifes-
tou preocupação com a pos-
sibilidade de um cenário de 
violência igual ou pior do que 
o de 2018, segundo informou 
um interlocutor do ministro.
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A FOGUEIRA
MAIS BRILHANTE...
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Segunda a sexta

Riscos
A Coreia do 

Norte promoveu 
uma série de 

lançamentos de 
mísseis este ano

A Coreia do Sul e os 
Estados Unidos (EUA) 
disseram que dispararam 
oito mísseis terra-terra na 
manhã de ontem na cos-
ta leste sul-coreana, res-
pondendo a uma enxur-
rada de mísseis balísticos 
de curto alcance lançados 
pela Coreia do Norte no 
último domingo.

A ação é uma demons-
tração da “capacidade e 
prontidão para realizar 
ataques de precisão” con-
tra a fonte norte-coreana 
dos lançamentos de mís-
seis ou os centros de co-
mando e apoio, disseram 
os militares sul-coreanos, 
segundo a agência de no-
tícias sul-coreana Yonhap.

O presidente da Coreia 
do Sul, Yoon Suk-yeol, que 
assumiu o cargo no mês 
passado, prometeu ado-
tar uma linha mais dura 
contra a Coreia do Norte. 
Ele concordou com o pre-
sidente dos EUA, Joe Bi-
den, de realizar uma cú-
pula, em maio, em Seul, 
em intensificar exercícios 
militares conjuntos e ado-
tar postura combinada de 
dissuasão.

A Coreia do Norte pro-

Ação é uma demonstração da “capacidade e prontidão para realizar ataques de precisão” contra a fonte norte-coreana

Coreia do Sul e EUA lançam mísseis
em resposta a testes da coreia do norte

Campanha une 600 ONGs pela 
recuperação da vida nos oceanos

meio ambiente

Cerca de 600 organizações 
não-governamentais estão uni-
das na campanha “Rise Up 
– Juntos pelo Oceano”, uma 
iniciativa liderada pela Funda-
ção Oceano Azul, de Portugal, 
pela Ocean Unite e pela Fun-
dação Oak.  

As entidades da sociedade 
civil querem colocar pressão so-
bre governos e empresas, para 
que invistam em ações que le-
vem à recuperação da vida ma-
rinha, a um futuro com neutra-
lidade carbônica e que apoiem 
as comunidades costeiras. 

Pesca artesanal  
O projeto começou a tomar 

forma em 2019, mas com a Con-
ferência dos Oceanos da ONU 
se aproximando, o chamado 
para ação ganha nova relevân-
cia. O presidente da Comissão 
Executiva da Fundação Ocea-
no Azul concedeu entrevista 
para a ONU News, em Lisboa, 
e explicou que valorizar a pes-
ca artesanal é parte central da 
campanha.  

“Dedicar o mar territorial 
apenas às pescas artesanais e 
não permitir que as frotas de 

pescas industriais pesquem 
dentro dos mares territoriais. 
Porque são essas as zonas eco-
logicamente mais sensíveis 
dos oceanos, são onde verda-
deiramente existem as mater-
nidades.”    

Vanguarda  
Tiago Pitta e Cunha espera 

que este tipo de medida este-
ja na mesa de negociações du-
rante a Conferência dos Ocea-
nos, que acontecerá na capital 
portuguesa de 27 de junho a 
1o de julho.  

Agência Brasil

Reino Unido ignora ameaças de 
Putin e fornece mísseis a Kiev

guerra

O Reino Unido vai for-
necer à Ucrânia, pela pri-
meira vez desde o início 
da ofensiva russa nesse 
país, mísseis de longo al-
cance. A decisão, anun-
ciada pelo Ministério bri-
tânico da Defesa, chega 
pouco depois de Moscou 
ter ameaçado Kiev com 
mais ataques, caso o Oci-
dente continuasse a forne-
cer armas aos ucranianos.

“Conforme as táticas da 
Rússia mudam, também o 
nosso apoio à Ucrânia deve 
mudar”, disse o secretá-
rio da Defesa, Ben Walla-
ce, ao comunicar a decisão 

do governo de Boris John-
son. Para o Executivo bri-
tânico, trata-se de fornecer 
“armas vitais de que os sol-
dados precisam para defen-
der o seu país de uma inva-
são não provocada”.

“Esses sistemas de lan-
çamento múltiplo de fo-
guetes, altamente capazes, 
permitirão que os nossos 
amigos ucranianos se pro-
tejam melhor contra o uso 
brutal de artilharia de lon-
go alcance que as forças de 
Putin usaram indiscrimi-
nadamente para devastar 
cidades”, explicou Wallace. 

O Reino Unido e os Es-
tados Unidos estão entre as 
nações que mais armas têm 
fornecido à Ucrânia desde 

24 de fevereiro.
O governo britânico não 

confirmou ainda quantos 
sistemas M270 de lança-
mento de mísseis irá forne-
cer, mas a BBC avança que 
serão três inicialmente. Os 
militares ucranianos serão 
treinados nas próximas se-
manas sobre a utilização 
dos novos sistemas.

O novo passo do Reino 
Unido nesta guerra foi dado 
em coordenação com os Es-
tados Unidos, que anuncia-
ram na semana passada o 
fornecimento de um siste-
ma de mísseis a Kiev. A de-
cisão norte-americana foi 
recebida por Moscou com 
frustração e com ameaças 
de retaliação.

compra
Musk acusa  
Twitter de 
reter pedidos 
de informação
Agência Brasil

moveu uma série de lan-
çamentos de mísseis este 
ano, e Yoon disse que os 
programas de mísseis e 
armas nucleares do vizi-
nho do norte atingiram 
níveis em que represen-
tam ameaça à paz regio-
nal e mundial.

A Coreia do Sul “con-
tinuará a construir se-
gurança fundamental e 
práticas, além de deter as 
ameaças nucleares e de 
mísseis do Norte”, disse 
Yoon em evento do Me-
morial Day sul-coreano.

Os militares da Coreia 
do Sul e dos EUA dispara-
ram oito mísseis terra-ter-
ra durante cerca de 10 mi-
nutos, a partir das 4h45 de 
ontem (horário local), em 
resposta aos oito mísseis 
disparados pela Coreia 
do Norte no domingo, in-
formou a Yonhap.

Agência Brasil

Johnson ganha voto de confiança 
por 211 a favor e 148 contra

primeiro-ministro

O primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris John-
son, venceu o voto de con-
fiança no Partido Conserva-
dor, por 211 votos favoráveis 
a 148 contrários. Com o re-
sultado anunciado ontem 
o premiê segue na lideran-
ça da legenda e do país. O 
anúncio foi feito já no final 
da tarde (pelo horário do 
Brasil) pelo parlamentar e 
líder do comitê conservador 

Graham Brady.
Após Brady afirmar que 

Johnson tem a confiança 
do partido, parte dos par-
lamentares comemoraram 
com palmas. Sem votos nu-
los, apesar de positivo para 
o premiê, o resultado mos-
tra que mais de 40% dos 359 
parlamentares conservado-
res votaram contra a perma-
nência de Johnson na lide-
rança. Agora, o partido fica 
proibido de impor outra vo-
tação do tipo por um ano.

O caso acontece em meio 

à polêmica sobre repetidas 
festas organizadas na sede 
do premiê enquanto o país 
estava em lockdown para 
conter o coronavírus. No 
mês passado, um relatório 
elaborado pela servidora 
pública Sue Gray definiu 
que “equipe de liderança 
sênior deve assumir a res-
ponsabilidade” por permi-
tir a realização de eventos 
“que não deveriam ocorrer”.

As reuniões teriam ocor-
rido entre 2020 e 2021, no 
auge da pandemia.

O empresário Elon 
Musk disse em um docu-
mento divulgado ontem 
que o Twitter “resiste ati-
vamente” aos seus pedi-
dos de informação sobre 
falsas contas e ameaça re-
tirar a sua oferta de com-
pra da rede social.

Musk “reserva-se todos 
os direitos que daí resul-
tam, incluindo o direito de 
não consumar a transação”, 
segundo uma carta dirigi-
da ao responsável jurídico 
do Twitter e divulgada no 
site da autoridade regula-
dora dos mercados finan-
ceiros norte-americano.

Após ter apresenta-
do em abril uma oferta de 
aquisição do Twitter por 
US$ 44 bilhões, o bilioná-
rio, fundador e líder da Tes-
la, já lançou várias dúvidas 
sobre os dados revelados 
pelo Twitter.

Conferência dos Oceanos, em Portugal, vai debater ações que levem à recuperação da vida marinha

  Agência Estado

Foto: Gaby Barathieu/Ocean Image Bank
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A Paraíba gerou 2.418 empre-
gos com carteira assinada em 
abril deste ano, conforme dados 
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Trabalho e Pre-
vidência Social, divulgados on-
tem. O saldo é resultado de 15.633 
contratações e 13.215 demissões. 
No comparativo com o mesmo 
mês de 2021, o estado registrou 
um crescimento 10 vezes supe-
rior, quando o saldo foi de ape-
nas 232 empregos formais. O se-
tor de serviços representou 49% 
das contratações. No país, foram 
gerados 196,9 mil empregos.

No comparativo com o mês de 
março, a Paraíba apresentou um 
crescimento de 285% na geração 
de emprego formal. Atualmen-
te, o estoque de trabalhadores de 
todos os setores econômicos é de 
434.378. O setor de serviços foi o 
grande destaque, com saldo de 
1.175 contratações, resultado de 
6.666 admissões e 5.491 desliga-
mentos. Em abril de 2021, o setor 
teve um saldo negativo de 77 de-
missões. Entretanto, registra 12 
meses consecutivos de resulta-
dos positivos.

Para o presidente da Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado da Paraíba 
(Fecomércio), Marconi Medeiros, 
o setor de serviços é importan-
te, porque oferece condições de 
emprego a pessoas qualificadas 
e também emprega mão de obra 
que está iniciando no mercado. 
“Tem um aspecto muito interes-
sante, pois atua em vários ramos 
da economia do setor terciário, 
empregando várias pessoas para 
atender a demanda da sociedade”.

O comércio gerou 450 novos 
postos de trabalho. Este é o pri-
meiro resultado positivo do se-
tor, no ano. O último saldo posi-
tivo foi em outubro de 2021, com 
a criação de 68 vagas. A indústria 
tem situação semelhante. Com 
saldo de 252 novos empregos, o 
setor amargou resultados nega-
tivos desde dezembro de 2021.

A construção civil foi respon-
sável pela geração de 592 empre-
gos em abril deste ano. O setor re-
gistra resultados positivos desde 
junho de 2020. No comparativo 
com abril de 2021, houve cresci-
mento de 18%. A agropecuária foi 
a única atividade a ter resultados 
negativos em abril de 2022. O setor 
fechou 51 postos de trabalho, de-
mitindo (395) mais do que contra-
tando (344), o que reduz o estoque 
total de trabalhadores a 12.550.

No Brasil
O saldo de geração de em-

pregos em todo o país foi de 
196.966 em abril, com crescimen-
to de 120% sobre o mesmo mês 
de 2021 (89.538). Também houve 
um grande incremento nas con-
tratações, no comparativo com 
março deste ano (88.145). O Bra-
sil registrou o melhor resulta-
do para abril desde 2012, quan-
do foram criados 216.974 postos 
de trabalho com carteira assina-
da. No acumulado do ano, o sal-
do é de 770.593 empregos, o que 
está abaixo do desempenho obti-
do em 2021 (894.664). 

Dados do Caged mostram que estado criou 2,4 mil vagas em abril, contra as 232 registradas no mesmo período de 2021

Paraíba gera 10 vezes mais empregos
trabalho formal

A proximidade d’O Maior São 
João do Mundo tem feito a procu-
ra por hospedagens se tornar cada 
vez maior em Campina Grande. 
Os hotéis da cidade estão com suas 
acomodações praticamente com-
pletas para os finais de semana de 
junho, de acordo com o Sindicato 
dos Bares, Restaurantes, Hotéis e 
Similares de Campina Grande (Sin-
dCampina), e a alternativa de mui-
tos turistas é procurar imóveis para 
alugar para o período da festa.

De acordo com o coordenador 
de Turismo do Município, Miguel 
Ângelo, o número de imóveis dis-
poníveis para aluguel durante o 
São João mais do que duplicou. “A 
oferta de imóveis aqui em Campi-
na Grande, no Airbnb, explodiu. 
A gente tinha cerca de 60 imóveis, 
em média, para junho, agora a gen-
te chega a 140 facilmente. A expec-
tativa é de continuar aumentando”, 
disse o coordenador.

Tradicionalmente, vários dos 
imóveis próximos ao Parque do 
Povo ficam disponíveis para alu-
guel por temporada, para que os tu-
ristas possam desfrutar da festa. A 
tricologista Dayane Medeiros está 

Procura por aluguel de imóveis dispara em Campina
são joão

n 

Oferta de casas 
e apartamentos 
em sites e 
imobiliárias, 
para o período 
dos festejos 
juninos, mais do 
que duplicou

colocando seu imóvel para alugar 
pela primeira vez este ano. “A ideia 
surgiu do meu marido e do corre-
tor. A casa é bem próxima do Par-
que do Povo e achamos que era uma 
boa ideia pegar a oportunidade do 
aluguel”, disse Dayane.

De acordo com Érico Feitosa, 
presidente do Secovi-PB, que repre-
senta todas as imobiliárias, admi-

nistradoras de condomínios e con-
domínios da Paraíba, houve um 
aumento significativo na procura de 
imóveis. “Em 2019 essa alta procura 
não acontecia devido a hotelaria su-
prir essa necessidade mas, suponho 
que por causa dos dois anos sem fes-
ta, a procura está muito maior”, re-
forçou Érico.

Assim como a maioria das hos-

pedagens tradicionais da cidade, 
Dayane também está com o seu 
imóvel reservado em alguns finais 
de semana. “Já estamos com o final 
de semana da abertura d’O Maior 
São João do Mundo reservado e 
também dos dias 23 a 26 de junho. 
Muita gente está procurando local 
para a véspera e para a noite de São 
João”, contou empolgada.

Residências localizadas nas áreas próximas ao Parque do Povo estão na preferência dos turistas que buscam praticidade

- 

Em João Pessoa, o preço da cesta 
básica vendida no varejo está osci-
lando entre R$ 314,95 e R$ 327,61. Já 
no atacado, os preços praticados va-
riam entre R$ 206,61 e R$ 223,26. Os 
dados constam da pesquisa divul-
gada pela Autarquia de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon-PB).

O levantamento, realizado em 

Produtos da cesta básica têm variação de 61,48% 
em joão pessoa

Foto: Divulgação/PMCG

maio deste ano, aponta que o item 
que mais obteve variação na moda-
lidade de venda no varejo foi o sa-
bonete Flor de Ypê de 85g, cujos va-
lores podem ser encontrados de R$ 
1,45 (em um estabelecimento locali-
zado no Geisel) até R$ 2,18 (em um 
supermercado no Esplanada). Com 
relação à venda no atacado, o pre-
ço do produto pode ser encontrado 
por R$ 1,35 e R$ 2,18, nos mesmos 
estabelecimentos, respectivamente.

Ao todo, a pesquisa verificou 
preços de 155 itens como arroz par-
boilizado, feijão carioca, açúcar cris-
tal, flocão de milho, óleo de soja, café 
tradicional em pó, leite integral (lí-
quido e em pó), além de margarina 
com sal, macarrão espaguete, fru-
tas, legumes, e produtos de higiene 
como sabonete, creme dental, papel 
higiênico, álcool em gel 70% e álcool 
etílico (de 500ml e de um litro).

No que diz respeito ao quilo do 
arroz parboilizado (marca Pop), o 
Procon-PB apontou uma variação 
de 29,81% com preços oscilando en-
tre R$ 3,69 (em um estabelecimento 
no Geisel) e R$ 4,79 (em uma loja lo-
calizada em Água Fria). Este mesmo 
produto no atacado foi encontrado 
com preços de R$ 3,69 a R$ 4,59 (para 

compras a partir de 10 unidades), 
o que representa uma variação de 
24,39% e uma diferença de R$ 0,90.

O pacote de um quilo de feijão 
carioca (marca Camil) apresentou 
uma variação de 34,74% no vare-
jo, com preços variando entre R$ 
9,50 (supermercado no Geisel) e R$ 
12,80 (em um estabelecimento no 
Esplanada). No atacado, a variação 
é um pouco maior (36,97%) e os pre-
ços praticados para compras a par-
tir de 10 unidades oscilam entre R$ 
8,90 e R$ 12,19, nos mesmos estabe-
lecimentos, o que equivale a uma di-
ferença de R$ 3,29. 

Outro item que apresentou varia-
ção bastante elevada foi o quilo da 
cenoura (45,93%).  Segundo a pesqui-
sa do Procon-PB, o consumidor pode 
economizar até R$ 2,01, visto que 
este legume é vendido com preços 
de R$ 4,79 (Geisel) a R$ 6,99 (Água 
Fria). A mesma diferença foi encon-
trada no preço do quilo da maçã na-
cional, cujos preços variaram entre 
R$ 6,98 (Esplanada) e R$ 8,99 (Água 
Fria). A variação no preço da fruta 
foi de 28,80%. 

Higiene e limpeza
O papel higiênico de 16 rolos, 

folha dupla de 30 metros, da mar-
ca La Vie Blanc, foi encontrado 
com variação de 34,67% e preços 
no varejo de R$ 18,49 (em Água 
Fria) até R$ 24,90 (Geisel). O consu-
midor que pesquisar pode econo-
mizar até R$ 6,41. Este mesmo pro-
duto no atacado vendido a partir 
de quatro unidades pode ser ad-
quirido de R$ 17,79 (também em 
Água Fria) a R$ 23,90 (no Geisel). 
Ou seja, a economia para o consu-
midor pode chegar a R$ 6,11, numa 
variação de 34,35%.

Outro produto pesquisado pelo 
Procon-PB  foi o álcool, que passou 
a ser adicionado à cesta básica em 
virtude da Lei Estadual no 11.750 
de 21 de julho de 2020, que incluiu 
o produto por conta da pandemia 
de Covid-19.

No caso do produto comeciali-
zado em embalagem de um litro, da 
marca Petribu (70%), a variação en-
contrada foi de 5,16% no varejo, aos 
preços de  R$ 9,49 (em Água Fria) 
até R$ 9,98 (Esplanada). Neste pro-
duto, a economia para o consumi-
dor gira em torno de R$ 0,49.

A pesquisa completa está dispo-
nível no site do Procon-PB (www.
procon.pb.gov.br).

Itens
Pesquisa verificou 

preços de 155 produtos 
que variam desde 

alimentos, como feijão 
e arroz, até material de 

limpeza, como sabonete, 
papel higiênico e álcool
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O Ministério da Econo-
mia informou, ontem, que a 
reserva realizada no Orça-
mento de 2022 para reajustes 
salariais de servidores pú-
blicos, de R$ 1,7 bilhão, será 
utilizada para abater o valor 
necessário de bloqueio em 
despesas discricionárias para 
cumprir o teto de gastos. No 
total, o valor do contingen-
ciamento necessário é de R$ 
8,702 bilhões, mas abatendo 
R$ 1,737 bilhão, o bloqueio 
efetivo no Orçamento do Po-
der Executivo será de R$ 6,965 
bilhões.

Incluído no Orçamento 
para atender as demandas 
dos policiais federais, base de 
apoio do presidente Jair Bol-
sonaro, a reserva para os rea-
justes salariais é insuficiente 
para pagar o aumento linear 
de 5% para todo o funciona-
lismo público, como o gover-
no vinha indicando recente-
mente, com custo da ordem 
de R$ 6 bilhões para este ano.

Nesta segunda, o Minis-
tério também explicou que, 
além do valor de R$ 8,239 bi-
lhões de bloqueio que havia 
sido anunciado, serão neces-
sários mais R$ 463 milhões 
para a recomposição de do-
tações do Ministério da Eco-
nomia para o atendimento de 
despesas emergenciais, como 
manutenção de sistemas, pa-
gamento de tarifas bancárias 
para a prestação de serviços.

“Além desse bloqueio que 
está sendo anunciado hoje 
(ontem), lembramos que já foi 
feito outro logo após o 1o rela-
tório bimestral, de R$ 1,722 bi-
lhão, em emendas RP9”, des-
tacou o ministério.
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Governo informou que reserva destinada ao reajuste dos servidores será usada para cumprir o teto de gastos

Orçamento tem bloqueio de R$ 8,7 bi
verba contingenciada

Thaís Barcellos e  
Antonio Temóteo 
Agência Estado

Os donos de micro e pe-
quenas empresas brasileiras 
parecem ter virado a página 
da Covid-19 e não enxergam 
mais a pandemia como um 
obstáculo para os seus negó-
cios. Entretanto, quase 60% 
deles ainda continuam regis-
trando um faturamento 23% 
menor, em média, quando 
comparado ao período ante-
rior à crise. Neste momento, 
de acordo com os empreende-
dores, o maior vilão (para 50% 
deles) passou a ser o aumento 
dos custos (insumos, combus-
tível, energia), seguido da falta 
de clientes (21%) e das dívidas 
com empréstimos (11%).

Somente 3% dos empreen-
dedores ainda veem a pande-
mia como um problema. Es-
ses foram os dados revelados 
pela 14a edição da Pesquisa 
“Impacto da Pandemia de Co-
ronavírus nos Pequenos Ne-
gócios”, que vem sendo reali-
zada pelo Sebrae e Fundação 
Getúlio Vargas desde o início 
da crise, em 2020.

Em contraponto à épo-
ca que antecedeu a pande-
mia, os setores que detêm os 
maiores percentuais de per-
das são beleza, artesanato, 
economia criativa, turismo e 
moda, com quedas no fatu-
ramento que variam de 34% 
a 29%. Considerando o por-
te dos empreendimentos, a 
pesquisa mostra que os Mi-

croempreendedores Indivi-
duais (MEI) são o grupo mais 
impactado (62% relatam que-
da de faturamento), com uma 
redução média de 29%.

Para o presidente do Se-
brae, Carlos Melles, a pesqui-
sa traz uma informação im-
portante: nenhum segmento 
da economia registrou piora 
em 2022. Porém, indica que o 
quadro geral ainda inspira cui-
dado e monitoramento cons-
tante. “A inflação atingiu as pe-
quenas empresas, em especial 
os MEI, quando eles começa-
vam a se recuperar dos impac-
tos da pandemia. É fundamen-
tal continuar apoiando esses 
empreendedores com políti-
cas de crédito e com a possibi-
lidade de renegociação de dí-
vidas, tanto de empréstimos, 
quanto de impostos e forne-
cedores”, avalia o presidente.

Inflação e alta de custos 
preocupam empresários

faturamento menor

n 

Setores que 
detêm maiores 
perdas são 
artesanato, 
economia 
criativa, 
turismo e 
moda, com 
quedas entre 
34% a 29%

O Ministério de Ciên-
cia, Tecnologia e Inova-
ções foi o mais afetado 
pelo novo bloqueio no Or-
çamento, confirmado pelo 
Ministério da Economia. 
O corte na pasta foi de R$ 
2,5 bilhões, de um total de 
R$ 6,965 bilhões, ou 35%. 
No total, 13 ministérios fo-
ram afetados, além da Pre-
sidência da República e do 
Banco Central.

O Ministério da Edu-
cação foi o segundo mais 
afetado pelo bloqueio, com 

corte de R$ 1,598 bilhão, se-
guido pela Saúde (R$ 1,253 
bilhão). Depois, aparecem 
o Ministério da Defesa, 
com bloqueio de R$ 706,9 
milhões, e Infraestrutura, 
de R$ 199,8 milhões. Já o 
Ministério de Desenvolvi-
mento Regional teve corte 
de R$ 149,8 milhões e o de 
Relações Exteriores, de R$ 
120,6 milhões.

O Ministério da Justiça 
também foi afetado, com 
contingenciamento de R$ 
117,3 milhões, assim como 

o da Cidadania, onde o 
bloqueio foi de R$ 94,5 mi-
lhões, e o Ministério das 
Comunicações, com corte 
de R$ 87,4 milhões.

Na pasta de Minas e 
Energia, o bloqueio foi de 
R$ 46,9 milhões. Fecham 
a lista os ministérios do 
Turismo (R$ 36,5 milhões) 
e da Mulher (R$ 9,6 mi-
lhões). O Banco Central 
sofreu bloqueio de R$ 18,7 
milhões. Além disso, a Pre-
sidência da República teve 
corte de R$ 25,3 milhões. 

Reajuste
Somados os bloqueios fei-

tos no primeiro e no segun-
do bimestre, o contingencia-
mento do Orçamento chega 
a R$ 10,4 bilhões. O governo 
pode ser obrigado a fazer um 
terceiro bloqueio de R$ 6,3 
bilhões, valor que correspon-
de a um reajuste linear de 5% 
para os servidores. Essa de-
cisão precisa ser tomada ain-
da em junho porque a con-
cessão de aumentos salariais 
tem que ser aprovada e san-
cionada até 4 de julho. 

Ciência, Educação e Saúde perdem mais recursos

Cortes
Banco Central sofreu 
bloqueio de R$ 18,7 

milhões. Além disso, 
a Presidência da 

República teve corte de 
R$ 25,3 milhões

Terceira pasta mais afetada pelo bloqueio no Orçamento, a Saúde deixa de receber R$ 1,2 bilhão, segundo o Ministério da Economia

n 

Governo 
pode ser 
obrigado a 
fazer um novo 
bloqueio de 
R$ 6,3 bilhões, 
valor que 
corresponde 
a um reajuste 
de 5% para os 
servidores

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Brasil contava com 
19.373.257 empresas ativas no 
final de abril, um incremen-
to de 808.243 estabelecimen-
tos abertos no período, já des-
contados os que fecharam. 
Apenas no primeiro quadri-
mestre deste ano, foram aber-
tas 1.350.127 empresas, o que 
representa um aumento de 
11,5% em relação ao último 
quadrimestre de 2021, porém 
com queda de 3,2% quando 
comparado com o primeiro 
quadrimestre de 2021.

No mesmo período, foram 
fechadas 541.884 empresas, 
um aumento de 11,5% se com-
parado com o último quadri-
mestre de 2021 e de 23,0% em 
relação ao mesmo período 
em 2021. Estes dados fazem 
parte do Boletim do Mapa de 
Empresas do 1o Quadrimes-
tre de 2022, divulgado ontem 
pelo Ministério da Economia.

O mapa é uma ferramen-
ta com indicadores sobre o 
quantitativo de empresas re-
gistradas no país e o tempo 
médio necessário para a aber-
tura de negócios. Em sua pri-
meira viagem internacional 
como presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro prometeu 
no Fórum Econômico Mun-
dial de Davos que iria dimi-

Mais de 808 mil empresas são abertas no 
país, aumento de 11,5% em relação a 2021

dados até abril

Célia Froufe 
Agência Estado

nuir a burocracia no país.
De acordo com o levan-

tamento, o Tocantins foi o 
estado que apresentou o 
maior crescimento porcen-
tual de empresas abertas no 
primeiro quadrimestre de 
2022, com elevação de 28,6% 
em relação ao último qua-
drimestre de 2021 e de 4,0% 
quando comparado com o 
primeiro quadrimestre de 
2021. Por outro lado, o Ama-

pá foi o único a registrar que-
da: 3,5% em relação ao último 
quadrimestre de 2021 e 7,5% 
em relação ao primeiro qua-
drimestre de 2021.

Tempo para abertura
O tempo para abertura de 

empresas no país no primeiro 
quadrimestre deste ano ficou, 
em média, em um dia e 16 ho-
ras, um recorde na série histó-
rica, com queda de oito horas 
(16,7%) em relação ao terceiro 
quadrimestre de 2021, além 
de queda de um dia e 13 ho-
ras (48,1%) em relação ao mes-
mo período em 2021.

De acordo com o Boletim 
do Mapa de Empresas, Sergi-
pe foi a unidade da federação 
que apresentou o menor tem-
po de abertura de empresas 
neste primeiro quadrimes-
tre de 2022: 15 horas, uma 
queda de nove horas (37,5%) 
em relação ao último qua-
drimestre de 2021. Entretan-
to, a Bahia registrou o maior 
tempo necessário para aber-
tura de empresas no Brasil: 
três dias e 17 horas. Ainda as-
sim, segundo a Economia, o 
resultado é fruto de uma re-
dução de um dia e cinco ho-
ras (24,6%) em relação ao úl-
timo quadrimestre de 2021.

O Boletim deu destaque 
a Aracaju, que conquistou o 
posto de mais ágil abertura 

entre as capitais, com tem-
po médio de oito horas. No 
outro extremo, Salvador teve 
um desempenho pior entre as 
capitais, com tempo de qua-
tro dias e 18 horas em média 
para abrir um novo negócio. 
“Os dados demonstram a as-
sertividade das medidas de 
simplificação e melhoria do 
ambiente de negócios imple-
mentadas ao longo dos últi-
mos anos, ainda que os núme-
ros de abertura de empresas 
tenham apresentado uma leve 
queda em relação ao 1o qua-
drimestre de 2021”, pondera-
ram os técnicos da Economia.

Meta
O diretor do Departa-

mento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração da 
Secretaria Especial de Produ-
tividade e Competitividade 
do Ministério da Economia, 
André Luiz Santa Cruz, en-
fatizou que a meta do gover-
no é fazer com o que o tempo 
médio para abertura de em-
presas no país seja de um dia.

“Atualmente, mais de 
60% das empresas já conse-
guem, em apenas um dia, 
serem abertas. Esta é nos-
sa meta para o final do ano: 
de até um dia. Estamos ca-
minhando para atingir esse 
objetivo”, disse Cruz, duran-
te entrevista coletiva. 

“Atualmente, 
mais de 60% 
das empresas já 
conseguem, em 
apenas um dia, 
serem abertas. 
Esta é nossa 
meta para o 
final do ano: de 
até um dia

André Luiz Santa Cruz
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Com o objetivo de ino-
var, modernizar e desbu-
rocratizar o acesso aos ser-
viços do Departamento 
Estadual de Trânsito da Pa-
raíba (Detran-PB), na área 
de registro de veículos, a 
partir de 1º de agosto os 
usuários do órgão vão con-
tar com um novo serviço. 
Trata-se da implantação do 
procedimento para primei-
ro emplacamento no forma-
to eletrônico, regulamenta-
do por meio da Portaria nº 
199/2022, publicada no Diá-
rio Oficial da sexta-feira (3).

 Com isso, o usuário po-
derá emplacar seu veículo 
zero quilômetro da própria 
casa. “Com a nota fiscal ele-
trônica, o usuário poderá 
concluir o processo de pri-
meiro emplacamento pela 
web, indo à unidade do De-
tran apenas para instala-
ção das placas. Esse proce-
dimento trará agilidade e 
segurança, dispensando a 
burocracia diante do arqui-
vamento eletrônico das in-
formações”, explicou a dire-
tora de Operações, Roberta 

Neiva, sobre o processo.
 De acordo com a porta-

ria, “excetuam-se deste pro-
cedimento os veículos que 
possuam quaisquer tipos 
de benefício fiscal, devendo 
o usuário, neste caso, com-
parecer presencialmente 
em alguma das unidades 
do Detran-PB”.

Como proceder
Para o primeiro empla-

camento de forma eletrôni-
ca, o usuário deverá ter ca-
dastro junto ao portal www.
detran.pb.gov.br para a exe-
cução do serviço. Os dados 
inseridos no portal do De-
tran-PB são de responsa-
bilidade do usuário. “Ao 
acessar o ícone do primei-
ro emplacamento o usuário 
deverá preencher os dados 
referente à chave eletrônica 
e o número do chassi que 
constam na nota fiscal do 
veículo, que deverá ser vali-
dado automaticamente pelo 
sistema”.

 Ainda de acordo com a 
portaria, após a validação 
do processo, se o proprietá-

rio preferir, poderá escolher 
a sequência alfanumérica da 
placa do veículo, mediante o 
pagamento da taxa corres-
pondente e a subsequente 
indicação do local de con-
fecção dessa placa. “O usuá-
rio deverá emitir a guia de 
pagamento do Imposto so-
bre Propriedade de Veículos 
Automotores – IPVA junta-
mente com a guia para pa-

gamento de taxa de serviço 
de primeiro emplacamento 
e, se for o caso,  implemen-
tação de gravame e escolha 
de placa”.

 Dando continuidade 
ao procedimento, efetuado 
o pagamento das guias, o 
sistema processará a infor-
mação após a compensação 
bancária. “Após a conclu-
são do processo de forma 

eletrônica, o usuário deve-
rá agendar para instalação 
da placa, apresentando o 
Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo 
Eletrônico (CRLV-e)”, diz a 
portaria, acrescentando que 
o proprietário poderá optar 
em ter a placa instalada na 
concessionária responsável 
pela venda do veículo, caso 
seja localizada na Paraíba.

Taxa
O usuário deverá 
emitir a guia de 

pagamento 
do IPVA

EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão

Diversidade

Novo serviço visa garantir mais agilidade e segurança ao processo e será destinado a veículos zero quilômetro

Detran terá emplacamento eletrônico
a partir de agosto

O esqueleto de uma 
baleia-cachalote (physeter 
macrocephalus) com mais 
de 15 metros de compri-
mento foi doado ao acervo 
do Museu Nacional, no Rio, 
parcialmente destruído em 
um incêndio em 2018. “A 
chegada da baleia-cacha-
lote permite que o museu 
explore temas e desenvol-
va inúmeras pesquisas re-
lacionadas à biodiversida-
de”, afirmou o diretor da 
instituição, Alex Kellner.

A peça, doada pela 
ONG Aquasis para a re-
composição do acervo, já 
pode ser vista na Cidade 
das Artes, que fica na Bar-
ra da Tijuca, zona oeste do 
Rio, na exposição “Que ba-
leia é essa?”. O Museu Na-
cional só deve ser reaberto 
em 2027.

“O esqueleto doado à 
instituição tem uma im-
portância ainda maior pela 
forma como chegou até 
nós, como mais uma con-
quista da campanha #Re-
compõe, lançada em 2021, 
voltada para a recomposi-
ção do acervo do museu”, 
disse Kellner. 

A baleia-cachalote se 
tornou muito conhecida 
(e temida) depois que o es-
critor americano Herman 
Mellville lançou o clássico 
Moby Dick, em 1851, sobre 
a busca do capitão Ahab 
pela gigante que lhe arran-
cara uma perna.

O esqueleto monta-
do no Rio é de um animal 
adulto, do sexo masculino, 
medindo 15,7 metros que 
encalhou na praia de Curi-
mãs, município de Barro-
quinhas, no Ceará, em ja-
neiro de 2014. A exposição 
na Cidade das Artes con-
ta ainda com duas vitrines 
com os dentes da baleia, 
seu ouvido interno e um 
modelo da baleia em vida.

Esqueleto de 
baleia fará 
parte do acervo

Museu nacional

Roberta Jansen 
Agência Estado

É junho na Rainha da Bor-
borema e, como propaga uma 
das mais famosas músicas de 
Luiz Gonzaga, o céu está de 
novo em festa, porque o Maior 
São João do Mundo retoma 
suas práticas presenciais, de-
pois de cancelado por dois 
anos, devido à pandemia da 
covid-19. Seguindo o rastro de 
alegria que o período enseja, o 
Museu de Arte Popular da Pa-
raíba (MAPP) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
reabre suas portas à visitação 
pública, nesta quinta-feira (9), 
com a abertura da exposição 
“A Feira de Campina Gran-
de: poéticas e imaginários”. O 
evento acontece às 19h, com 
entrada franca.

O diretor do MAPP e pró
-reitor adjunto de Cultura, pro-

fessor José Pereira da Silva, 
pontuou que neste momen-
to de recomeço e reencontro 
com a maior expressão da tra-
dição artística nordestina – o 
São João – o Museu evoca a 
feira como elemento primor-
dial, trazendo à cena todo refe-
rencial simbólico por ela con-
templado. 

Ele acrescentou que duran-
te as comemorações relacio-
nadas ao Maior São João do 
Mundo, o MAPP também con-
tará com uma projeção mapea-
da, na fachada do Museu, de 
forma a “colorir” os três pan-
deiros, a partir de imagens 
contendo as exposições já efe-
tuadas, ao longo da existência 
daquele equipamento cultu-
ral. “Assim, teremos exibidos 
na projeção, trabalhos que ce-

lebraram, por exemplo, a arte 
de Elba Ramalho, Marinês, 
João Gonçalves e Jackson do 
Pandeiro”, citou Pereira.

A atividade, conforme o di-
retor, soma-se às ações que o 
MAPP desenvolverá este mês, 
como o projeto denominado 
“São João dos 3 Pandeiros”, 
que acontece de quinta a do-
mingo, às 15h, com o autên-
tico forró pé de serra ecoan-
do ao vivo, na área externa do 
Museu. A iniciativa é ideali-
zada por Sussa de Monteiro 
e Alfranque Amaral, com o 
apoio da Pró-Reitoria de Cul-
tura (PROCULT) da UEPB e 
do Fórum Forró de Raiz (PB).

Nestes últimos dois anos, o 
Museu permaneceu fechado à 
visitação pública , em razão da 
pandemia.

MAPP de Campina Grande vai reabrir as portas
colorindo o são João

Uma parceria entre a Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB) e a Universidade 
de São Paulo (USP) vai via-
bilizar que interessados em 
fazer um doutorado em gas-
troenterologia com a chancela 
da USP possam participar do 
programa sem a necessidade 
de se deslocar para o Sudeste. 

A pós-graduação stricto 
sensu será realizada de for-
ma híbrida, com aulas remo-
tas e presenciais, que ocorre-
rão em João Pessoa, e o edital 
deve ser divulgado em breve. 

Na sexta-feira, (3), o Hospi-
tal Universitário Lauro Wan-
derley (HULW-UFPB) vincu-
lado à Rede Ebserh, sediou a 
apresentação oficial do Pro-
jeto de Cooperação Interins-
titucional do Doutorado em 
Gastroenterologia UFPB-C-
CM/USP, que visa à qualifi-
cação de profissionais de ní-
vel superior. 

Os professores Paulo Her-
man/USP e Fabrício Ferreira 
Coelho/USP, respectivamente 
coordenador e subcoordena-
dor do Programa de Pós-Gra-
duação em Ciências em Gas-

troenterologia da USP, vieram 
a João Pessoa para participar 
da solenidade. Eles ressalta-
ram a importância da parce-
ria entre as duas instituições 
de ensino superior e explica-
ram que, conforme o projeto 
de cooperação interinstitu-
cional, a USP será a entida-
de promotora do doutorado 
e a UFPB, a universidade re-
ceptora. 

De acordo com Paulo 
Herman, uma cooperação 
técnica semelhante foi rea-
lizada entre 2002 e 2006 en-
tre a USP e a Universida-
de Federal de Goiás (UFG), 
mas em nível de mestrado. 
“Nós temos o mesmo obje-
tivo e expectativa em rela-
ção à UFPB. A troca de ex-
periências é fundamental. 
Assim todos aprendemos e 
crescemos juntos”, comen-
tou, ao destacar a relevân-
cia da parceria com a UFPB. 

Em nível local, a coor-
denação do doutorado in-
terinstitucional será fei-
ta pelo professor Cássio 
Oliveira (principal agente 
de viabilização da parce-
ria entre a USP e a UFPB), 
tendo o gerente de Ensi-
no e Pesquisa do HULW
-UFPB, José Eymard de 
Medeiros, como subcoor-
denador. Cássio Oliveira 
afirmou que, como a maio-
ria das teses do programa 
são teses clínicas, o hos-
pital-escola da UFPB será 
campo de desenvolvimen-
to dessas pesquisas. 

UFPB e USP viabilizam doutorado 
gastroenterologia

Data
A pós-graduação stricto 

sensu será realizada 
de forma híbrida, 

com aulas remotas 
e presenciais, que 
ocorrerão em João 

Pessoa, e o edital deve 
ser divulgado em breve 

Estreitar o relaciona-
mento interinstitucional e 
definir a ampliação de mais 
serviços para os usuários 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Esses foram alguns 
assuntos tratados ontem, 
entre a Secretaria Municipal 
de Saúde de João Pessoa e o 
Hospital Universitário Lau-
ro Wanderley (HULW-U-
FPB), vinculado à Empresa 
Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh).  

A expectativa é que, em 
breve, a Prefeitura de João 
Pessoa, por meio do hospi-
tal-escola da UFPB, passe a 

ofertar mais serviços de alta 
complexidade para a popu-
lação. Dentre eles, angioplas-
tia, tratamento de coronario-
patia e de infarto agudo do 
miocárdio; densitometria ós-
sea; cirurgia de endometrio-
se; exames radiológicos de 
alta complexidade, como res-
sonância magnética e angio-
tomografia; ecoendoscopia; 
e serviço de hemodinâmica. 

Participaram da reu-
nião o superintendente do 
HULW, Marcelo Tissiani, 
o secretário de Saúde da 
PMJP, Luiz Ferreira Filho, e 
outros gestores.

Parceria amplia serviços 
no Hospital Universitário

pelo sus

O projeto será denominado de “São João dos 3 pandeiros” 

Foto: PBTur
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Estão fora deste 
procedimento 
os veículos 
que possuam 
quaisquer tipos 
de benefício 
fiscal, devendo 
o usuário, 
neste caso, 
comparecer 
ao Detran

Agora, proprietário de carro zero precisará ir ao Detran apenas para a instalação da placa do veículo

Foto: Clóvis Roberto

Erramos
Informamos, de maneira equivocada, em um dos 

títulos da página 19 da edição de sábado, 4 de ju-
nho, que o município de São Sebastião do Umbuzeiro 
estaria completando 68 anos de fundação. Na verdade, 
como mostra o texto da matéria, a cidade chega, ama-
nhã, aos 63 anos.
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Operadoras e usuários que não seguirem as determinações poderão ser multados em até R$ 50 milhões

Anatel autoriza bloqueio de chamadas
Feitas por robôs

Agência Brasil

A Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) ex-
pediu medida cautelar para 
evitar o telemarketing abu-
sivo, aquelas ligações reali-
zadas por robôs, conhecidas 
por robocalls.

O emprego de solução tec-
nológica para o disparo mas-
sivo de chamadas com du-
ração de até três segundos 
é considerado, pela Anatel, 
como uso inadequado de ser-
viços de telecomunicações.

De acordo com a medida, 
os usuários têm 15 dias, con-
tados da publicação da deci-
são, para adotar providências 
para a adequação de ativi-
dades e, assim, cessar a so-
brecarga de chamadas aos 
consumidores sem efetiva co-
municação.

Passado esse prazo, as 
operadoras serão obrigadas 
a bloquear as chamadas dos 
usuários que continuem ge-
rando excesso de ligações. O 
bloqueio durará 15 dias ou até 
que o usuário firme compro-
misso formal com a Anatel de 
se abster da prática indevida 
e apresente as providências 
adotadas.

O bloqueio de chamadas 
originadas, no entanto, não 
deve prejudicar a manuten-
ção de outros serviços de te-
lecomunicações contratados 
pelo usuário.

As operadoras deverão en-
viar à Anatel, quinzenalmen-
te, um relatório sobre os usuá-
rios que sofreram o bloqueio 
e os respectivos recursos de 
numeração utilizados, o vo-
lume de tráfego e as datas de 
bloqueio de chamadas.

Números irregulares
A Anatel determinou por 

meio da cautelar que, no pra-
zo de 30 dias, as prestadoras 
de telefonia realizem o blo-
queio de chamadas que utili-
zem números não atribuídos 
pela agência – numeração de 
linhas telefônicas irregulares 
– , sejam elas originadas na 
própria rede ou provenientes 
de outras prestadoras.

As operadoras e os usuá-
rios que não seguirem as de-
terminações poderão ser mul-
tados em até R$ 50 milhões.

A medida cautelar da 
Anatel tem vigência de três 
meses.

Código de telemarketing
Outra medida para com-

bater o telemarketing abusi-
vo é a identificação das cha-
madas pelo prefixo 0303. O 
objetivo é dar a liberdade ao 
consumidor para que, ao re-
ceber uma ligação de telemar-
keting, possa identificar o 
chamador e, assim, exercer o 
seu direito de atender ou não 
aquela ligação. Até 8 de ju-
nho todas as empresas do se-
tor deverão utilizar o código.

n 

O emprego 
de solução 
tecnológica 
para o disparo 
massivo de 
chamadas 
com duração 
de até três 
segundos é 
considerado, 
pela Anatel, 
como uso 
inadequado 
de serviços 
de telecomu-
nicações

Operadoras serão obrigadas a bloquear as chamadas dos usuários que continuem gerando excesso de ligações

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) pu-
blicou no Diário Oficial da 
União uma portaria deter-
minando o retorno dos servi-
dores ao trabalho presencial.

A medida se aplica aos 
servidores, empregados pú-
blicos, contratados temporá-
rios e estagiários do órgão 
que estavam em trabalho 
remoto em razão da emer-
gência de saúde pública de-

corrente da pandemia de 
Covid-19.

A portaria também dis-
pensou o uso de máscara 
de proteção facial nas uni-
dades do INSS. O texto diz 
que os servidores deverão 
seguir as regras de proteção 
individual obrigatória, isola-
mento, quarentena e outras 
condições de funcionamen-
to estabelecidas pelos esta-
dos, Distrito Federal e mu-
nicípios.

Suspenso em 2020 em ra-
zão da pandemia, o retorno 

às atividades presenciais do 
órgão vem ocorrendo gra-
dualmente desde o ano pas-
sado mediante agendamen-
to prévio.

Em março, o INSS já ha-
via publicado outra porta-
ria, desta vez, dispensando a 
necessidade de agendamen-
to prévio para atendimen-
to nas agências. Na ocasião, 
além dos pedidos já agenda-
dos, as agências retomaram 
também o chamado atendi-
mento espontâneo, realiza-
do na triagem, no autoaten-

dimento orientado ou em 
guichê específico para infor-
mação, sem necessidade de 
prévio agendamento.

Além do INSS, outros ór-
gãos da administração fe-
deral, a exemplo da Receita 
Federal, também retoma-
ram as atividades presen-
ciais ontem. O retorno faz 
parte de uma decisão do Go-
verno Federal de retomada 
das atividades presenciais 
dos servidores e emprega-
dos públicos que atuam na 
administração pública.

Servidores retornam ao trabalho presencial
no inss

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

A Prefeitura de São Paulo 
internou 22 usuários de dro-
gas para tratamento contra a 
dependência química sem o 
consentimento deles em uma 
medida permitida por lei. Na 
chamada internação involun-
tária, o consentimento de um 
familiar e a assinatura de um 
médico são suficientes para a 
hospitalização, sem a necessi-
dade da anuência do próprio 
usuário de drogas. A informa-
ção foi divulgada inicialmente 
pela Rádio Bandeirantes e con-
firmada pelo Estadão.

Desde o mês de abril, os de-
pendentes químicos estão sen-
do levados para o Hospital da 

Bela Vista, na região central 
da cidade, para um prazo má-
ximo de internação de 90 dias. 
A ação do poder municipal foi 
iniciada dias depois de usuá-
rios de traficantes se desloca-
ram da região da Luz para a 
Praça Princesa Isabel, na região 
central. No início de maio, uma 
grande operação policial remo-
veu o chamado “fluxo” da pra-
ça, que se espalhou por vários 
pontos do centro de São Paulo.

É a primeira vez que a ges-
tão municipal recorre a essa 
medida. Em 2019, o presiden-
te Jair Bolsonaro sancionou a 
nova Lei de Drogas, que auto-
riza a internação sem a anuên-
cia dos usuários. A expectativa 
da Prefeitura é que o número 
de internações aumente, como 

avalia Alexis Vargas, secretário 
Executivo de Projetos Estraté-
gicos da Prefeitura de São Pau-
lo. “A tendência é o aumento do 
número de internações. Com a 
redução do número de usuá-
rios na Rua Helvétia, os fami-
liares estão conseguindo en-
contrar os usuários. Existe um 
aumento da procura por aten-
dimento”, diz o secretário.

De acordo com números 
da prefeitura, os principais 
pontos de concentração dos 
usuários são a Rua Helvétia, 
com cerca de 250 usuários, e 
a Rua Gusmões, com 150 de-
pendentes químicos. A inter-
nação involuntária pode ser 
solicitada por um familiar do 
usuário nos Centros de Aten-
ção Psicossocial (CAPS) da ca-

pital, nas UPAs ou nas tendas 
do SIAT emergencial. O pe-
dido tem que ser feito por es-
crito e aceito por um médico 
psiquiatra. De acordo com a 
Prefeitura, o familiar pode so-
licitar a interrupção do trata-
mento a qualquer momento. 
Existem outras formas de in-
ternação. Na modalidade vo-
luntária, a internação é feita 
com consentimento e autori-
zação do dependente quími-
co. Já a internação compul-
sória é determinada por um 
juiz depois de um pedido for-
mal de um médico, atestando 
que a pessoa não tem domínio 
sobre a própria condição psi-
cológica e física. A Prefeitura 
afirma que não realiza a inter-
nação compulsória. 

Prefeitura de São Paulo adota internação 
involuntária para os usuários de drogas

cracolândia

O Ministério da Saúde 
anunciou ontem a primei-
ra etapa da Ação Estratégi-
ca SOS de Ponta, por meio 
da qual oferece 1.514 vagas 
para capacitação de médi-
cos, enfermeiros, técnicos 
em enfermagem e fisiote-
rapeutas da Região Norte. 
A ação tem foco na aborda-
gem ao paciente em situação 

de urgência ou emergência.
De acordo com a pasta, os 

cursos serão oferecidos tan-
to na modalidade presencial 
como a distância. As capa-
citações serão implemen-
tadas por eixos. O primei-
ro deles contém seis cursos 
básicos: Suporte Básico de 
Vida; Suporte Avançado de 
Vida Cardiovascular; Su-
porte Avançado de Vida em 
Pediatria; Suporte Pré-Hos-
pitalar no Trauma; Suporte 

Avançado de Vida no Trau-
ma; e Ventilação Mecânica.

“É o primeiro edital des-
ta iniciativa para vencer 
os desafios logísticos. Isso 
significa levar certificação 
de competência para a Re-
gião Norte, que é de logís-
tica complexa. Vamos pri-
vilegiar municípios fora da 
Região Metropolitana, por-
que é exatamente onde exis-
te maior dificuldade de o 
mercado chegar com esses 

treinamentos para os pro-
fissionais de saúde”, disse o 
diretor de Gestão do Traba-
lho em Saúde, Vinícius Aze-
vedo, durante a cerimônia 
de lançamento do Eixo 1 da 
ação estratégica.

A expectativa do gover-
no é de, ao longo do progra-
ma, capacitar cerca de 10 mil 
profissionais da saúde para 
fortalecer a atuação do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) 
no atendimento a pacientes.

Profissionais de saúde serão capacitados
na região norte

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Média móvel de casos 
dobra em duas semanas  

covid-19

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Gonçalo Junior 
Agência Estado

A média móvel de no-
vos casos de Covid-19 no 
Brasil aumentou 100,3% em 
duas semanas, conforme 
dados do consórcio de veí-
culos de imprensa. O nú-
mero que era de 14.644, no 
dia 22 de maio, passou para 
29.342 no último domingo 
após oito dias de alta. Com 
isso, a média voltou aos ní-
veis do final de março des-
te ano.

O número ainda está 
distante do que foi visto no 
pico da Ômicron. Porém, o 
cenário de alta pode estar 
subnotificado por causa de 
autotestes e problemas com 
a divulgação de dados pe-
los Estados.

Frente ao aumento de 
infecções, cidades voltam 
a recomendar uso de más-
cara e escolas adotarem 
ensino remoto. O recru-
descimento se dá em um 
momento de estagnação 
da vacinação contra o ví-
rus, conforme mostrou o 
Estadão.

Essa média, que exclui 
distorções do final de se-
mana, caiu acentuadamen-
te entre fevereiro, quan-
do ultrapassava a casa dos 
100 mil, e a primeira quin-
zena de abril. Até o final de 
maio, o número ficou rela-
tivamente estável, abaixo 
dos 20 mil. Porém, a partir 

do dia 26 do mês passado, 
recrudesceu por oito dias 
seguidos. Atingindo 32.983 
em 2 de junho.

O boletim InfoGripe 
Fiocruz, mostrou que a Co-
vid-19 responde por 59,6% 
dos casos de Síndrome Res-
piratória Aguda (SRAG) 
com identificação viral nas 
últimas quatro semanas 
(de 1 a 28 de maio). Entre 20 
de março e 16 de abril, pe-
ríodo com o menor porcen-
tual, a Covid correspondia 
a 34,1%.

Em São Paulo, a varia-
ção de duas semanas foi de 
45,6%. No domingo, a mé-
dia móvel de infecções foi de 
3.591, após 11 dias de cresci-
mento. O número chegou a 
ser de 5.799 em 2 junho.

Em um período de um 
mês, o número de interna-
dos por Covid-19 subiu até 
275% em hospitais privados 
de São Paulo, mas está lon-
ge do que foi visto no pico 
da Ômicron. Com o avan-
ço da vacinação, especialis-
tas dizem que há risco bem 
menor de saltar a quantida-
de de pacientes graves.

Porém, diante do avan-
ço da transmissão, o Co-
mitê Científico do gover-
no estadual recomendou a 
volta do uso de máscaras 
em ambientes fechados. A 
proteção, porém, será exi-
gida por lei só em unida-
des de saúde e no transpor-
te público.

Leon Ferrari 
Agência Estado



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 7 de junho de 2022      21Esportes EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato

n

Foram eleitos os 
vice-presidentes 
Marcelo Vaz, 
Matheus Morais e 
Nosman Filho

Sem candidato de oposição, presidente é aclamada pelos dirigentes do futebol paraibano para mandato até 2026

Michele Ramalho é reeleita na FPF
mais quatro anos

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Reeleita, ontem, por acla-
mação, como presidente da 
Federação Paraibana de Fute-
bol (FPF), Michele Ramalho é 
quem vai seguir conduzindo 
os rumos administrativos do 
futebol paraibano pelos pró-
ximos quatro anos. A eleição, 
que ocorreu na sede da entida-
de, também escolheu os mem-
bros do Conselho Fiscal.

Ao todo, 56 das 57 entida-
des aptas a participarem da 
eleição, declararam apoio à 
chapa “Avante Paraíba” en-
cabeçada pela presidente 
reeleita, Michele Rramalho 
e os vice-presidentes Mar-
celo Vaz, Matheus Morais e 
Nosman Filho. 

“Sei da responsabilidade 
que tenho de prosseguir com 
o trabalho que foi desenvolvi-
do nos últimos quatro anos, 
por toda essa confiança que 
me foi dada. Vamos investir 
em gestão e tentar fazer, real-
mente, com que o futebol e os 
clubes da Paraíba ocupem o 
lugar que eles merecem no 
cenário nacional”, comentou.

As eleições estavam agenda 
das para o dia 23 de maio, no en-
tanto, o ex-candidato da oposi-
ção, Arlan Rodrigues, moveu 
um ação na Justiça, alegando 
irregularidade na convocação 
para o pleito, o que foi devida-
mente corrigido, mas o preten-
so candidato desistiu. O pleito 
de reeleição de Michele Rama-
lho foi conduzido pelo presi-
dente da Assembleia Eleitoral 
da FPF, Wantuil Gonçalves. 
De acordo com ele, toda a con-
dução do processo foi feita de 
forma transparente.

“Todos os atos foram pu-
blicados, no site da entidade, 
com trinta dias de antecedên-
cia desde o edital de convoca-
ção até a realização do pleito. 
Houve questionamento jurí-
dico, no entanto, todos foram 
esclarecidos. Hoje se consoli-
dou um pleito transparente, 
respeitando a legislação, que 
contou uma presença de todos 
os filiados da FPF”, pontuou.

Com a reeleição, Michele 
Ramalho se consolidou, no-
vamente, como única mulher 
a presidir uma federação de 
futebol no Brasil. Com isso ela 
vai dar sequência a um traba-
lho num ambiente que tem 
como característica a predo-
minância da figura masculi-
na no comando administrati-
vo do futebol brasileiro.

“Embora o ambiente onde 
predomine a presença quase 
na totalidade, da figura mascu-
lina, o futebol é também lugar 
para mulheres. É muito impor-
tante as mulheres conquista-
rem espaços, em qualquer lu-
gar  da sociedade e espero que 
a minha representatividade 
inspire outras mulheres a tam-
bém demonstrarem o seu po-
der de emponderamento e afir-
mação”, finalizou.

2026
É o ano que finda 

o novo mandato de 
Michele Ramalho 

com os vices-
presidentes e 

os membros do 
Conselho Fiscal

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Dirigentes dos clubes ama-
dores e profissionais, além das 
ligas esportivas do futebol ama-
dor da Paraíba, que reelegeram, 
por aclamação, Michele Rama-
lho a presidente da Federação Pa-
raibana de Futebol (FPF), para o 
mandato de 2002 a 2026, come-
moraram o resultado. 

A reeleição de Michele Rama-
lho, por pouco, não aconteceu de 
forma unânime. Apenas uma das 
57 entidades regularizadas para a 
votação não compareceu no plei-
to. Rivais dentro de campo, alia-
dos fora dele, os representantes de 
Treze e Campinense aprovaram a 
recondução de Michele Ramalho 
à Presidência da FPF. 

Para Danylo Maia, dirigen-
te rubro-negro, a reeleição de 
Michele foi um reconhecimen-
to pela gestão administrativa do 
futebol paraibano nos últimos 
quatro anos. Mesmo pensamen-
to de Arthur Bolinha, presidente 
do Treze, que ainda enfatizou a 
importância da FPF para a mora-
lização da arbitragem no estado.

“Michele realizou, nos últi-
mos quatro anos, um trabalho 
transparente no comando da Fe-
deração Paraibana de Futebol. 
Ele moralizou a arbitragem, algo 
que era muito questionado em 
nosso futebol. Pela influência e 
relacionamento que ela tem com 
a Confederação Brasileira de Fu-
tebol, sem dúvidas, conseguirá 
um fortalecimento nacional do 
futebol paraibano”, disse.

Alexandre Calvalcanti, pre-
sidente do Botafogo, foi quem 
representou os interesses do 
clube, no pleito ocorrido na sede 
da FPF e assim como a maioria 
dos dirigentes dos principais 
clubes profissionais da Paraí-
ba, também comemorou a ree-
leição de Michele.

“O Botafogo entende que 
a evolução do futebol Parai-
bano passa pela continuidade 
do mandato da presidente Mi-
chele Ramalho, ela tem qua-
lidades administrativas para 
seguir com avanços para os 
clubes profissionais e amado-
res, além das ligas esportivas 
da Paraíba”, pontuou.

Entre as ligas e clube ama-
dores, destaque para Raimunda 
Rodrigues, presidente do União 
Esporte Clube Paraibano, da ci-
dade de João Pessoa. Ela disse 
está feliz por se sentir repre-
sentada por uma “mulher” e 
acredita que Michele dará con-
tinuidade a um bom trabalho, 
na próxima gestão.

“É gratificante ter uma mu-
lher na presidência. Mulher 
entende mulher, temos a sen-
sibilidade de entendermos nos-
sos problemas. Me sinto mais a 
vontade para buscá-la e cons-
truir um trabalho em prol do 
futebol amador. A Federação 
Paraiban de Futebol está entre-
gue em boas mãos pelos pró-
ximos quatro anos”, comentou 
Raimunda Rodrigues.

Por fim, Girlando Batista, pre-
sidente da Liga Sousense de Fu-
tebol, enalteceu o trabalho da 
primeira gestão de Michele Ra-
malho e disse acreditar num se-
gundo mandato mais atuante, 
após a reeleição conseguida on-
tem.

“Michele é uma presidente 
que sempre está presente no Ser-
tão. Os quatro primeiros anos foi 
um momento de transição, pau-
tada na organização, nossa ex-
pectativa é de que, nesse novo 
mandato, ela contribua de for-
ma positiva para o crescimento 
do futebol amador na Paraíba”, 
finalizou.

Dirigentes de clubes comemoram resultado

Após ser aclamada para mais um mandato na presidência 
da Federação, Michele Ramalho (de pé) agradece o apoio 
dos clubes e fala em uma gestão ainda mais promissora

Raimunda Rodrigues, do União EC; 
Alexandre Cavalcanti, do Botafogo; Artur 
Bolinha, do Treze; e Girlano Batista, da Liga 
Desportiva de Sousa (de cima para baixo)
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Foto: Roberto Guedes

“O Botafogo 
entende que 
a evolução 
do futebol 
Paraibano 
passa pela 
continuidade 
do mandato 
da presidente 
Michele 
Ramalho, ela 
tem qualidades 
administrativas 
para seguir 
com avanços 
para os clubes 
profissionais 
e amadores, 
além das ligas 
esportivas da 
Paraíba

Alexandre Calvalcanti
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Amanhã começam, no 
Espaço Cultural, em João 
Pessoa, as matrículas das 
escolinhas da Vila Olímpi-
ca Parahyba. Os interessa-
dos devem procurar o aten-
dimento das 8h às 21h. As 
inscrições ocorrem em qua-
tro momentos. De 8 a 10 de 
junho para alunos veteranos 
de escolas públicas, que es-
tavam matriculados e tive-
ram as aulas suspensas por 
conta da pandemia. Entre os 
dias 13 e 15 para os alunos 
novatos, oriundos de escolas 
da rede estadual, municipal 
ou federal de ensino.

O público em geral, no 
caso dos veteranos, deve ir 
do dia 20 até o dia 22/6; já 
os novatos, de 27 a 30 de ju-
nho. As modalidades dis-
poníveis são: atletismo, na-
tação, capoeira, basquete, 
handebol de quadra, han-
debol de areia, voleibol, 
futsal, futebol de campo, 
hidroginástica, circuito 
funcional, dança-terapia, 
treino de condicionamento 
físico, ginástica rítmica, gi-
nástica para a terceira ida-
de, atividades multifuncio-

nais, judô, nado artístico, 
tênis de mesa, yoga e polo 
aquático.

Os interessados que fa-
zem parte da rede pública 
de ensino possuem isenção 
das taxas, para outros cus-
tarão R$ 40 para as moda-
lidades terrestres e R$ 50 as 
que fazem parte do parque 
aquático. Já o público da 
terceira idade tem direito a 
metade do valor, que auto-
maticamente será revertido 
para o Fundo de Amparo 
ao Esporte e Lazer (FAEL) e 
o início das aulas está mar-
cado para 11 de julho.

Documentos exigidos
É preciso apresentar 

a documentação pessoal 
(CPF, RG),  comprovante de 
residência e comprovante 
de matrícula da escola. “Es-
tará sendo montada toda 
uma estrutura no Espaço 
Cultural por parte de co-
laboradores, tanto da Se-
cretaria de Estado da Ju-
ventude, Esporte e Lazer 
[Sejel], quanto da própria 
Vila Olímpica com o objeti-
vo de receber os interessa-

O Botafogo segue firme 
na parte de cima da tabela 
do Campeonato Brasileiro 
da Série C após a conclusão 
da nona rodada. No últi-
mo sábado, o Belo empatou 
sem gols diante do ABC, no 
Almeidão, e caiu uma posi-
ção, da terceira para a quar-
ta colocação em função da 
vitória do Paysandu sobre o 
Ferroviário, este agora o se-
gundo colocado com o ABC, 
em terceiro. Ontem, os joga-
dores se reapresentaram na 
Maravilha do Contorno, vi-
sando o jogo contra o Pay-
sandu, no dia 12, em Belém.

De acordo com a progra-
mação traçada pela comis-
são técnica, os jogadores fa-
rão um treino no período 
da tarde desta terça-feira, a 
partir das 15h30. Ainda so-
bre o jogo de sábado, dian-
te do ABC, o técnico Gerson 
Gusmão considerou o resul-
tado absolutamente normal 
pelo fato do adversário tam-
bém estar brigando na parte 
de cima da tabela. “ Nosso 
primeiro tempo não foi bom 
porque tivemos algumas di-
ficuldades e saímos pouco. 
O adversário até esteve me-
lhor, mas no segundo tem-
po adiantamos a marcação e 
fomos melhores, embora te-
nhamos corrido riscos. Mas 
o resultado acabou sendo 
justo pelo que mostraram as 
duas equipes e agora vamos 
trabalhar para o jogo lá em 

Botafogo cai uma posição na tabela de classificação e, no próximo domingo, vai enfrentar o Paysandu, em Belém

Belo segue entre os quatro melhores
brasileiro da série C

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com

Vila Olímpica Parahyba vai voltar às suas atividades normais com as escolinhas, depois de dois anos suspensas por causa da pandemia

Foto: Roberto Guedes

Belém, onde as dificuldades 
serão bem maiores”, disse.

Com o jogo diante do 
ABC, o Botafogo comple-
tou a metade dos confron-
tos com cinco vitórias, dois 
empates e duas derrotas. O 
Belo ainda terá cinco jogos 

na segunda fase no Almei-
dão e quatro fora de seus 
domínios. O próximo jogo 
em casa será no dia 19 con-
tra o Atlético Cearense, hoje 
na zona de rebaixamento. 
Se classificam para a segun-
da fase do Brasileiro da Série 

B as oito melhores equipes.

Série D
O Sousa vem mostran-

do a sua força no grupo 3 do 
Campeonato Brasileiro da 
Série D, depois de vencer o 
Globo-RN por 2 a 1, domingo 

passado, no Marizão, e man-
tido a terceira posição, ago-
ra com 14 pontos. Quem não 
foi bem, novamente, foi o São 
Paulo Crystal que perdeu de 
3 a 0 para o Retrô, na Arena 
Pernambuco, e está na sexta 
posição. Se classificam para 

a segunda fase as quatro me-
lhores equipes. Na próxima 
rodada, o São Paulo vai rece-
ber o América-RN, no Car-
neirão, dia 11, enquanto o 
Sousa joga no dia 12, dian-
te do Afogados, em Ingazei-
ra, interior de Pernambuco.

Foto: Aírton Torres/Botafogo
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Botafogo 
ainda fará 
cinco jogos no 
Almeidão e 
quatro fora de 
seus domínios 
até o fim da 
primeira fase

No último sábado, no Almeidão, o Botafogo encontrou dificuldades contra o ABC e empatou sem gols pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C

Matrículas das escolinhas começam amanhã, no Espaço Cultural
vila olímpiCa

dos em realizar alguma prá-
tica esportiva no complexo”, 
explicou o gerente executi-
vo da Administração e Tec-
nologia da Informação da 
Sejel, Jean Sobral.

“Essas matrículas são 
bastante aguardadas pela 

população e está tudo nos 
conformes. Lembrando que, 
quem for aluno da rede pú-
blica, não precisa pagar a 
matrícula nem a mensali-
dade, que estão com valores 
simbólicos”, frisou Zezinho 
Botafogo, titular da Sejel.

“Como professor e ex
-atleta temos a consciên-
cia do quanto a pandemia 
prejudicou o andamento de 
muitos segmentos e na Vila 
Olímpica não foi diferente 
porque em plena atividade 
das escolinhas, veio o isola-

mento social, que era algo 
extremamente necessário. 
Mas agora, graças às vaci-
nas e o planeta voltando ao 
normal, as escolinhas esta-
rão retornando”, frisou Har-
len Vilarim, secretário exe-
cutivo de Esporte e Lazer.
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O Corinthians se rea-
presentou no domingo, 
visando o jogo com o Cuia-
bá, marcado para hoje, às 
21h30, na Arena Pantanal, 
pelo Campeonato Brasi-
leiro, na abertura da 10a 
rodada. As novidades fi-
caram por conta do lateral 
Fagner, do zagueiro Raul 
Gustavo e do meia Willian, 
que treinaram normal-
mente.

Fagner se recuperou de 
um entorse no tornozelo 
direito, que o deixou de 
molho por cerca de um 
mês, já Willian vinha re-
clamando de dores tam-
bém no tornozelo direito, 
mas está recuperado. Por 
sua vez, Raul Gustavo vol-
tou a testar negativo para a 
covid-19 e foi liberado para 
reintegrar o grupo.

O técnico Vítor Pereira 
promoveu um treino de 
finalização para os jogado-
res que atuaram menos do 
que 45 minutos na vitória 
diante do Atlético Goia-
niense, por 1 a 0, no último 
sábado. Os demais fizeram 
um trabalho regenerativo. 
Depois, o treinador promo-
veu duas atividades dife-
rentes de posse de bola.

O atacante Jô, que tam-
bém deu início à transição, 
fez o aquecimento em cam-
po e retornou para a parte 
interna para um comple-
mento físico.

Já o zagueiro João Vic-
tor, com uma entorse no 
tornozelo direito, e o meio-
campista Luan, que voltou 
a sentir dores no quadril 
antes da última partida, 
fizeram um trabalho em 

campo com o fisioterapeu-
ta Lucas Freitas, e estão 
fora da partida.

O Corinthians fechou o 
domingo com 18 pontos, na 
liderança do Campeonato 
Brasileiro, abrindo dois de 

diferença para Palmeiras e 
Atlético Mineiro e hoje tem 
a chance de aumentar para 
cinco pontos. Já o Cuiabá 
vem de uma derrota de 2 a 
1 para o América Mineiro, 
fora de seus domínios.

Derrota deixa ambiente no
Flamengo conturbado

O Flamengo voltou a se exibir mal no Cam-
peonato Brasileiro e perdeu de 2 a 1 para o 
Fortaleza, no último domingo, no Maracanã. 
Foi a primeira vitória do time cearense na 
competição. O revés provocou bastante revol-
ta da torcida que insiste na saída do técnico 
Paulo Sousa. Na coletiva, após o jogo, Sousa 
colocou a culpa nos jogadores devido a má 
atuação individual, falando de muitos erros de 
passe. Ele também tentou justificar a ausência 
do goleiro Diego Alves, no banco de reserva, 
por opção da comissão técnica, o que motivou 
nova confusão até porque o goleiro entrou em 
campo, fez aquecimento, e depois foi retira-
do da relação. O titular, Hugo, mais uma vez 
falhou ao não agarrar uma bola defensável no 
segundo gol do Fortaleza. O ambiente segue 
muto pesado no Flamengo.

Curtas
Mbappé passa a ser o
 jogador mais valioso

Kylian Mbappé voltou ao topo da lista de 
jogadores mais valiosos do mundo do futebol. O 
atacante, que assinou sua renovação de contrato 
com o Paris Saint-Germain, lidera o ranking dos 
atletas com a maior taxa estimada de transferência, 
segundo estudo do CIES Football Observatory 
divulgado ontem.

Vinicius Junior, do Real Madrid, ocupa a segunda 
posição e é o único brasileiro no Top 10 do ranking. 
O norueguês Erling Haaland, que deixou o Borussia 
Dortmund ao fim da última temporada e assinou 
com o Manchester City, ficou na terceira colocação.

Completam as dez primeiras posições Pedri 
(Barcelona), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), 
Phil Foden (Manchester City), Frenkie De Jong 
(Barcelona), Luis Díaz (Liverpool), Rúben Dias.
(Manchester City) e Ferran Torres (Barcelona).

São Paulo pode não ter
Alisson contra o Coritiba

O técnico Rogério Ceni ganhou mais uma 
dor de cabeça para o setor de armação do São 
Paulo. Já não tinha Nikão e Gabriel Sara, ma-
chucados, e agora pode perder Alisson para 
o compromisso com o Coritiba, quinta-feira, 9, 
no Couto Pereira. O jogador sofreu uma en-
torse no joelho direito diante do Avaí e iniciou 
tratamento.

Alisson disputou o jogo inteiro em Floria-
nópolis, mas queixou-se de dores no retorno 
à capital e os médicos são-paulinos optaram 
pelo início imediato de tratamento para voltar 
o mais rápido possível.

Como Sara ficará um longo tempo afastado 
por causa da cirurgia no tornozelo direito e 
Nikão não consegue engrenar uma sequência 
de jogos pelos problemas físicos - agora sofre 
com dores no tornozelo esquerdo - a ideia é 
recuperar Alisson o mais breve possível.

Nadal ganha em Roland
Garros e é o 4o no ranking

Após levantar o troféu de Roland Garros pela 
14ª vez, Rafael Nadal voltou a subir no ranking. O 
tenista espanhol retornou ao quarto posto na atu-
alização, ontem, aproximando-se dos primeiros 
colocados. Vice-campeão em Paris, o norueguês 
Casper Ruud também ascendeu na lista da ATP.

Nadal chegou aos 7.525 pontos e se aproximou 
do terceiro colocado, Alexander Zverev. O alemão 
foi seu rival na semifinal em Paris e precisou 
abandonar porque rompeu ligamentos laterais do 
pé direito. Com 7.795, Zverev corre o risco de per-
der seguidas posições na lista porque pode ficar 
afastado das quadras por várias semanas.

O espanhol, contudo, tem chances remotas de 
superar o alemão porque também se recupera de 
lesão e não deve disputar torneios nas próximas 
semanas. Ele ainda não confirmou presença em 
Wimbledon, que começa no dia 27 deste mês, 
mas, mesmo se jogar, não poderá somar pontos 
porque a ATP retirou a pontuação desta edição do 
Grand Slam britânico como consequência da de-
cisão de não aceitar tenistas russos e belorussos 
no torneio. Mesmo assim, Nadal pode vislumbrar 
a briga pelo tipo nos próximos meses se conse-
guir manter regularidade no circuito. A liderança 
do ranking pertence ao sérvio Novak Djokovic, 

A seleção Brasileira ven-
ceu o Japão por 1 a 0, em Tó-
quio, ontem, em amistoso 
preparatório para a Copa do 
Mundo do Catar. Com uma 
atuação aquém do esperado 
e uma série de alterações tá-
ticas, o Brasil contou com um 
gol de pênalti de Neymar 
para sair de campo com a 
vitória.

Com a vitória, o Brasil en-
cerra sua passagem pela Ásia 
nesta Data Fifa com 100% de 
aproveitamento, tendo venci-
do também a Coreia do sul, 
por 5 a 1, na quinta-feira pas-
sada. Agora, a seleção tem no 
calendário o confronto com a 
Argentina, em jogo suspenso 
pelas Eliminatórias. A CBF, 
porém, ainda busca juridi-
camente os pontos da parti-
da, interrompida por agentes 
da Anvisa e da Polícia Fede-
ral, alegando irregularida-
des na entrada de argenti-
nos no país.

sob chuva, o jogo come-
çou com a seleção repetin-
do a estratégia apresentada 
contra a Coreia do sul, subin-
do a linha de defesa e pres-

sionando a saída de bola ad-
versária. Logo aos 2 minutos, 
Neymar deixou Paquetá na 
cara do gol e o meia finali-
zou na trave. Diferentemen-
te do esquadrão sul-corea-
no, os japoneses deram muito 
menos espaço para o Brasil, 
que só voltou a ter uma boa 
oportunidade aos 18, quando 
o camisa 10 achou Raphinha 
livre na direita. O atacante 
do Leeds finalizou cruzado, 
para a boa defesa de Gonda.

O Japão apostou nas jo-
gadas pelas beiradas duran-
te boa parte da primeira eta-
pa, impedindo as subidas de 
Daniel Alves e Arana e o diá-
logo dos laterais brasileiros 
com Vinicius Junior e Raphi-
nha. Assim, a seleção voltou 
a assustar na bola parada. 
Aos 25, Raphinha cobrou fal-
ta pela direita na cabeça de 
Casemiro, que cabeceou com 
perigo por cima da meta ja-
ponesa. No minuto seguinte, 
Neymar aproveitou a sobra 
na entrada da área e fina-
lizou colocado, obrigando 
Gonda a fazer boa defesa.

sem Richarlison, coube a 
Neymar jogar mais centra-
lizado na linha de ataque. 
O camisa 10 passou a pren-

der bolas na intermediária, 
recebendo faltas da incansá-
vel marcação japonesa, pres-
sionando sempre após a per-
da de bola. Na melhor chance 
do Brasil em cobrança de fal-
ta, Raphinha bateu com pe-
rigo à direita de Gonda, aos 
38. Três minutos depois, Pa-
quetá encontrou espaço pelo 
meio e achou Neymar na di-
reita. O craque brasileiro 
buscou o canto do goleiro ja-
ponês, que espalmou para a 
linha de fundo.

Com a entrada do meia 
Kamada, craque do Eintracht 
Frankfurt, campeão da Liga 
Europa, o time japonês vol-
tou para a segunda etapa ten-
tando ficar mais com a bola 
e pressionando a saída brasi-
leira. Aos 12, o Japão teve seu 
melhor momento na partida. 
Ito fez boa jogada pela direi-
ta e cruzou rasteiro. Militão 
cortou e Nagatomo pegou o 
rebote, com a zaga brasileira 
afastando pela linha de fun-
do. Buscando alternativas 
para melhorar o time, Tite 
colocou Martinelli e Jesus 
nas vagas de Vinicius e Ra-
phinha, respectivamente. Na 
primeira chance após a subs-
tituição, o atacante do Arse-

nal recebeu passe de cabeça 
perto da grande área, mas 
chutou sem força para fora.

O Brasil seguiu criando 
pouco e Tite decidiu fazer 
duas mudanças táticas. Co-
locou Richarlison no lugar 
de Fred, deixando a seleção 
com um homem de referên-
cia na frente, e botou Thiago 
silva na vaga de Daniel Al-
ves, dando liberdade para 
as subidas de Arana pela es-
querda. O Brasil conseguiu 
abrir o placar logo em segui-
da. Gonda defendeu chute de 
Neymar na esquerda, e Ara-
na, dentro da área, acertou o 
travessão. Na confusão, o ár-
bitro marcou pênalti em Ri-
charlison. Neymar balançou 
as redes, fazendo seu 74º gol 
com a camisa verde-amarela, 
ficando a três de igualar Pelé, 
segundo números da Fifa.

Após o gol, o Japão dimi-
nuiu o ritmo na marcação, 
mas o Brasil seguiu criando 
pouco. Tite tentou melhorar 
tanto a criação quanto a mo-
vimentação no meio, colo-
cando Bruno Guimarães e 
Fabinho, mas a seleção atuou 
de forma burocrática na reta 
final, administrando a vanta-
gem mínima até o apito final.

Seleção de Tite esbarra na forte marcação do adversário e faz apenas um gol em jogo disputado em Tóquio

Brasil vence Japão com gol de pênalti
segundo amistoso

Rodrigo Sampaio 
Agência Estado

Foto: Non Lucas Figueiredo/CBF

Foto: Olavo Guerra/Agência Corinthians

Jogadores treinaram no domingo, após vencer o Atlético-GO

Neymar recebeu forte marcação dos japoneses no amistoso de ontem, em Tóquio, no Japão, na vitória do Brasil por 1 a 0

Corinthians x Cuiabá abre, hoje, a décima
rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

arena pantanal
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Obituário

José Nilson da Silva Soares
5/6/2022 – Em patos (pB), vítima 
de homicídio. Foi morto a tiros no 
bairro do Jatobá por dois homens. 
A polícia foi acionada e está 
investigando o caso.

Foto: Reprodução

Ailton
2/6/2022 – No trecho da pB-384, em 
Nazarezinho (pB), após acidente 
com motocicleta. Ele atropelou 
um homem que estava na rodovia 
verificando um problema no seu 
carro. O atropelado ficou ferido, com 
fraturas expostas.

Foto: Redes Sociais

Nina Buah (João Paulo)
2/6/2022 – Aos 40 anos, em 
Balneário Camboriú (SC), de 
câncer. Artista de rua conhecida 
por trabalhar por mais de duas 
décadas no Calçadão de Balneário 
Camboriú. Deixa o companheiro 
Clóvis Santos.

Foto: Redes Sociais

Aforismo
“Se é mesmo verdade o 
que os sábios nos dizem 
e se existe um lugar que 
nos acolhe (depois da 

morte), talvez o amigo que 
acreditamos extinto tenha 
apenas nos precedido.”
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A sexta edição da campa-
nha Junho Lilás, iniciada no 
último dia 1o, chama a aten-

ção para a realização do teste 
do pezinho e, especialmente, 
do teste do pezinho amplia-
do. A campanha é encabeça-
da pelo Instituto Jô Clemente 
(IJC), antiga Apae de São Pau-
lo, com o apoio da Secretaria 
Municipal da Saúde de São 
Paulo, Sociedade Brasileira de 
Triagem Neonatal Erros Ina-
tos do Metabolismo (SBTEIM) 
e União Nacional dos Servi-
ços de Referência em Triagem 
Neonatal (Unisert).

“Nosso intuito é orientar a 
sociedade sobre a necessidade 
de se fazer o teste do pezinho 
e de expandir a todos os be-

bês brasileiros o acesso ao tes-
te do pezinho ampliado para 
o diagnóstico precoce de de-
zenas de doenças graves e ra-
ras, que demandam interven-
ções clínicas, emergenciais e 
tratamentos específicos”, des-
taca a superintendente-geral 
do IJC e presidente da Unisert, 
Daniela Mendes.

Na maior parte do país, 
o teste do pezinho oferecido 
na rede pública pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) con-
templa a análise de seis doen-
ças – fenilcetonúria, hipoti-
reoidismo congênito, fibrose 
cística, anemia falciforme e 

demais hemoglobinopatias, 
hiperplasia adrenal congêni-
ta e deficiência biotinidase. Já 
o teste ampliado pode detectar 
50 doenças. Na capital paulis-
ta, os bebês nascidos na rede 
pública já têm acesso ao teste 
do pezinho ampliado.

“O diagnóstico precoce é ca-
paz de descobrir doenças gené-
ticas, congênitas, infecciosas, 
erros inatos do metabolismo e 
da imunidade e, assim, realizar 
a intervenção precoce e oportu-
na, evitar danos relacionados 
ao desenvolvimento neuropsi-
comotor, sequelas, internações 
e mortes, proporcionando qua-

lidade de vida à criança e à sua 
família”, ressalta a diretora da 
Saúde da Criança e do Adoles-
cente da Secretaria Municipal 
de Saúde de São Paulo, a mé-
dica Athenê Maria de Marco 
França Mauro.

O teste do pezinho, obriga-
toriamente, deve ser oferecido 
a todas as crianças nascidas 
no Brasil pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). A Lei 14.154 
de 2021, sancionada em 26 de 
maio de 2021, ampliou para 
53 a lista de doenças a serem 
investigadas no teste do pezi-
nho feito pela rede pública em 
todo o país.

“O grande número de er-
ros no metabolismo existen-
tes pode resultar em quadros 
clínicos diversos, variando 
desde pacientes assintomáti-
cos até casos mais graves, in-
cluindo situações em que o 
bebê vai a óbito.

O foco da Triagem Neona-
tal Ampliada é evitar sequelas 
como a deficiência intelectual, 
além de melhorar a qualida-
de de vida do paciente tratado 
precocemente”, afirma médi-
ca Fernanda Monti, consultora 
em Erros Inatos do Metabolis-
mo, no laboratório do Instituto 
Jô Clemente.

Campanha alerta para importância do diagnóstico precoce, que é capaz de identificar doenças graves e raras

Teste do pezinho pode evitar mortes
JUNHO LILÁS

Adriano da Silva Alves
4/6/2022 – Aos 33 anos, em Campo 
Grande (MS), em decorrência de 
uma doença neurológica. padre 
da Comunidade Redentorista 
do Santuário Estadual de Nossa 
Senhora do perpétuo Socorro, em 
Campo Grande, e atuava também como promotor 
vocacional no Regional MS. O pároco foi ordenado 
sacerdote no dia 18 de outubro de 2019, na Igreja 
Matriz de Nossa Senhora da Guia, na capital sul-
mato-grossense. Nasceu em 2 de julho de 1988, em 
Campo Grande.

Foto: Reprodução

José de Abreu
3/6/2022 – Aos 77 anos, em São 
paulo (Sp), de causa não divulgada. 
Ex-deputado federal era presidente 
de honra do podemos. Natural de 
São paulo, ele era empresário e foi 
eleito deputado federal em 1994, 
quando era filiado ao PSDB. Foi reeleito em 1998.

Foto: Poder360

Neila Tavares
4/6/2022 – Aos 73 anos, em Rio 
das Ostras (RJ), em decorrência 
de enfisema pulmonar. Atriz 
e apresentadora. Começou a 
carreira em 1968 no Teatro Opinião. 
participou de mais de 30 produções 
no teatro, na tevê e no cinema. Atuou em dez novelas, 
como ‘Gabriela’ e ‘Anjo Mau’. Também trabalhou 
como jornalista, escrevendo para o jornal Folha de 
São paulo e para as revistas pais e Filhos e Ele e Ela; 
e como apresentadora, na TV Manchete e na TVE.

Foto: Reprodução

Klebson Wanderley
3/6/2022 – Aos 35 anos, em Natal 
(RN), de pneumonia. Jornalista 
fundador do portal De Olho no Cariri 
e apresentador da Rádio Serra 
Branca FM. Natural de Caicó, no Rio 
Grande do Norte, residia há doze 
anos na região do Cariri paraibano, onde fez carreira 
como jornalista e radialista. Também era secretário 
da Comunicação da prefeitura de Santo André (pB).

Foto: Agência-ALPB

Erivaldo da Silva Pereira
3/6/2022 – Aos 21 anos, em João 
pessoa (pB), vítima de homicídio. Ele 
estava em uma motocicleta quando 
foi baleado na cabeça, no bairro 
de Jaguaribe. A polícia Civil segue 
investigando o crime.

Foto: Reprodução

Francisco José Martins da Silva
4/6/2022 – Aos 14 anos, na zona 
rural de Santa Cruz (pB), vítima 
de descarga elétrica. Adolescente 
morreu após sofrer um choque 
elétrico em uma cerca de arame 
energizada, quando jogava futebol 
com amigos em um campo no Distrito de Casinha 
do Homem.

Foto: Reprodução

José Teixeira Coelho Netto
4/6/2022 – Aos 78 anos, em São 
paulo (Sp), em decorrência de uma 
mielodisplasia. Crítico de arte e 
ex-diretor do Masp entre 2006 e 
2014. Foi responsável por revisar 
e redirecionar o plano cultural do 
Masp, trabalho ao qual comandou por oito anos. 
Também criou o primeiro observatório de políticas 
culturais do Brasil, quando ocupava o cargo de 
professor da Universidade de São paulo (USp).

Foto: Reprodução

Luiz Abrantes de Queiroz
4/6/2022 – Aos 75 anos, em João 
pessoa (pB), assassinado. policial 
civil aposentado foi morto a facadas 
durante um assalto, no bairro do 
Castelo Branco.

Foto: Reprodução

José Wilson Mendes Gonçalves 
(Pingo de Ouro)
3/6/2022 – Aos 75 anos, em Várzea 
paulista (Sp), de causa não 
informada. Cantor sertanejo que 
fazia dupla com o irmão, o Beija-
Flor. A dupla fez sucesso nos anos 
de 1970 a 1990. Chegou a ter um programa de 
rádio especializado em música sertaneja em uma 
emissora de Jundiaí (Sp).

Foto: Reprodução

Bruno Bocchini 
Agência Brasil

n 

Na maior 
parte do 
país, o teste 
contempla 
a análise de 
apenas seis 
doenças

Tâmara Matos
2/6/2022 – Aos 27 anos, em 
Itabuna (BA), atropelada. Cantora 
sertaneja foi atingida por um 
carro desgovernado. Ela estava 
com duas amigas indo para um 
restaurante quando um veículo 
subiu na calçada. Uma das amigas também foi 
atingida e teve ferimentos leves. A cantora também 
era engenheira civil e trabalhava na Secretaria 
Municipal da Infraestrutura de Itabuna.

Foto: Reprodução

Alec John Such
5/6/2022 – Aos 70 anos, de causa 
não divulgada. Ex-baixista e 
membro fundador da banda Bon 
Jovi. O músico esteve na banda de 
1983 a 1994. Ele se reuniu com a 
banda em 2018, quando o Bon Jovi 
foi incluído no Rock & Roll Hall of Fame.

Foto: YouTube

Liliana De Curtis
3/6/2022 – Aos 89 anos, em Roma, 
na Itália. Atriz e escritora italiana. 
Ela foi batizada em homenagem 
à dançarina Liliana Castagnola, 
namorada do seu pai, o ator Totó, 
antes de ele se casar com Diana 
Rogliani e que se suicidou por causa do ator. A 
atriz participou dos filmes ‘San Giovanni Decollato’ 
(1940) e ‘Orient Express’ (1954).

Foto: Reprodução

Lohy Fabiano Pereira Silveira
3/6/2022 – Aos 44 anos, em 
decorrência de uma parada 
cardiorrespiratória. Músico era 
vocalista e baixista da banda de 
death metal Rebaelliun, de porto 
Alegre.

Foto: Facebook

Rubens Caribé
5/6/2022 – Aos 56 anos, em São 
paulo (Sp), em decorrência de uma 
parada cardiorrespiratória. Ator, 
cantor e bailarino era nascido na 
capital paulista em 19 de agosto 
de 1965, Iniciou a vida artística no 
teatro, estreando o musical ‘Hair’ (1987), mas depois 
conquistou as telas da tevê e do cinema, alternando 
papéis entre os três meios. Na TV Globo, atuou na 
minissérie ‘Anos Rebeldes’ (1992) e em ‘Fera Ferida’ 
(1993). Nos anos seguintes, estreou em produções do 
SBT e também se dedicou ao teatro.

Foto: Instagram

Frank Maia
5/6/2022 – Em São José (SC), em 
decorrência de uma miocardite. 
Jornalista e chargista catarinense 
que tinha mais de três décadas 
de carreira, com passagens pelos 
jornais O Estado e A Notícia, entre 
outras publicações.

Ilustração: Frank Maia
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Câmara começa votação no plenário durante a sessão de hoje, inclusive de valores pagos a mais pelos consumidores    

Projetos devem minimizar reajustes
tarifa de energia elétrica

A Câmara dos Deputa-
dos pode votar, a partir de 
hoje, projetos para minimi-
zar os reajustes de tarifa de 
energia elétrica. A sessão do 
plenário de hoje está marca-
da para as 13h55.

Entre os itens em pau-
ta estão o Projeto de Lei 
1143/21, do Senado, que atri-
bui à Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) a 
devolução integral ao con-
sumidor de energia elétrica, 
via preços das tarifas, de va-
lores recolhidos a maior em 
razão de mudanças norma-
tivas ou decisões adminis-
trativas ou judiciais relacio-
nadas à redução de tributos.

A intenção é viabilizar 
a restituição de valores de 
PIS/Cofins pagos a maior 
porque, em agosto do ano 
passado, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) conside-
rou inconstitucional incluir o 
ICMS na base de cálculo des-
ses tributos. O impacto fiscal 
calculado pelo governo é de 
R$ 258,3 bilhões.

De acordo com o texto, a 
Aneel deve estabelecer crité-
rios equitativos, considerar 
os procedimentos tarifários 
e disposições contratuais 
aplicáveis.

A devolução em caráter 
prioritário aos contribuin-
tes, que são as permissio-
nárias e concessionárias 
de energia elétrica, deverá 
ocorrer até o primeiro pro-
cesso de revisão tarifária de-
pois do fim do prazo para 
compensação do crédito tri-
butário habilitado perante a 
Fazenda.

A agência deverá ainda 
observar que a finalidade 
da devolução é promover 
a redução das tarifas pagas 
pelos usuários do serviço 
público de distribuição de 
energia elétrica.

Sem ICMS
Igualmente, o Projeto de 

Lei Complementar 62/15, 
do deputado Hildo Rocha 
(MDB-MA) e do ex-depu-
tado Fabio Garcia, impede 
a cobrança do ICMS sobre 
os valores acrescidos à con-
ta de luz em razão das cha-
madas bandeiras tarifárias.

Cr iadas pela Aneel 
para identificar com mais 
clareza o custo de uso de 
termelétricas para gerar 
energia quando há escas-
sez hídrica, as bandeiras 
podem ser verde (sem co-
brança adicional), amare-
la (acréscimo intermediá-
rio) e vermelhas (1 e 2).

Agência Câmara

Agência Câmara

Agência Estado Agência Estado

Para os autores, é in-
justo o consumidor ter de 
pagar, além do aumento 
do custo de geração como 
consequência de condições 
não favoráveis e fora de seu 
controle ou culpa, tributos 
incidentes sobre esta par-
cela adicional.

Fundos municipais
Já  o Projeto de Lei 

196/20, do deputado Ge-
ninho Zuliani (União-SP), 
muda a lei sobre consór-
cios públicos para permi-

tir a instituição de fundos 
para gerir os recursos dos 
entes consorciados e auto-
riza a criação de consórcios 
de direito privado.

Segundo o substitutivo 
preliminar da relatora, de-
putada Leandre (PSD-PR), 
os fundos poderão ser ins-
tituídos tanto pelos con-
sórcios de direito público 
quanto pelos de direito pri-
vado, e seus recursos de-
verão ser destinados a fo-
mentar, apoiar e custear 
programas, projetos, ativi-

dades e ações, assim como 
a compra de bens e servi-
ços de interesse público.

Os financiamentos po-
derão ser com retorno ou 
a “fundo perdido”. A todo 
caso, a criação do fundo 
não poderá ocorrer, con-
forme limita a Constitui-
ção, se seus objetivos pu-
derem ser alcançados pela 
vinculação de receitas or-
çamentárias específicas ou 
por execução direta por 
programação orçamentá-
ria e financeira.

Idosos
Também na pauta cons-

ta o Projeto de Lei 4438/21, 
do Senado, que muda os es-
tatutos do Idoso e das Pes-
soas com Deficiência para 
incluir medidas proteti-
vas a serem decretadas 
pelo juiz no caso de violên-
cia ou da iminência dela. 
Para ambos os casos, o pro-
jeto lista medidas protetivas 
semelhantes às constantes da 
Lei Maria da Penha, relativa 
à violência contra a mulher.

Segundo o substituti-
vo preliminar da deputa-
da Leandre, além do Minis-
tério Público e do ofendido, 
também a Defensoria Públi-
ca poderá pedir ao juiz a apli-
cação de medidas protetivas.

Tanto os idosos quanto as 
pessoas com deficiência que 
tenham sofrido violência ou 
que estejam na iminência de 
sofrê-la deverão ser atendi-
das com prioridade pelo de-
legado, que comunicará de 
imediato ao juiz para que ele 
decida, em 48 horas, se ado-
tará ou não essas medidas, 
como apreensão imediata 
de arma de fogo sob posse 
do agressor ou afastamen-
to temporário ou definitivo 
do lar ou domicílio da víti-
ma ou de local de convivên-
cia com ela.

Também está na pauta de hoje o projeto que muda os estatutos do Idoso e das Pessoas com Deficiência 

Foto: Pablo Valadares/Agência Câmara

Os dirigentes de univer-
sidades federais afirmaram 
aos deputados da Comissão 
de Educação da Câmara on-
tem que, sem contar a varia-
ção da inflação, falta cerca de 
R$ 1 bilhão no Orçamento de 
2022 destas instituições para 
que elas consigam pelo me-
nos o que foi gasto em 2019, 
antes da pandemia, num to-
tal de R$ 6,2 bilhões. Na úl-

tima sexta-feira, o governo 
anunciou que, por enquan-
to, o corte nas despesas dis-
cricionárias das universida-
des é de 7,2% para 2022.

Representando o Fórum 
Nacional dos Pró-Reitores 
de Planejamento e Admi-
nistração, Franklin Silva 
Júnior disse que as matrí-
culas nas universidades fe-
derais públicas aumenta-
ram de 769 mil em 2009 para 
1,1 milhão em 2019. E mais 

de 95% das pesquisas são 
feitas nestas universidades. 
Mas a reitora da Universi-
dade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), Sandra Almei-
da, explica que os recursos 
caíram no período: “Nós es-
tamos maiores, mais inclu-
sivos, melhores, com mais 
impacto para a sociedade; e 
com um orçamento que, no 
caso da UFMG, está de volta 
a patamares de 2009. Quer 
dizer, não dá, não tem como 

nós sustentarmos este tipo 
de contexto”, disse a reitora.

Bolsas de estudo
Pela Secretaria de Edu-

cação Superior do Ministé-
rio da Educação, Stephanie 
Silva disse que todo ano, a 
partir do quarto bimestre, é 
possível reanalisar as recei-
tas e o desbloqueio do res-
tante do orçamento pode 
ser realizado. Ela ressaltou 
que o governo conseguiu 

elevar este ano os recursos 
para a assistência estudan-
til e bolsas para indígenas e 
quilombolas. Mas Stepha-
nie disse que os orçamen-
tos não dependem apenas 
do Executivo: “Eu penso que 
a questão do incremento de 
recursos é algo que deve ser 
pensado em conjunto pelo 
Congresso Nacional, pe-
los setores econômicos e, 
de fato, decidir pela priori-
dade para a Educação”, ob-

servou.
O presidente da Socie-

dade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SPBC) 
e ex-ministro da Educação, 
Renato Janine Ribeiro, dis-
se que os cortes incidem so-
bre despesas que, na práti-
ca, não podem ser cortadas, 
como contas de água e luz 
e bolsas. E citou também o 
corte de R$ 3 bilhões no Mi-
nistério da Ciência e Tecno-
logia.

Universidades federais alertam que orçamento é menor
do que antes da pandemia

A suspensão, por parte do 
ministro Kassio Nunes Mar-
ques, do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), da decisão do 
TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral) que cassou o deputado es-
tadual Fernando Francischini 
(União Brasil), deferida no dia 
2 de junho, é o mais recente ca-
pítulo da questão que envolve 
as chamadas fake news e as 
eleições marcadas para outu-
bro deste ano. O congressista 
paranaense havia sido conde-
nado, em outubro do ano pas-
sado, à perda do mandato por 
ter propagado informações 
falsas sobre o sistema eleito-
ral, minando a credibilidade 
das urnas eletrônicas.

As fake news (notícias fal-
sas, em tradução livre), por de-
finição, são notícias fabricadas 
e deliberadamente falsifica-
das, distribuídas sobretudo 
em redes sociais, com vistas 
à desinformação do público 
que as consome. Na maioria 

das vezes, usam linguagem 
jornalística que pode lhes dar 
um “verniz” de credibilidade, 
circulando em forma de tex-
to, áudio, vídeo ou até mes-
mo memes.

A cassação do deputado 
paranaense havia sido consi-

derada pelos magistrados do 
TSE como um marco no com-
bate às fake news em um con-
texto de dificuldades no avan-
ço do cerceamento à prática no 

país. A CPMI (Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito) 
das Fake News, por exemplo, 
iniciada em 2019 e paralisada 
em março de 2020, na opinião 
de parlamentares envolvidos, 
não deve seguir adiante, de 
acordo com reportagem da 
CNN de maio deste ano, que 
ouviu deputados e senadores 
que fazem parte do grupo.

Entre retrocessos e avan-
ços na questão do combate às 
fake news está, ainda, a as-
sinatura, em abril deste ano, 
de um termo de cooperação 
para combater a dissemina-
ção de notícias falsas, as fake 
news, durante o pleito deste 
ano. Subscreveram o docu-
mento os presidentes da Câ-
mara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), e do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), minis-
tro Edson Fachin. Além do ter-
mo de cooperação, também foi 
assinado um protocolo de in-
tenções para o Programa Per-
manente de Enfrentamento à 
Desinformação.

Em abril, a SPU/ME (Se-
cretaria de Coordenação e 
Governança do Patrimônio 
da União do Ministério da 
Economia) colocou à venda 
20 imóveis da União, com 
preços entre R$ 38,5 mil e R$ 
17,25 milhões, em diversos 
estados do país. Sete foram 
à venda por terem recebido 
PAI (Proposta de Aquisição 
de Imóveis), solução que per-
mite que pessoas, físicas ou 
jurídicas, façam ofertas de 
compra para adquirir qual-
quer imóvel público. No to-
tal, os bens estão avaliados 
em R$ 67,5 milhões.

O site do Governo Fede-
ral faz rodadas mensais e 
anuncia os imóveis na pági-
na com as datas das sessões 
públicas. Para participar, é 
preciso enviar as ofertas de 
forma eletrônica, por meio 
do portal “VendasGov”. As 
ofertas anunciadas pelo site 
são de terrenos, casas, apar-

tamentos e fazendas locali-
zados em todas as regiões 
do país.  

De forma similar, o Ban-
co do Brasil também realiza 
rodadas de leilão por meio 
do site “Seu Imóvel BB”. Em 
abril, a instituição levou 
2.400 imóveis a leilão, com 
valores entre R$ 10,63 mil e 
R$ 24,8 milhões, a maior par-
te nas regiões Centro Oeste, 
Norte e Nordeste, em esta-
dos como Goiás, Paraíba e 
Piauí. Na ocasião, os descon-
tos chegaram a 85%. 

No endereço eletrônico, é 
possível aplicar filtros de re-
gião, tipo de imóvel e valor, 
entre outras características. 
A plataforma reúne ofer-
tas de casas, apartamentos, 
terrenos e fazendas de pro-
priedade da instituição dis-
poníveis para leilão ou ven-
da direta.

Os leilões ocorrem em 
um cenário em que os in-
vestimentos no setor imobi-
liário crescem e que mais de 

13 milhões de famílias bra-
sileiras pretendem comprar 
um imóvel, conforme análi-
se da Datastore, empresa es-
pecializada em pesquisas no 
setor imobiliário

De forma similar, a com-
pra de um imóvel está entre 
as três maiores prioridades 
dos cidadãos, ao lado do in-
vestimento em educação e 
da contração de um plano de 
saúde, segundo estudo rea-
lizado pelo Instituto Vox Po-
puli que ouviu 3.200 pessoas 
de oito capitais. 

Evandro Correia Silva, 
perito e sócio-fundador da 
Nero Perícias, empresa que 
atua com avaliação de imó-
veis, explica que é aí que 
entra em cena a figura do 
avaliador de imóveis. “O 
avaliador é parte essencial 
na definição do desconto no 
valor de imóveis da União 
que vão a leilão pelo Banco 
do Brasil ou são vendidos 
por plataformas digitais ofi-
ciais do Governo Federal”.

Combate às fake news nas eleições 
deve ser mais efetivo, diz especialista

Leilões de imóveis públicos 
movimentam setor imobiliário

em outubro no país

n 

As fake news, por 
definição, são 
notícias fabricadas 
e deliberadamente 
falsificadas, 
distribuídas 
sobretudo em redes 
sociais, com vistas à 
desinformação 
do público
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Junho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento de material de construção, 
para reforma, ampliação e construção de prédios públicos das diversas secretarias do Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 994051912. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 06 de Junho de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00033/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 15:00 horas do dia 20 de Junho de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de areia, 
barro, entulho e piçarra, destinados 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 00003/17; 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) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 06 de Junho de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00034/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 16:00 horas do dia 20 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de materiais 
médicos hospitalares diversos, destinados 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 00003/17; 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) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 06 de Junho de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

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

HABILITADO: PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP. LICITANTES INABILITADOS: DEA 
CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA 
–EPP; PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; SERRA CONSTRUÇÕES 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 15/06/2022, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 
21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 06 de junho de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para pavimentação de diversas 

ruas deste município, conforme especificações do projeto básico. LICITANTE 1º COLOCADO: 
E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 1.192.353,99. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua São José, 472 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2021@gmail.com. 

Areial - PB, 06 de Junho de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para o capeamento 

asfáltico em diversas vias urbanas deste Município. LICITANTE 1º COLOCADO: CLPT CONS-
TRUTORA EIRELI - Valor: R$ 2.024.071,14. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua São José, 472 - 
Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33681020. 
E-mail: cplareial2020@gmail.com. 

Areial - PB, 06 de Junho de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

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

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia para reforma e ampliação da UBSF VI, das Âncoras de Riachão de Pedro Velho e Sítio 
Areias e da Academia de Saúde do Centro, 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. Tele-
fone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.aroeiras.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 06 de Junho de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia para construção de uma Creche Padrão – Integra Paraíba, 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 poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: 
www.aroeiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 06 de Junho de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO

DE PENALIDADE
Processo 211130PE00010/2021. JONAS A. G. DE SOUSA – CNPJ 32.786.481/0001-07. Motivo: 

do descumprimento das CLAUSULA SÉTIMA do Contrato 010/2022 – por não entregar os produ-
tos contratados, mesmo quando reiterados os pedidos – nos termos da CLAUSULA TERCEIRA 
do referido contrato. Penalidade: multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado, 
combinado com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo de 5 (cinco) anos. Base Legal: Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002, 
bem como, e dos incisos II e III do Art. 87, da Lei 8.666/93. E-mail para solicitar vista do processo: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com.

Aroeiras, 16 de maio de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de reforma 

e ampliação da Escola Municipal E. F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, conforme especificações 
do projeto básico. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Aroeiras: 02.080–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.361.2009.1009 
– AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 02080.12.361.2009.1041 – CONST.
REF./CONCLUSÃO GIN. ESCOLAS 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
BÁSICO FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2060 – MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO 
– QSE 02080.12.361.2009.2074 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAF FEB 
30% 02080.12.361.2009.2076 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAT FEB 30% 
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES. VIGÊNCIA: até 20/03/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00127/2022 - 25.05.22 - AGUIAR & AGUIAR CONSTRU-
ÇOES LTDA - R$ 1.923.338,47.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

ITENS REMANESCENTES 2º COLOCADO
OBJETO: Formação de registro de preço para futuras aquisição parceladas de medicamentos 

dos tipos: psicotrópicos, farmácia básica, hiperdia e injetáveis para atender a demanda da secre-
taria de saúde em suas ações públicas. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 64, § 2º da Lei 8.666/1993; 
Pregão Eletrônico nº 00005/2022. VIGÊNCIA: até 06/05/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Assunção e; CT Nº 00039.1/2022 - 06.05.22 - APOTEK DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - R$ 24.458,00; CT Nº 00040.1/2022 
– 06/05/2022 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - R$ 
10.164,00; CT Nº 00041.1/2022 – 06/05/2022 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS LTDA - R$ 29.750,00;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificante, filtros e derivados para atender a frota de veículos do 

Município de Assunção e contratados. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2022. 
DOTAÇÃO: De acordo com QDD e LOA do exercício financeiro  2022;. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 
00081/2022 - 18.05.22 - NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - R$ 223.280,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material Odontológico para Secretaria de Saúde de Assunção–PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2022. DOTAÇÃO: Conforme LOA E QDD do 
exercício de  2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00079/2022 - 18.05.22 - DENTAL ANDRADE COMERCIO 
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS - R$ 18.230,85; CT Nº 00080/2022 - 18.05.22 - DENTAL BH 
BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - R$ 56.796,01.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS 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. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2022. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 43.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA FÍSICA 44.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0021.2007 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 54.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 55.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER 
AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS-
TOS 106.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 107.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 05.01 SECRETARIA DE ESPORTE E 
TURISMO 27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIS-
MO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 184.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 185.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA 06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0021.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DA CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 198.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 199.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 211.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA FÍSICA 212.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MAN-
TER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 241.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA 242.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0468.2045 MANTER AS 
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 300.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA 301.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 01.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 02/02/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00138/2022 - 02.06.22 - JOSE SEBASTIAO LUIS DA 
SILVA FILHO - R$ 148.500,00; CT Nº 00139/2022 - 02.06.22 - MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA 
79734863487 - R$ 217.415,00; CT Nº 00140/2022 - 02.06.22 - UBERLANDIO MARTINS PORPINO 
95034617404 - R$ 76.600,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitaca-
ocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Kits e reagen-
tes do: (TESTE RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRAFICOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA 
ESPECÍFICA DE ANTÍGENOS DE SARS–COV2 EM AMOSTRAS DE SWAB DE NASOFARINGE 
EM HUMANOS, COM RESULTADOS EM ATÉ 20 MINUTOS, para diagnóstico de CORONAVÍRUS 
SARS–CoV2 (COVID–19), para atender às necessidades da Vigilância em Saúde nas ações de 
vigilância, prevenção e controle da COVID–19 neste município. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 28 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 28 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: 08:00 as 14:00h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; 
www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 06 de Junho de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE  CAMPINA GRANDE

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00001/2022, 
para o dia 30 de Junho de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Ca-
zuza 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, 06 de Junho de 2022
JOÃO LUIS DE FRANÇA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CREDENCIAMENTO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022

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

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

Campina Grande, 06 de junho de 2022.
DAVYSON ODILON DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO 25004/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 25004/2022. DOTAÇÃO: 
Função Programática: 08 243 1018 2125 – ; 08 244 1018 2126 – ; 08 243 1018 2127; 08 244 1018 
2128 –  08 243 1019 2131 ; 08 244 1019 2132 – ; 08 243 1019 2137 – ; 08 243 1026 2139; 08 122 
2001 2141 ; Elemento De Despesa: 3390.30; Fonte De Recursos: 16600000/15001000. VIGÊNCIA: 
30/05/2022 a 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CAMPINA GRANDE e as Empresas IN OUT INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA CNPJ Nº 05.001.234/0001-77, valor R$ 22.040,00 (vinte e dois mil reais e quarenta centavos), 
contrato nº 2.05.077/2022; MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI CNPJ Nº 07.631.411/0001-24, 
valor R$ 35.460,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta reais), contrato nº 2.05.078/2022; 
SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ Nº 09.004.901/001-26, 
valor R$ 17.000,10 (dezessete mil reais), contrato nº 2.05.079/2022; NEVALTO DE SOUSA PE-
REIRA CNPJ Nº 21.187.875/0001-14, valor R$ 60.805,00 (sessenta mil oitocentos e cinco reais), 
contrato nº 2.05.080/2022; MACHADO ARMARINHO LTDA CNPJ Nº 24.174.062/0001-88, valor 
R$ 9.237,00 (nove mil duzentos e trinta e sete reais), contrato nº 2.05.081/2022; GTA COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA CNPJ Nº 39.329.715/0001-28, valor R$ 42.342,00 (quarenta e dois mil trezentos 
e quarenta e dois reais), contrato nº 2.05.82/2022; RPC PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 
Nº41.813.885/0001-25, valor R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), contrato nº 
2.05.083/2022. Campina Grande 30.05.2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
01 (UM) VEÍCULO ZERO KM; ADJUDICO o seu objeto a: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA 
LTDA - R$ 108.090,00.

Caraúbas - PB, 03 de Junho de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 01 
(UM) VEÍCULO ZERO KM; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - R$ 108.090,00.

Caraúbas - PB, 06 de Junho de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, CARPINTEIRO, CALCETEIRO E PINTOR; ADJUDICO 
o seu objeto a: ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 606.125,00.

Caraúbas - PB, 30 de Maio de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, CARPINTEIRO, CALCETEIRO E PINTOR; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ULTRA SOLUCOES E SERVICOS 
LTDA - R$ 606.125,00.

Caraúbas - PB, 03 de Junho de 2022
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e 

de acordo com os termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer 
da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 005/2022, que objetiva: Contratação 
de uma pessoa jurídica prestar o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados 
a Merenda Escolar do Município de Coremas-PB. Resolver: Homologar o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor da licitante. P/Jurídica: Marleuza Pereira de Oliveira-EPP, CNPJ: 
03.841.826/0001-71, com o valor total de R$ 480.257,00; P/Jurídica: Minimercado Santa Rita Ltda, 
CNPJ: 08.886.103/0001-02, com o valor total de R$ 175.564,00; P/Jurídica: Rita Maria de Lacerda 
Souza-ME, 09.016.703/0001-82, com o valor total de R$ 271.870,00; P/Jurídica: Supermercado 
Cajazeiras Eireli, CNPJ: 11.928.295/0001-87, com o valor total de R$ 23.280,00. Desta forma, o 
valor total homologado é de R$ 950.971,00. Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 05 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 111/2022

Pregão Eletrônico nº 005/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas. Contratada: Marleuza Pereira 
de Oliveira-EPP, CNPJ: 03.841.826/0001-71. Valor total: R$ 480.257,00. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar, ref. aos itens: 2, 4, 22, 23, 25 a 
30, 32, 34, 37, 42 a 45, 47 a 51, 53 e 55. Prazo de entrega: 15 (cinco) dias uteis. Dotação: 02.04 
Secretaria de Educação. Recurso 1: 1500.0000 Recursos próprios (Recursos não vinculado); Recurso 
2: 1500.1001 Recursos (Transferências de Recursos do Fnde referentes ao Programa Dinheiro Direto 
na Escola, Transferências de Recursos do Fnde referentes ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos). Vigência: 01 
(um) ano. Partes: Irani A. da Silva (pela contratante) e Sr. Gilvan Pereira de Oliveira (pela contratada). 

Coremas-PB, 01 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 112/2022

Pregão Eletrônico nº 005/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas. Contratada: Minimercado 
Santa Rita Ltda, CNPJ: 08.886.103/0001-02. Valor total: R$ 175.564,00. Objeto: Prestar o fornecimen-
to parcelado de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar, ref. aos itens: 7, 8, 11, 12, 15, 
16, 18, 20, 31, 33, 35, 52 e 54. Prazo de entrega: 15 (cinco) dias uteis. Dotação: 02.04 Secretaria de 
Educação. Recurso 1: 1500.0000 Recursos próprios (Recursos não vinculado); Recurso 2: 1500.1001 
Recursos (Transferências de Recursos do Fnde referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola, 
Transferências de Recursos do Fnde referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae), Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos). Vigência: 01 (um) 
ano. Partes: Irani A. da Silva (pela contratante) e Sr. Wellinngton Antônio da Silva (pela contratada). 

Coremas-PB, 01 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO
DE COMPRA E VENDA Nº 113/2022

Pregão Eletrônico nº 005/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas. Contratada: Rita Maria 
de Lacerda Souza-ME, 09.016.703/0001-82. Valor total: R$ 271.870,00. Objeto: Prestar o for-
necimento parcelado de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar, ref. aos itens: 1, 3, 
5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 36, 38, 39, 40, e 41. Prazo de entrega: 15 (cinco) dias uteis. 
Dotação: 02.04 Secretaria de Educação. Recurso 1: 1500.0000 Recursos próprios (Recursos não 
vinculado); Recurso 2: 1500.1001 Recursos (Transferências de Recursos do Fnde referentes ao 
Programa Dinheiro Direto na Escola, Transferências de Recursos do Fnde referentes ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências 
de Impostos). Vigência: 01 (um) ano. Partes: Irani A. da Silva (pela contratante) e Sra. Rita Maria 
de Lacerda Souza (pela contratada). 

Coremas-PB, 01 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº 115/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021.

Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Ecotres Serviços de Engenharia Tratamento 
e Coleta de Resíduos Eireli, CNPJ Nº 27.299.052/0001-67. Justificamos o acréscimo dos serviços 
ora contratados por mais 12 (Doze) meses através do contrato supracitado, fundamentado na 
cláusula sétima, assim sendo, será ser prorrogada a vigência de 31/05/2021 a 31/05/2022, para 
a nova vigência de 31/05/2022 a 31/05/2023, por conta do serviço contratado ser considerado de 
natureza continuada e efetivamente essencial para toda municipalidade coremense, desta forma 
fica justificada a prorrogação da vigência. Na cláusula quarta do referido contrato foi acordado entre 
as partes contratantes, que os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os 
casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93, assim sendo, para o equilíbrio econômico-
-financeiro do contrato será concedido a reajuste no valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais, 
desta forma fica justificado o reajuste. Considerando a reajuste o valor total mensal passará a ser 
de R$ 38.002,00 (trinta e dois mil e dois reais), desta forma será ser acrescentado o valor total 
de R$ 456.024,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, vinte e quatro reais) para o período de 12 
(doze) meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente termo aditivo. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Christopher N. R. 
Cavalcanti (Pela contratada).

Coremas-PB, 16 de maio de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR

AO CONTRATO Nº 092/2021
Inexigibilidade Nº 006/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Sousa Conta-

bilidade Publica Eireli-ME, CNPJ Nº 26.542.769/0001-25; Considerando que a vigencia do contrato 
vai até 04/05/2022. Portanto, considerando que o serviço prestado é de natureza continuada e que 
atende às demandas essenciais da Secretaria de Finanças do Município, fica, assim, justificado 
o acréscimo de 100% ao valor inicialmente contratado, pelo período de mais um ano, a partir da 
assinatura do aditivo. Desta forma, por ser considerado como serviço de natureza continuada 
deverá ser aditivado ao valor total contratado a quantia total de R$ 92.400,00 (Noventa e dois mil e 
quatrocentos reais), ao ano, sendo o valor mensal contratado de R$ 7.700,00 (Sete mil e setecentos 
reais), com isso o valor total contratado passou para R$ 184.800,00 (cento e oitenta e quatro mil e 
oitocentos reais), para pagamento dos serviços prestados pela contratada junto as Secretarias de 
Coremas-PB. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente termo aditivo. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Aderaldo S. de Sousa 
(Pela contratada). 

Coremas-PB, 25 de abril de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE INSUMOS E REAGENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. Tipo: Menor Preço. 
Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 07/06/2022 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.
br. Abertura das Propostas: 21/06/2022 às 09:01h (horário de Brasília) no site http://licitacao.
cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, 
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Cuité/PB, 06 de junho de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da 
ABC FARMA, para atendimentos à População carente do Município, exercício 2022; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 
199.000,00. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do Termo de 
Contrato, Conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 06 de Junho de 2022
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
PREGÃO ELETRÕNICO 09.2022.

ERRATA
O Pregoeiro Oficial do Município de Cuitegi/PB, avisa aos interessados em participar do Pregão 

Eletrônico 09.2022, cujo objetivo, trata-se de locações de 02 (dois) veículos, sem condutores, 
“(Gabinete do Prefeito e Secretaria de Administração, respectivamente)”, até dezembro de 2022, 
ONDE SE LER: (abertura: 16.06.2022, às 09h00min) conforme publicações no JORNAL DO MU-
NICÍPIO, DOE e JORNAL A UNIÃO, ambas publicadas em 02.06.2022, 03.06.2022 e 03.06.2022, 
página 1, página 61 e página 26, respectivamente; LEIA-SE: (abertura: 21.06.2022, às 09h00min), 
local inicialmente informado. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, Prédio Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuitegi/PB, Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro – Cuitegi/PB, sites: www.
cuitegi.pb.gov.br / www.portaldecompraspublicas.com.br / tce.pb.gov.br.

Cuitegi/PB, 03 de junho de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: AQUISI-
ÇÃO DE AMBULÂNCIA DO TIPO FURGÃO PARA SIMPLES REMOÇÃO para atendimento 
de pacientes do Município, conforme necessidades da Secretaria de Saúde; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES 
LTDA - R$ 272.900,00. 

Cuité de Mamanguape - PB, 06 de Junho de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
AMBULÂNCIA DO TIPO FURGÃO PARA SIMPLES REMOÇÃO para atendimento de pacientes do 
Município, conforme necessidades da Secretaria de Saúde; ADJUDICO o seu objeto a: CARNEIRO 
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 272.900,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 03 de Junho de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:30 horas do dia 17 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de lubrificantes, 
filtros e aditivos, para os veículos e máquinas desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 06 de Junho de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fara realizar através da Comissão Especial de Licitação, sediada na Rua Antenor 

Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, às 09h00min do dia 23/06/2022, licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, processada sob o nº 00004/2022, para 
CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA 
CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA 
PRIMEIRA INFÂNCIA NA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB. 
Recursos Estaduais/Próprios (CONVÊNIO 431/2021 SEECT/PB; CONTRAPARTIDA), previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. Informações 
presenciais no horário das 08h às 12h dos dias uteis, no endereço supracitado, ou via o seguinte 
endereço eletrônico: esperanca.pb.certames@gmail.com. Telefone: (83) 3361-3801. Edital: www.
esperanca.pb.gov.br

Esperanca - PB, 06 de junho de 2022.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00063/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de 
eventos visando atender as necessidades da administração pública; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA EIRELI - 
R$ 239.405,00; VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - R$ 247.890,00.

Guarabira - PB, 26 de Maio de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2022, que objetiva: AQUISIÇÕES 
PARCELADAS DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ESCO-
LAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 
78.598,95; NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 89.976,00; UNIMIXX 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 26.700,00.

Guarabira - PB, 01 de Junho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00073/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para aquisições de Camisas diversas para melhor atender as necessidades as Secretária de da 
Família Bem estar Criança e Adolescente; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ROSELMA VIEIRA SOARES - R$ 45.000,00.

Guarabira - PB, 03 de Junho de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, 
CAPS, CAPS AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de Guarabira/PB, exercício de 2022. 
( ITENS FRACASSSADOS); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 73.188,50; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 67.721,00; 
DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME - R$ 75.880,00; EMPRESA CONQUISTA DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 18.560,00; 
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - R$ 47.100,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP 
EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 161.713,63; NORDESTE HOSPITALAR EIRELI - 
R$ 350.244,50; PHARMAPLUS LTDA - R$ 215.850,00; PHOSPODONT LTDA - R$ 59.053,80; R D 
F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 915,00; STOCK MED PRODUTOS 
M??DICO– HOSPITALARES LTDA - R$ 34.560,00; SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 30.985,00; W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI - R$ 31.646,80.

Guarabira - PB, 20 de Maio de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00033/2022
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 DP00033/2022, 
que objetiva: Aluguel de espaço da AABB-Guarabira para a realização de atividades do CRAS com 
crianças e idosos até o fim do exercício de 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e AD-
JUDICO o seu objeto a: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL. CNPJ: 05.804.571/0001-00. 
R$ 23.400 - Vinte e três mil e quatrocentos reais.

Guarabira - PB, 25 de abril de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00036/2022
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 
DP00036/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para confecção de livros 
para o FIAN 2022 conforme termo de referência.; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: GRÁFICA FREI DAMIÃO LTDACNPJ: 05.113.473/0001-19 R$ Valor: 
R$ 16.000,00(Dezesseis Mil reais).

Guarabira - PB, 25 de Maio de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MELHOR 
FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00015/2022. DOTAÇÃO: 2.08 Secretaria de Educação 
12.361.2005.1099 Aquisição de Equipamentos para Ensino Fundamental 119 Transf. do FUNDEB 
30% – Compl. da União VAAT 449052.01 Equipamentos e Mat. Permanentes 12.361.2005.2123 
Manter Ativ do Ensino Fundamental ? VAAT 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 
3390.30.01 Material de Consumo 150.000,00 12.365.2005.1100 Aquisição de Equipamentos para 
Ensino Infantil/Creche 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 4490.52.01 Equipa-
mentos e Mat. Permanentes 12.365.2005.2124 Manter Ativ do Ensino Infantil/Creches ? VAAT 119 
Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 3390.30.01 Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00334/2022 - 01.06.22 - UNIMIXX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 
26.700,00; CT Nº 00335/2022 - 01.06.22 - NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA - R$ 89.976,00; CT Nº 00336/2022 - 01.06.22 - MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E 
SERVICO LTDA - R$ 78.598,95.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto 
as Unidades Básicas de Saúde, CAPS, CAPS AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de 
Guarabira/PB, exercício de 2022. ( ITENS FRACASSSADOS). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-
trônico nº 00017/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 16.00 – Fundo Municipal de 
Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2002.2087 – Manter Atividades de outros programas de saúde 
10.301.2002.2088 – Manutenção ASPS– BLC Custeio: atenção básica (PAB) 10.303.2002.2094– 
Manutenção ASPS – BLC Custeio: A farmacêutica 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 
– Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00306/2022 - 
23.05.22 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 215.850,00; CT Nº 00307/2022 - 23.05.22 - PHOSPODONT 
LTDA - R$ 59.053,80; CT Nº 00308/2022 - 23.05.22 - NORDESTE HOSPITALAR EIRELI - R$ 
350.244,50; CT Nº 00309/2022 - 23.05.22 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 30.985,00; CT Nº 00310/2022 - 23.05.22 - STOCK MED PRODUTOS 
M??DICO- HOSPITALARES LTDA - R$ 34.560,00; CT Nº 00311/2022 - 23.05.22 - CIRÚRGICA 
MONTEBELLO LTDA - R$ 67.721,00; CT Nº 00312/2022 - 23.05.22 - R D F DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 915,00; CT Nº 00313/2022 - 23.05.22 - EMPRESA CON-
QUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 
18.560,00; CT Nº 00314/2022 - 23.05.22 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE ME-
DICAMENTOS LTDA - R$ 161.713,63; CT Nº 00315/2022 - 23.05.22 - DIST. DE MEDICAMENTOS 
BACKES EIRELI ME - R$ 75.880,00; CT Nº 00316/2022 - 23.05.22 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS EIRELI - R$ 31.646,80; CT Nº 00317/2022 - 23.05.22 - CIRUFARMA CO-
MERCIAL LTDA - R$ 73.188,50; CT Nº 00318/2022 - 23.05.22 - MCW PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES - R$ 47.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 45/2021 do Pregão Presencial SRP 
nº 45/2021 da Prefeitura Municipal de Cabedelo, conforme extrato da Ata de Registro de Preços 
publicada na Imprensa Oficial tudo em conformidade ao amparo contido no Decreto n.º 7892, de 23 
de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas legais aplicáveis, para AQUISI-
ÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
LACEN, HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PE. ALFREDO BARBOSA E VIEP, NO ÂMBITO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Adesão 02/2022 
PMG. AMPARO LEGAL: Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Lei Federal n.º 10.520/2002. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS / OUTROS: Dotação 
consignada no orçamento vigente. Elemento de despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 
VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira 
e: CT Nº 305/2022 –20.05.2022 – COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIAGÓSTICO HUMANO 
LTDA  - R$ 215.853,07 (Duzentos e quinze Mil  oitocentos e cinquenta e três reais e sete centavos), 
assim representados:

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de livros didáticos de �História da Paraíba� destinados aos 
alunos da rede básica de educação desse municio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00064/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 ? Material de Consumo. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Guarabira e: CT Nº 00392/2022 - 20.05.22 - PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & 
SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - R$ 35.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de livros didáticos de �História da Paraíba� destinados aos 
alunos da rede básica de educação desse municio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00064/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 ? Material de Consumo. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Guarabira e: CT Nº 00392/2022 - 20.05.22 - PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & 
SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - R$ 35.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Eletrodomésticos diversos para melhor atender as neces-
sidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00052/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00325/2022 - 31.05.22 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 6.792,00; CT Nº 00326/2022 
- 31.05.22 - COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME - R$ 50.980,00; CT Nº 00327/2022 
- 31.05.22 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 177.764,00; CT Nº 00328/2022 - 31.05.22 - 
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 34.440,00; CT 
Nº 00329/2022 - 31.05.22 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 50.299,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, 
planejamento, promoção e execução de eventos visando atender as necessidades da administra-
ção pública. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00063/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2022 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00320/2022 - 26.05.22 - MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA EIRELI - R$ 239.405,00; CT Nº 
00321/2022 - 26.05.22 - VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - R$ 247.890,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de livros didáticos para educação básica. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00065/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
/ OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 
? Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00330/2022 - 31.05.22 - PEDAGOGICA 
DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - R$ 666.255,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de recuperação e 
manutenção em diversas praças de Guarabira. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00057/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 16/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00296/2022 - 16.05.22 - EPITACIO BISPO DA SILVA - R$ 93.143,00; CT Nº 
00297/2022 - 16.05.22 - JOSE EDMILSON DA SILVA 03853378412 - R$ 93.550,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de reposição de 
pavimento em paralelepípedos em diversas áreas do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00066/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / 
OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00331/2022 - 31.05.22 - LUCIANO 
DOS SANTOS SILVA - R$ 80.404,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aluguel de espaço da AABB-Guarabira para a realização de atividades do CRAS 
com crianças e idosos até o fim do exercício de 2022 FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Lici-
tação nº DP00033/2022. DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento vigente 2022. Elemento 
de despesa 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e ASSOCIAÇÃO 
ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - R$ R$ 23.400,00 – Vinte e três Mil e quatrocentos reais- CT Nº 
10270/2022 – 26/04/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00033/2022.
OBJETO: Aluguel de espaço da AABB-Guarabira para a realização de atividades do CRAS com 

crianças e idosos até o fim do exercício de 2022
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SEC. DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 26/04/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de livros para o FIAN 2022 
conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00036/2022. 
DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento vigente 2022. Elemento de despesa 3.3.90.36.01 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e GISLAINE TARGINO DE OLVEIRA BUSTORFF - R$ 
R$ 16.000,00 – Onze mil, duzentos e cinquenta reais- CT Nº 00325/2022 – 25/05/2022.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00036/2022.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de livros para o FIAN 2022 

conforme termo de referência.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de CULTURA E TURISMO.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 25/05/2022.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00019/2022, com o seu objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A 
DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. Conforme especificação do edital. 
Sendo consideradas HABILITADAS as empresas: GALVAO MAGAZINE LTDA; INGRID DANTAS 
DA COSTA VIEIRA 71332130445; JOANA DARC COSTA AFREU; NIVALDO FERREIRA DOS 
SANTOS JUNIOR; PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Ibiara - PB, 01 de junho de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 

MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, Conforme nº operacional 1077253–39, SICONV Nº 914923 Desenvol-
vimento Regional, Territorial. LICITANTE HABILITADO: VMB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 15/06/2022, 
às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. 

Ibiara - PB, 06 de Junho de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00010/2022
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 DV00010/2022, 
que objetiva: Contratação dos Serviços com Revisão de 1.000 horas, da Pá Carregadeira (mão de 
obra, Filtros e óleo); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ACM 
AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI - R$ 6.725,00.

Ibiara - PB, 02 de Junho de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00010/2022. OBJETO: Contratação dos Serviços 
com Revisão de 1.000 horas, da Pá Carregadeira (mão de obra, Filtros e óleo). FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: 
Fazenda. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 02/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao contrato nº 00063/2021, em 26.07.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI
OBJETO CONTRATUAL:  contratação  de empresa para os serviços de engenharia para pa-

vimentação da pb 386 até o povoado de várzea redonda e construção de passagem molhada no 
sítio José Bento, atendendo ao Termo de Compromisso nº 1072592-77/2020 

OBJETO DO ADITIVO: de prazo
FUNDAMENTAÇÃO: art. 65 da lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transporte 
de estudantes, com a utilização de veículo apropriado. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 
22 de Junho de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Muni-
cipal nº 278/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@
gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 06 de Junho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de frutas e verduras 
diversas. 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 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 06 de Junho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de fogos de artifício diversos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@
gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 06 de Junho de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas neste 

Município. EMPRESAS HABILITADAS: Ancora Construtora Ltda. - ME; APN Construções e Serviços 
Eireli - ME; ARC Empreendimentos e Serviços Ltda. - ME; AS Construções Eireli - ME; CONCRENOR 
Construções do Nordeste Eireli - ME; Construtora Apodi Eireli - ME; Construtora Nacional Locações e 
Serviços Eireli - EPP; Duarte Martins Construções, Serviços e Locações Ltda. - EPP; Estrutural Serviços 
de Construção Civil e Locações Eireli - ME; GR Construtora Eireli - ME; JRA Construtora e Serviços 
Ltda. - EPP; Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Eireli - EPP; RF Serviços de Construção 
Civil Eireli - ME; Serra Construções e Serviços Eireli - ME; Silva e Leite Construções e Serviços Ltda. 
- EPP; e Trabes Construções e Serviços Ltda. - EPP. EMPRESAS INABILITADAS: Não houve licitante 
inabilitada. A CPL comunica que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 15.06.22, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, 
na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Ingá - PB, 06 de junho de 2022.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ de duas ruas neste 

Município. EMPRESA HABILITADA: Engenharia GB Empreendimentos e Projetos Ltda. - ME. 
EMPRESAS INABILITADAS: Não houve licitante inabilitada. A CPL comunica que a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 15.06.22, às 08:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro 
- Ingá - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Ingá - PB, 06 de junho de 2022.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
CONVOCAÇÃO

FASE DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2022

A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos referente a TOMADA DE 
PREÇOS Nº 0001-2022, que objetiva: Contratação de empresa de construção civil para, execução 
dos serviços de ampliação do cemitério municipal de Itatuba–PB; Cuja sessão pública será realizada 
no dia 09 de Junho de 2022, as 08:30hs, no mesmo local anteriormente divulgado. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3398-1020.

Email: pmitatuba_adm@hotmail.com 
Itatuba - PB, 06 de Junho  de 2022

JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-

ça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08h30min HORAS DO DIA 22 DE 
JUNHO DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, para: 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 
(GASOLINA, DIESEL COMUM E S10) E GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA ATENDER DEMANDAS 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17; 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) 3382–1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

Juazeirinho - PB, 06 de Junho de 2022
ERINALDO ARÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES 
DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NO EXERCÍCIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO. Abertura da sessão pública: 09H30MIN HORAS DO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. 
Início da fase de lances: 09h31min HORAS DO DIA 17 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: (83) 
3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho2021@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juazeirinho - PB, 06 de Junho de 2022.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES 
DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NO EXERCÍCIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO. Abertura da sessão pública: 09H30MIN HORAS DO DIA 20 DE JUNHO DE 2022. 
Início da fase de lances: 09h31min HORAS DO DIA 20 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: (83) 
3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho2021@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juazeirinho - PB, 06 de Junho de 2022.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2022, que objetiva: 
Credenciamento para Contratação de serviços de transporte de pacientes e acompanhantes 
encaminhados para consultas, exames, tratamentos especializados e outros, se necessários, con-
forme a demanda da população carente do município e cronograma da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ELENILSON 
BARBOSA VIEIRA - R$ 84.600,00; EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO - R$ 84.600,00; FRAN-
CIELE GOMES TEXEIRA - R$ 84.600,00; GIVANILSON ALVES DA SILVA - R$ 84.600,00; JOSÉ 
SANDRO DA SILVA FERREIRA - R$ 84.600,00.

Logradouro - PB, 03 de Junho de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais odontológicos para melhor atender as necessidades da administração municipal no 
exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IN–DEN-
TAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 4.459,85; M & R 
COMERCIO EIRELI - R$ 3.842,00; ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
EIRELI - R$ 2.603,57; ORTOSHOP COMERCIO LTDA - R$ 33.712,32.

Logradouro - PB, 06 de Junho de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Credenciamento para Contratação de serviços de transporte de pacientes e acompa-
nhantes encaminhados para consultas, exames, tratamentos especializados e outros, se neces-
sários, conforme a demanda da população carente do município e cronograma da Administração 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00002/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
2022 ELEMENTOS DE DESPESA 3.3.90.36.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até 06/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro 
e: CT Nº 00100/2022 - 06.06.22 - JOSÉ SANDRO DA SILVA FERREIRA - R$ 84.600,00; CT Nº 
00101/2022 - 06.06.22 - ELENILSON BARBOSA VIEIRA - R$ 84.600,00; CT Nº 00102/2022 - 
06.06.22 - EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO - R$ 84.600,00; CT Nº 00103/2022 - 06.06.22 
- GIVANILSON ALVES DA SILVA - R$ 84.600,00; CT Nº 00104/2022 - 06.06.22 - FRANCIELE 
GOMES TEXEIRA - R$ 84.600,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 08.2021.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 35/2021 datado de 01/06/2021 e com término de vigência em 01/06/2022 
com novo vencimento em 02/06/2023, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contra-
tação de empresa no ramo pertinente para locação de softwares para atendimento das necessidades 
da Administração Municipal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO – JOSÉ MARINALDO 
DA CRUZ. CONTRATADA: ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP – CNPJ: 
09.164.369/0001-04

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados e de necessidade para continuidade dos 
serviços administrativos da Prefeitura Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 31.05.2022.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 02.06.2023
VALOR ADITIVADO: R$ 59.760,00 (Cinquenta e Nove Mil Setecentos e Sessenta Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00003/2022, para o dia 17 de Junho de 2022 às 10h00min horas; e do início da fase de lances 
para o dia 17 de Junho de 2022 às 10h20min. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08h00min as 12h00min dos dias úteis, na Rua João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB. E-mail: 
licitamulungupb@gmail.com. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Mulungu - PB, 03 de Junho de 2022
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/202
Torna público o aviso da publicação do Pregão Presencial nº 0029/2022. cujo objeto: Aquisição 

de combustíveis para abastecimento em trânsito, na região de Campina Grande e Joao Pessoa-PB. 
Abertura dia 23/06/2022. às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 03 de junho de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

EIRELI CNPJ / CPF Nº 02.596.872/0001-90
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de computador para atender as necessidades 

da Prefeitura Municipal de Piancó -PB.
Valor global: R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais)
Piancó-PB, 03 de Junho de 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de junho de 2022. Início da fase de lances: 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. 
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 02 de Junho de 2022
Olivânio Dantas Remígio

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo 
menor preço Global objetivando a Contratação de empresa especializada para executar obra civil 
pública na pavimentação com pedra granítica em paralelepípedo irregular das ruas: Alto o Céu, 
Belo Horizonte, dos Trassados, Travessa dos Trassados, Otaviano Costa, Gracelina Josefa Ferreira 
na sede  do município de Pitimbú em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e 
proposta que realizar-se-á as 10:00 Horas do dia 05/07/2022, na sala da CPL, localizado na sede 
da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. Maiores 
informações na sala da CPL, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min O edital 
estará disponível para os interessados no site oficial do município no link: https://www.pitimbu.
pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal.

Pitimbu-PB, 06 de Junho de 2022
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
 AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB,  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, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações, Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda 
legislação correlata que a Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço cujo objeto para LOCA-
ÇÃO E PRESTAÇÃO  SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS COM OU SEM CONDUTOR, 
(conforme o caso), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO, a reunião que ocorreria no dia 16 de Junho de 2022 às 9:00hs, ocorrerá no dia 17 de 
Junho de 2022 às 9:30hs, no mesmo local indicado no preâmbulo do edital. , na sede da Prefeitura 
Municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na Rua Pe. José João, 31 – Centro – 58.324-000 – 
Pitimbu/PB. Motivo: Em virtude do feriado de Corpus Christi. Maiores informações através do link: 
https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal ou na Prefeitura Municipal no horário de 
expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 06 de Junho de 2022.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Conclusão da Quadra Coberta com Vestiários – ID nº 
1008392. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 03 de Junho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 27 de Junho de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA COM 
VESTIÁRIO – ID N. 1008391. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . 
Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 03 de Junho de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MÃO–DE–OBRA CONTINUADA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLI-
COS PERTENCENTES À PREFEITURA E A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS 
PÚBLICAS URBANA– RIACHÃO DO BACAMARTE. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do 
dia 20 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 20 de Junho de 2022. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.
com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Riachao do Bacamarte - PB, 06 de Junho de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE SANTA INÊS
GABINETE DO PREFEITO

Santa Inês - PB, 30 de Maio de 2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação 
Artística do Cantor João André  para apresentação no Tradicional São Pedro, do Município de 
Santa Inês - PB, o artista se apresentará no dia 28/06/2022, no período da noite, com duração 
mínima de show de 02:00hs; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº 
IN00006/2022, a qual sugere a contratação de: - JOÃO ANDRÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO; 
CNPJ Nº. 22.072.727/0001-17; Valor: R$ 20.000,00

Publique-se e cumpra-se.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional
 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS/PB, CNPJ nº 08.882.730/0001-

75. CONTRATADA: JOÃO ANDRÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO. CNPJ Nº 22.072.727/0001-17. 
OBJETO: Contratação Artística do Cantor João André para apresentação no Tradicional São 
Pedro, do Município de Santa Inês - PB, o artista se apresentará no dia 28/06/2022, no período da 
noite, com duração mínima de show de 02:00hs. VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SECRETARIA DE CULTURA, 
ESPORTES E LAZER - 23 695 1005 2034 PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS – ELEMENTO 
DE DESPESA - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses

Santa Inês - PB, 31 de Maio de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

GABINETE DO PREFEITO
Santa Inês - PB, 30 de Maio de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-
buições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação 
Artística do Cantor Felipe Santos  para apresentação no Tradicional São Pedro, do Município de Santa 
Inês - PB, o artista se apresentará no dia 28/06/2022, no período da noite, com duração mínima de 
show de 02:00hs; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº IN00007/2022, 
a qual sugere a contratação de: - FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 
CNPJ Nº. 07.551.949/0001-29; Valor: R$ 25.000,00 Publique-se e cumpra-se.

FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito Constitucional

 
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS/PB, CNPJ nº 08.882.730/0001-
75. CONTRATADA: FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ Nº 
07.551.949/0001-29. OBJETO: Contratação Artística do Cantor Felipe Santos para apresentação no 
Tradicional São Pedro, do Município de Santa Inês - PB, o artista se apresentará no dia 28/06/2022, 
no período da noite, com duração mínima de show de 02:00hs. VALOR GLOBAL: R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SE-
CRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - 23 695 1005 2034 PROMOÇÃO DE FESTAS 
REGIONAIS – ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses

Santa Inês - PB, 31 de Maio de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

GABINETE DO PREFEITO
Santa Inês - PB, 31 de Maio de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-
buições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação 
Artística do Cantor Luka Bass  para apresentação no Tradicional São Pedro, do Município de Santa 
Inês - PB, o artista se apresentará no dia 27/06/2022, no período da noite, com duração mínima de 
show de 02:00hs; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº IN00008/2022, 
a qual sugere a contratação de: - SIM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS R 
FORMATURAS LTDA; CNPJ Nº. 26.154.321/0001-34; Valor: R$ 40.000,00

Publique-se e cumpra-se.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional
 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS/PB, CNPJ nº 08.882.730/0001-75. 

CONTRATADA: SIM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS R FORMATURAS 
LTDA. CNPJ Nº 26.154.321/0001-34. OBJETO: Contratação Artística do Cantor Luka Bass para 
apresentação no Tradicional São Pedro, do Município de Santa Inês - PB, o artista se apresentará 
no dia 27/06/2022, no período da noite, com duração mínima de show de 02:00hs. VALOR GLOBAL: 
R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
02.070 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - 23 695 1005 2034 PROMOÇÃO 
DE FESTAS REGIONAIS – ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇO DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. Santa Inês - PB, 
01 de junho de 2022.

FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito Constitucional

GABINETE DO PREFEITO
Santa Inês - PB, 31 de Maio de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-
buições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação 
Artística do Cantor Alissin Vieira  para apresentação no Tradicional São Pedro, do Município de Santa 
Inês - PB, o artista se apresentará no dia 27/06/2022, no período da noite, com duração mínima de 
show de 02:00hs; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº IN00009/2022, 
a qual sugere a contratação de: - ALISON DE SOUZA LEITE; CNPJ Nº. 29.526.569/0001-77; Valor: 
R$ 15.000,00. Publique-se e cumpra-se.

FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS/PB, CNPJ nº 08.882.730/0001-75. 

CONTRATADA: ALISON DE SOUZA LEITE. CNPJ Nº 29.526.569/0001-77. OBJETO: Contratação 
Artística do Cantor Alissin Vieira para apresentação no Tradicional São Pedro, do Município de 
Santa Inês - PB, o artista se apresentará no dia 27/06/2022, no período da noite, com duração 
mínima de show de 02:00hs.

VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - 23 695 1005 
2034 PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS – ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.39 - OUTROS 
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses

Santa Inês - PB, 01 de junho de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N° 00129/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 

22.514.781/0001-75.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias o Contrato Original, com vigência 

a partir de 25 de maio de 2022 a 22 de outubro de 2022, baseando-se na Cláusula Segunda - Do 
Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.   

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONTRATO DE REPASSE N° 885809/2019 - MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
LUZIA/PB. 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - 15.451.1004.1019 - 
Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou paralelepípedo).

Elementos de Despesa: 4490.51 - 1.500.0000 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1.700.0000 - 
Obras e Instalações.

FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias, (25/05/2022 a 22/10/2022).
DATA DO TERMO ADITIVO: 25 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Convocamos a empresa J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI, 

CNPJ: 14.909.605/0001-04, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 
64 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia, Estado da Paraíba, CNPJ nº 09.090.689/0001-67, na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/
PB - CEP 58.600-000 e assinar o contrato que tem como objeto Cessão de espaço público para 
exploração de área destinada a instalação de Área Vip e Montagem de Camarotes no São João 
2022 de Santa Luzia/PB, a ser realizado durante os dias de 23, 24, 25 e 26 de junho de 2022, de 
acordo com as especificações contidas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022 e seus anexos. 

Santa Luzia - PB, 06 de junho de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Santa Rita - PB, 06 de junho de 2022. 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 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 055/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 210X297MM, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA, PB, os quais apontam como proponente vencedor:

- VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456
CNPJ: 44.132.269/0001-05
VALOR R$: 109.000,00
Publique-se e cumpra-se.

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 06 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:
RATIFICAR e ADJUDICAR a Chamada Pública nº 007/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 

MILHO VERDE IN NATURA, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO 
PROGRAMA ALIMENTA BRASIL (PAB), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- FRUTIAÇU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUÇU - RIO TINTO/PB
CNPJ: 11.451.337/0001-31
VALOR R$: 28.325,00 (VINTE E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
- COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA 

PARAIBA
CNPJ: 24.637.299/0001-58
VALOR R$: R$: 198.275,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA E 

CINCO REAIS)
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE

Santa Rita - PB, 06 de junho de 2022. 
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE 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 054/2022, que ob-

jetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL (CAPS) DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- CHRISTIANNY MAROJA EIRELI
CNPJ: 04.462.687/0001-38
Valor R$: 15.091,00
- COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA
CNPJ: 21.391.428/0001-82
Valor R$: 47.728,30
- LM DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 26.290.355/0001-56
Valor R$: 2.300,00
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

Santa Rita - PB, 06 de junho de 2022. 
O SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER 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 057/2022, que obje-

tiva: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 
DESPORTO, TURIMO E LAZER DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA 
CNPJ: 35.583.475/0001-32
Valor R$: 280.000,00
Publique-se e cumpra-se.

WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SEGURANÇA DESARMADA, DE APOIO E SUPORTE EM EVENTOS CULTURAIS E FESTI-
VIDADES NA CIDADE SANTA RITA, PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0020/2022, de 31/01/2022, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 058/2022, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGU-
RANÇA DESARMADA, DE APOIO E SUPORTE EM EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES NA 
CIDADE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- BRASIL SEGURANÇA LIMITADA
CNPJ: 11.819.201/0001-31
Valor R$: 560.000,00

Santa Rita - PB, 06 de junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022. 1.0 - DO OBJETIVO.  - REGISTRO DE PREÇO, VI-

SANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURIMO E LAZER 
DE SANTA RITA, PB. 2.0 - DO RESULTADO. - LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA 
PARAIBANA LTDA - CNPJ: 35.583.475/0001-32 - Valor R$: 280.000,00. Publique-se e cumpra-
-se. Santa Rita - PB, 06 de junho de 2022. WENDEL DE ARAÚJO VICENTE - SECRETÁRIO DE 
CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE ADIAMENTO

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

para o dia 21 de Junho de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pedro 
Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 

São João do Tigre - PB, 07 de Junho de 2022
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00005/2022, 

para o dia 21 de Junho de 2022 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pedro 
Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 

São João do Tigre - PB, 07 de Junho de 2022
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00018/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00018/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PISO INDUSTRIAL 
DE ALTA RESISTÊNCIA NO TRECHO NA FRENTE DO PRÉDIO DA BANDA FILARMÔNICA, MU-
NICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: R S CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 66.046,75.

São João do Tigre - PB, 17 de Maio de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PISO INDUSTRIAL 
DE ALTA RESISTÊNCIA NO TRECHO NA FRENTE DO PRÉDIO DA BANDA FILARMÔNICA, 
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00018/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 05.000 SE-
CRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 451 2038 1009 CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇA-
MENTOS, MEIO–FIO E LINHA DÁGUA – 191 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 16/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre 
e: CT Nº 05801/2022 - 18.05.22 - R S CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 66.046,75.

A ECOMAIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 10.668.664/0001-87, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
as Licenças Prévia e de Instalação, para a Edificação Residencial Multifamiliar – Situado na Rua 
Francisco Xavier da Silva (Francisco Pilar) Quadra 14 Lote 18 – Loteamento Jardim Camboinha 
– Camboinha -  Cabedelo.

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 
Objetivo: LOCAÇÃO VEÍCULO – para atender as necessidades da Câmara Municipal de Serra 

Grande - PB, de acordo com as especificações técnicas e demais disposições descritas no edital.
Data da sessão: dia 17 de junho de 2022, às 13h00min, na sala da CPL, no prédio da sede 

da Câmara Municipal. Informações: Av. Tomé Pereira dos Santos, 84, Centro, Serra Grande - PB. 
Informações: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min pelo e-mail camaraplserra2020@
gmail.com contato (83) 98765-1819.

Serra Grande-PB, 06 de junho de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
A Comissão Permanente de Licitação, vem comunicar o CANCELAMENTO do Pregão Presencial 

n° 00003/2022, que tinha como objetivo: Contratação de empresa especializada, para prestação de 
serviços de Locação de Estruturas para eventos que serão realizados pelo Município de Serra da 
Raiz/PB, abertura marcada para às 09:00 horas do dia 09 de Julho de 2022. Justificativa: Razões 
de interesse público. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 e de 13:00 as 16:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Rua Largo da Matriz, 60, Centro – Serra da Raiz-PB. E-mail: 
cplserradaraiz@hotmail.com. 

Serra da Raiz-PB, 06 de junho de 2022
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

LICITANTE REMANESCENTE – LOTE 04
O Pregoeiro do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, torna público para 

conhecimento de quem interessar, que foi homologado pelo  Excelentíssimo Senhor  Procurador-
-Geral de Justiça, Dr. Antônio Hortêncio Rocha Neto, com fulcro na legislação, tendo em vista a 
reabertura de sessão pública do pregão supramencionado, com registro neste órgão sob o  n. Pro-
cesso MP Virtual 001.2021.020990, no procedimento licitatório modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 005/2021, tipo Menor Preço, por lote, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisições, 
eventuais e futuras, de mobiliário, com montagem, instalação e garantia, a empresa, INFORMÓBILE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ nº 00.630.985/0001-39,  licitante vencedora 
remanescente do Lote 04, com o valor global de R$ 87.000,00.

João Pessoa, 06 de junho de 2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

CONCORRÊNCIA Nº 04/2022
Registro CGE Nº 22-00369-6

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
RETIFICAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 04/2022 (Obras de Pavimentação da Rodo-
via   PB-082, Sub-Trecho: Salgado de São Felix/Acauã, com 19,76 km), acatamos embasado no 
Parecer  Jurídico  Nº 291/2022, a desistência de continuar no certame, manifestado através do 
Processo DER-PRC-2022/02512 pela empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA. Em virtude 
disto, retificamos a classificação na seguinte ordem: 1º lugar: - GL EMPREENDIMENTOS LTDA 
– EPP – R$ 25.094.716,00

João Pessoa, 06 de junho de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE REGISTRO DE CHAPA
À ELEIÇÃO SINDICAL QUADRIÊNIO 2022/2026.

A Presidente da Comissão Eleitoral do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Santa 
Rita – SINFESA, Endereço: Rua Juarez Távora, 370 – Liberdade- Santa Rita/PB-CEP 58.300-410, 
no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 25 do Estatuto da Entidade, faz saber a todos 
e a quem possa interessar que, houve a inscrição da Chapa “Chapa Continuar, Lutar, Resistir e 
Avançar”, tendo como cargo na Diretoria como Presidente: José dos Santos de Farias, Vice-Presi-
dente: Martinho André Rodrigues de Oliveira, 1°Secretário(a): Aparecida das Neves de Andrade, 2° 
Secretário(a): Maria Eliete Macedo Sales, 1º Tesoureiro(a): Carlos Antônio de Assis 2ºTesoureiro(a): 
Mª de Lourdes dos Santos Pereira Brandão, Diretor de Comunicação: Ebenezer Inocêncio Andrade, 
Diretor de Patrimônio: Arnaldo Dias do Nascimento Junior, Diretor de Assuntos Previdenciários José 
Crispim da Silva Neto, Diretor de Eventos Culturais, Carlos Antônio dos Santos, Diretor de Assuntos 
Jurídicos, Fabrício Galdino de Souza, Diretor Social, Gilvânia Ferreira Pereira. Do conselho de 
representante: Um Servidor de Apoio da Saúde: José Deodato dos Santos Filho, Um Servidor de 
Apoio da Educação: Elisângela Paulino de Assis Guilherme, Um Servidor Professor P1: Jakeline 
da Silva Farias Souza, Um Servidor Professor P2, Maria da Penha Araújo: Um Supervisor Escolar, 
Sarlene Fernandes Campelo Queiroga, Um Aposentado: Maria de Fatima Soares, Um Servidor 
ACS: Leandra dos Santos Carneiro, Um Servidor Apoio Administrativo: Severino Pedro da Silva.

Santa Rita, 06 de junho de 2022.
LIGYA LÚCIA FERNANDES

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE MAMANGUAPE E REGIÃO 

- CNPJ: 00.774.440/0001-04 – CóD. SINDICAL 006.221.05542-5 - 
ELEIÇÕES SINDICAL – 2022 – EDITAL DE AVISO DE CHAPA ELEITA -

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 2.º do Art. 532 da Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT faço saber que a Chapa ELEITA no pleito realizado por esta entidade sindical no dia 
03/06/2022 foi a seguinte: CHAPA Nº 01 – ELÁRIO MARTINS TOMAZ; EDVALDO JOSÉ TAVARES 
DE VASCONCELLOS; GEORGE FERREIRA DE PAULA; LENIZE BARROS DA CUNHA SANTOS; 
JOSINETE CAVALCANTE DOS SANTOS RODRIGUES; HIDERALDO DAYAN SOARES GOUVEIA; 
ANA MANOELA MAIA; JOSÉ ALAN VITORINO; MARCOS ANTONIO CHAVES DE LUNA; DANIEL 
SOARES FREIRE; JORGE GALDINO DE ALMEIDA; EWERTON JOSÉ PEREIRA DE SOUSA; LUIZ 
PEDRO BEZERRA DE LACERDA; MARCO ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO; RIVÂNIA 
DA SILVA FRANÇA PEREIRA; ERASMO AUGUSTO DO NASCIMENTO; ISABELA KARLA DE 
MEIRELES; DANIEL DANTAS DOS SANTOS; e CARLOS ALBERTO FERNANDES DE SOUZA. 

Mamanguape - PB, 06 de junho de 2022.
Elário Martins Tomaz

Presidente SINDBAMAR - CPF: 442.164.594-04.
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