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Ação civil mira em ocupações em áreas da União, em dunas, restinga e margens de rio nas praias do Seixas e Penha, em JP. Página 5

MPF quer retirada de barracas irregulares em praias

34o Salão do 
Artesanato será 
aberto hoje em 
Campina Grande

Segunda Turma 
do STF derruba 
liminar de 
Nunes Marques

Na Rainha da Borbore-
ma, governador João Aze-
vêdo também entrega obras 
e lança a Operação São João.
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Supremo manteve a cas-
sação do deputado Fernan-
do Francischini, punido 
por espalhar notícias falsas. 
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Para secretário, 
proposta de 
Bolsonaro é 
“eleitoreira”

JP já soma 32 
denúncias de 
violência contra 
criança este ano

Suspeitos de 
roubarem 
influenciador são 
presos em CG

Marialvo Laureano, da 
Fazenda,  comenta a propos-
ta do presidente, de compen-
sar estados que reduzirem o 
ICMS sobre os combustíveis. 
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Através do Disque 156,  
vítimas e testemunhas po-
dem buscar socorro ou orien-
tação, de forma anônima. 
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Três homens foram pre-
sos, na Paraíba, suspeitos de 
assaltarem a casa de Carli-
nhos Maia em Maceió (AL). 
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Foto: Evandro Pereira

Número de casos aumenta, mas 
agravamento da doença regride

Covid-19

Saúde atribuiu situação à vacinação no estado, porém festejos juninos deixam autoridades em alerta. Página 3
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Inaugurado em 1859, 
o Cine-Teatro Minerva 

(foto) é um dos pilares da 
produção ‘Areia, Memória e 

Cinema’, da carioca Letícia 
Damasceno Barreto, filha do 

ex-projecionista da casa. 
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Projeto resgata cultura audiovisual 
do município de Areia

n “Pelos sertões verdes se 
espalham, a mesma água que 
mata afogado, mata a sede. 
De céu encoberto, cheio de 
nuvens, com pequenos rasgos 
azuis aqui e acolá”.

Clóvis Roberto
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

606.495

31.263.248

531.957.734

10.222

667.400

6.299.668
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.848.916

439.808.537

11.831.703.758

Encomendas de pamonha, canjica e bolo de milho, 
entre outros pratos, têm alta de 130% em junho.
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São João impulsiona 
venda de comidas típicas

n “‘Love, Death & Robots’ 
chegou ao volume três com um 
excelente apanhado de curtas 
para deixar fãs de obras de H.P. 
Lovecraft, Douglas Adams e 
irmãs Wachowski em deleite”.

Gi Ismael
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Foto: Thadeu Rodrigues

Foto: Roberto Guedes

Da Bulgária, 
Silvana traz o 

ouro para a PB
Paratleta de São 
Bento brilha no 
Grand Prix de 

Taekwondo 
Paralímpico 

de Sofia. 
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Mês de Incentivo à Doação de Sangue

Sangue do Braço,
Vida no Laço!

Foto: Reprodução/Instagram



O caso do indigenista Bruno Araújo Pereira - servidor da Funda-
ção Nacional do Índio (Funai) - e do jornalista britânico Dom Phil-
lips - correspondente do jornal britânico The Guardian -, que, até o 
fechamento desta edição, continuavam sumidos no Vale do Javari, na 
Amazônia, traz à tona uma antiga e emblemática pergunta: quantos 
Brasis existem dentro do Brasil?

A Amazônia deveria ser um dos alicerces do desenvolvimento 
econômico e cultural do país. Berço de povos originários, com duas 
fontes privilegiadas de riquezas naturais – o solo extenso e a imen-
sa floresta tropical -, a região é pródiga também em péssimos indi-
cadores sociais, a exemplo do alto índice de analfabetismo e o baixo 
nível de saneamento básico.

Ao longo do tempo, a usura levou para a Amazônia um número 
incalculável de pessoas interessadas em enriquecer à custa da saú-
de do povo e do meio ambiente. A exploração ilegal de terras e rios 
(leia-se garimpos), o tráfico de entorpecentes e a grilagem (invasão 
de terrenos pertencentes à União ou aos povos indígenas) colocou a 
região no mapa da violência.

A maioria das pessoas tem uma ideia dos problemas vivencia-
dos, principalmente pela população pobre da Amazônia, graças aos 
meios de comunicação. A televisão, de tempos em tempos, leva ao 
ar reportagens sobre rotas aéreas controladas pelos narcotrafican-
tes, poluição de rios pelo mercúrio e os conflitos envolvendo grilei-
ros e autóctones.

Em uma região marcada pela pobreza, com assistência deficitária 
do poder público, a infraestrutura de deslocamento, na qual predo-
mina o transporte fluvial, também é precária, dificultando o acesso 
às escolas e hospitais. A corrupção ergue muralhas entre a lei e os 
moradores destituídos de poder monetário, liderança política ou tí-
tulos nobiliárquicos.

A Amazônia parece um livro de História. Em certo sentido, é isso 
mesmo. Acontece que, ali, nem tudo que reluz é ouro. Pode ser tiro 
de espingarda ou explosão de granada. Nunca se sabe. O certo é que, 
se houvesse como, milhares de pessoas gritariam por socorro. Seja 
para salvar lavouras, seja para resgatar a si mesmas das malhas de 
aço da criminalidade. 

Crônica

S.O.S Amazônia
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Abraçar junho
A luz piscava sobre uma mesa velha, 

rodeada de cadeiras vazias e geladas pela 
penumbra de uma noite chuvosa. Pare-
cia um terraço, um amontoado de espaço, 
com coqueiros próximos a balançar em-
balados pela música da ventania. Ali per-
to, faróis refletiam os pingos decaídos dos 
céus, em cíclica renovação. A previsão é 
que serão muitos mais, milhares, milhões, 
incontáveis, nas próximas horas. Meteo-
rologicamente falando, era vermelho o 
alerta, realisticamente percebendo, eram 
perigos e poesias se aproximando. Junto 
abraçava a temporada, eu abraçava junho.

Longe dali, o corpo seguia transporta-
do em uma carruagem a motor que desfi-
lava numa estrada. Ao lado, um espelho 
de lâmina das gotículas acumuladas re-
fletia a luz lunar roubada do sol durante 
a trégua tempestuosa. 

Era feito um giz de cera numa lousa ne-
gra da noite, meio tenebroso, totalmente 
belo, mesmo que a perder a nitidez pela 
umidade. No mar, um risco cortado fei-
to facão ao fatiar um pedaço de alimento, 
um corte na água, agora salgada.

Junho preocupante das encostas e bei-
ras de rios. As inofensivas gotas ao se 
ajuntarem, formavam os batalhões e ata-
cavam para reocupar sua libertação das 
amarras que os homens imaginavam ter 
imposto às suas margens, suas estradas 
naturais. E cobrava o preço pelo desma-
te do verde, sem entender qual o culpado 
realmente. Alto arrancava vidas com den-
tes ferozes, esmurrava casas, postes, car-
ros. Era a natureza retomando o controle, 
ou descontrolando as agressões.

E ao mesmo tempo era um junino poé-
tico. 

O corpo flui pela cidade em cada gota 
recebida. Em todos os lugares que se 
transportava bebia e matava a sede de si 
mesmo. Cada dose alimentava o desejo de 
vida. Junho, de algum jeito frio, também 
trazia quenturas. Das festas, dos corpos 

mais próximos, dos edredons e lençóis 
para os sortudos de os possuírem.

Junho mais junino. 
Festejo da colheita, da fartura, da es-

perança, da plantação molhada. Tiras ver-
dinhas de mesa garantidas. Pelos sertões 
verdes se espalham, a mesma água que 
mata afogado mata a sede. De céu enco-
berto, cheio de nuvens, com pequenos ras-
gos azuis aqui e acolá.

Um abraço em junho. Da violência tem-
pestuosa à carícia da chuva no rosto, da 
prisão domiciliar dos abrigos à lufada de 
libertação benta da água dos travesseiros 
voadores. Abraçar junho é abraçar o pró-
prio berço geminiano, dualidade da na-
tureza, inclusive, a humana.

Aumentou meu deserto. É como ter-
minei e-mail de quatro linhas a Evandro 
Nóbrega, que me dá a notícia da morte de 
Valderi Claudino, no último dia 27. Parti-
cipamos juntos, eu e Evandro, da edição 
da autobiografia desse médico vitorioso 
em sua vocação e em seus empreendimen-
tos na área de saúde no interior de Minas, 
onde creio que se formou. 

Fez seu nome ou sua obra noutro meio, 
entre mineiros da saga de Guimarães Rosa, 
e aposentando-se, recolheu-se à Paraí-
ba. Morando em Tambauzinho, meu vi-
zinho de bairro, continuou o mesmo Val-
deri que deixei na Casa do Estudante em 
1953: recolhido em seu quarto, fora da al-
gazarra que era a nossa vida. Tudo que nos 
concedia era um riso contido de adulto ao 
cruzar com nossas rodas de conversa. Ti-
nha vinte anos e um rosto de homem fei-
to. Não sei de nós todos quem o conhecia 
mais de perto, quem sabia de suas notas 
escolares, de seu desempenho, de suas in-
clinações. Viesse de onde viesse, recolhia-
se. Não comentava a prova, o filme e nem 
era visto nos footings a que não podiam 
faltar, na Praça João Pessoa ou na Lagoa, 
os de sua idade. 

Na Casa todos nos preocupávamos 
com o futuro de cada um dos sócios. Não 
apenas o de François, de Itaporanga, que 
atraído pelas ofertas do Paraná, apareceu 
senador. O cego Titola (apelido de Wilson 
Braga), na cadeira de governador, me tele-
fona de madrugada para saber onde esta-
va Miroveu, que era o menos saliente de 
nós todos.

Acredito que foram muito poucos, pou-
quíssimos, os que se tornaram esquecidos. 
Os que não deram notícia, como Manuel 
do Rádio. Por que o apelido? Pela tática 
de venda usada no comércio de rádios re-
ceptores, a do freguês levar o rádio por ex-
periência. Levando e devolvendo segui-
damente até esgotar o número de lojas, 
Manuel nunca passou sem rádio. Havia 
dessas como exceção.

De natureza reservada, mesmo chegan-
do a militar na política, onde atuou como 

médico e empresário, Valderi Claudino 
pertence à geração que se fez no ânimo 
coletivo da Casa do Estudante de Dorgi-
val, de Wilson, de Francisco Leite Cha-
ves, de Evandro Neves, de Soares Madru-
ga, de Oswaldo Duda Ferreira, de Newton 
Soares, de José Barbosa de Souza Lima, de 
Marcos Pedro, Evaldo Trajano, Helosman 
Martins, de nomes altos na política, no Ju-
diciário e nas profissões liberais.

 Rapazes vindos do interior, longe dos 
cuidados paternos, unidos solidariamente 
como se em família fosse. Itaporanga en-
trava com a maioria, seguida do Piancó, de 
Cajazeiras, de Patos  e  do Cariri. 

Um dia desses estranharam a frequên-
cia de Wilson Braga em minha crônica, vi-
sado, naturalmente, por razões de caráter 
político e do seu próprio comportamento, 
às vezes brincalhão, às vezes chistoso. Lon-
ge da família, sem recursos, o que nos sus-
tentava era a união, indissolúvel na vida e 
na lembrança. Valderi Claudino e todos 
que se foram continuam descendo e su-
bindo a mesma ladeira Feliciano Coelho, 
a mais íngreme e a que mais nos treinou 
para a vida inteira.      

O fim da ladeira

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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As delícias do milho
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numa lousa 
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tenebroso, 
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O Brasil vive um aumen-
to no número de novos ca-
sos de Covid-19 com leitos 
específicos para o tratamen-
to da doença sendo reaber-
tos. Na Paraíba, um aumen-
to pôde ser notado entre abril 
e maio, além de uma cres-
cente no início de junho e já 
projetada para os próximos 
meses. Apesar disso, a situa-
ção epidemiológica do esta-
do não preocupa neste mo-
mento. Isto porque, com a 
vacinação avançada, a Paraí-
ba vem regredindo no núme-
ro de agravamento da doença 
e óbitos, sendo dois registros 
de mortes após 14 dias sem 
casos.

Para o secretário executi-
vo de gestão de leitos da Pa-
raíba, Jhony Bezerra, o au-
mento no número de novos 
casos mostra um maior apa-
recimento de casos leves, sem 
a necessidade de internação 
e com recuperação preco-
ce. Ainda assim, o secretário 
alerta para um aumento de 
internações. Foram 1.021 ca-
sos em abril, 2.419 em maio e 
1.160 nesta primeira quinze-
na de junho.

“Há uma perspectiva de 
um aumento do número de 
novos casos decorrente das 
festas juninas, principalmen-
te nos meses de julho e agos-
to. Esse aumento do número 
de casos de agora é esperado 
diante da sazonalidade das 
doenças respiratórias, junta-
mente com a Covid-19, uma 
doença que continua em cir-
culação. A SES alerta para 
um aumento no número de 
internações e de regulações 
na última semana, em torno 
de 80%. Apesar do percen-
tual, em número absoluto, 
não é muito expressivo. Nos-
sa ocupação de leitos ainda é 
muito baixa, menor que 8% 
em leitos de UTI”, afirmou o 
secretário.

A queda no número de 
casos graves e óbitos se deve, 
de forma direta, ao avanço da 
vacinação. Neste momento, a 
Paraíba tem 88,60% da popu-
lação a partir de 5 anos com 
o ciclo primário de vacina-
ção contra a Covid-19, consi-

derando duas doses ou dose 
única. E 50,38% vacinada com 
a primeira dose de reforço.

“O que a gente precisa 
agora é reforçar essa cam-
panha de vacinação. Com a 
dose de reforço, onde 1,3 mi-
lhão de paraibanos aguar-
dam o primeiro reforço, e a 
segunda dose de reforço, que 
também está disponível para 
os profissionais de saúde e a 
população acima de 50 anos”, 
ressalta Jhony Bezerra.

No momento são 52 pa-
cientes internados em toda a 
rede pública de saúde para o 
tratamento da Covid-19, sen-
do 30 de enfermarias e 22 
de UTI. De acordo com a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) quatro pacientes foram 
hospitalizados entre segun-
da-feira e ontem. 

A situação de avanço va-
cinal possibilita a não reto-
mada de medidas restriti-
vas para evitar uma maior 
transmissibilidade do vírus, 
mas não está descartada, caso 
exista, uma nova onda.

“O cenário epidemiológi-
co é confortável, tanto na ocu-
pação de leitos como no nú-
mero de óbitos. Então não há 
nenhuma perspectiva de me-
didas restritivas. É fato que a 
Secretaria Estadual da Saúde 
e o governador João Azevê-
do têm acompanhado isso de 
perto e em uma mudança de 
cenário, evidentemente que 
medidas podem ser tomadas, 
mas não há perspectiva dian-

te da ampla cobertura vaci-
nal que o estado possui”, de-
clarou Jhony Bezerra.

No Rio, pesquisadores da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) observa-
ram que o aumento de casos 
no estado ocorre em função 
do avanço da cepa BA.2 da 
Ômicron. Em análise feita 
pelos pesquisadores, a cepa é 
dominante e em alguns mu-
nicípios já está presente em 
100% das amostras sequen-
ciadas, o que vem possibili-
tando o aumento de interna-
ções. Já na Paraíba, que não 
teve colapso do sistema pú-
blico de saúde em nenhum 
momento da pandemia, a SES 
planeja reabilitar leitos para 
a doença caso haja a neces-
sidade. 

“Evidentemente, se hou-

ver um aumento dessa de-
manda de ocupação hospi-
talar serão redirecionados 
novamente para a Covid-19. 
A Secretaria de Estado da 
Saúde tem acompanhado e 
monitorado esses números 
dia a dia e, caso haja uma 
eventual sobrecarga, esses 
leitos serão realocados para 
a patologia Covid-19”, finali-
zou o secretário.

Ontem, novos 50 casos de 
contaminação pela doença 
foram confirmados, além de 
dois falecimentos. As vítimas 
são dois homens acima de 50 
a 59 anos, residentes em Es-
perança e Água Branca. Uma 
das vítimas era imunossu-
primida. São 606.495 casos 
confirmados, sendo 447.682  
considerados recuperados e 
10.222 mortes.

As mudanças climáticas 
já são um tema que atinge a 
cada um – e, portanto, é pre-
ciso que todos estejam in-
formados sobre ela. Mas a 
verdade é que não só a de-
sinformação ainda é gran-
de como – pior – há uma dis-
seminação de notícias falsas 
a respeito do assunto. Como 
a educação pode contribuir 
nesse cenário é o tema da 
quinta live do ciclo sobre mu-
danças climáticas, promovi-
da pelo Governo do Estado 
através da Secretaria Execu-
tiva de Ciência e Tecnologia, 
que será realizada hoje, às 
18h. O convidado é o profes-
sor Carlos Magno Lima, do 
IFRN,e a transmissão pode 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Situação vacinal pode impedir o retorno das medidas restritivas

Mesmo com aumento de 
casos, óbitos regridem

covid-19

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Live aborda educação sobre mudanças climáticas
pelo youtube

Renato Félix 

Assessoria SEC&T

Professor Carlos Magno Lima

Para o momento, é preciso reforçar a campanha de vacinação em todo o estado da Paraíba

Mesmo com o apare-
cimento de casos leves, o 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB) já começou a 
determinar novas medi-
das contra a propagação da 
Covid-19. Ontem, o órgão 
determinou o retorno ao 
uso das máscaras nos am-
bientes internos dos pré-
dios do Poder Judiciário es-
tadual. 

Dessa forma, tanto os 
trabalhadores como os visi-

tantes deverão portar más-
caras para o ingresso no 
órgão. A medida, tomada 
pelo presidente do TJPB,  
desembargador Saulo Hen-
riques de Sá e Benevides, 
leva em consideração a ne-
cessidade de controlar os 
casos de infecções. O TJPB 
poderá ainda estabelecer 
novas medidas a qualquer 
momento em função do ce-
nário epidemiológico esta-
dual e nacional.

TJPB determina retorno 
do uso de máscaras

ser acessada pelo canal da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação e da Ciência e Tecno-
logia (Seect) no YouTube (ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=hRONRlhSiv4).

Lima é físico, doutor em 
ciências climáticas e autor 
do livro “A Educação em Mu-
danças Climáticas – Uma 
Abordagem Interdiscipli-
nar” (2016). Ele acredita que 
o currículo escolar precisa 
ser modificado para abor-
dar o assunto mais incisiva-
mente. “Devem ser inseridos 
de forma definitiva na grade 
curricular os conteúdos di-
retos e indiretos que são li-
gados a mudanças do clima”, 
afirma. “Entretanto, o ensi-
no das mudanças climáticas 
tem que ir além do ensino em 
sala de aula. Ele é bem mais 

amplo, interdisciplinar e fora 
do formato tradicional. So-
bre todos os aspectos a edu-
cação tem que sensibilizar os 
jovens para essa temática”.

Para ele, os exemplos po-
sitivo ainda são poucos – e 
de fora do país. “Temos pro-
jetos no Canadá, EUA, Chi-
na, Austrália... mas longe de 
ser em larga escala”, lamen-
ta. De maneira geral, ele tam-
bém acha que a informação 
a respeito do tema ainda cir-
cula pouco. “Ainda precisa 
ser ampliada a divulgação 
para melhorar a compreen-
são das causas das mudanças 
climáticas, principalmente a 
contribuição antrópica”, ex-
plica. “Existem alguns avan-
ços, mas ainda são paliativos 
diante das ações que geram 
emissões de gases estufa”.

Foto: Divulgação/SEC&T

Foto: Evandro Pereira

“está ficando  
um tapete” 

“tem que 
ter unidade”

“não trato de candidatura ao  
governo”, diz daniela ribeiro 

“de forma quase criminosa” 

“Habemus pré-candidato” 

a volta do uso de máscara  

Anísio Maia (PSB) disse, na tribuna da ALPB, que 
a privatização da água em Santa Rita foi feita 
“de forma quase criminosa” e acusou a prefei-
tura de servir água contaminada aos alunos da 
rede municipal. Ele apresentou análise feita na 
água na qual um laboratório particular atesta a 
existência de coliformes fecais. E mostrou duas 
amostras, sendo uma de João Pessoa e outra de 
Santa Rita. A da cidade metropolitana é total-
mente escura.     

O pastor Sérgio Queiroz confirmou que o PRTB 
indicou o Major Fábio como pré-candidato a 
governador. Foi o chamado ‘Plano B’, conforme 
explicou em entrevista a uma rádio. “Tendo em 
vista as tentativas frustradas [de composição] 
com o PL, decidimos assim”. E usou termo utili-
zado pela igreja Católica para fazer o anúncio. 
“Como se diz em relação ao papa, Habemus 
pré-candidato a governador”.  

Presidente do Tribunal de Justiça, o desembar-
gador Saulo Benevides determinou o retorno do 
uso de máscaras em ambientes internos do Poder 
Judiciário. A medida é uma forma de prevenir 
possível disseminação do vírus da Covid-19. O 
desembargador não descarta a adoção de me-
didas mais restritivas, como o trabalho remoto, 
mas condiciona isso à condição epidemiológica 
do estado.        

E o governador João 
Azevêdo tratou na en-
trevista sobre o fato de 
ter defendido unidade 
na chapa majoritária, 
em termos do apoio 
à pré-candidatura de 
Lula. “Tem que ter uni-
dade em relação a essa 
disputa. Mas em ne-
nhum momento eu dis-
se que não queria voto 
[de outros espectros 
ideológicos]. No tempo 
da coligação, por exem-
plo, havia partidos com 
pensamentos diferen-
tes, mas que votavam 
no mesmo governador”.  

João Azevêdo rebateu 
informação postada 
nas redes sociais por 
Nilvan Ferreira (PL) se-
gundo a qual a estra-
da de Taperoá estava 
esburacada, sem as-
falto. “O asfalto foi re-
tirado para se colocar 
um novo. Ele disse isso 
por desinformação, 
falta de conhecimento. 
A estrada de Taperoá 
até Teixeira está fi-
cando um tapete”, afir-
mou, ressaltando que 
a gestão está fazendo 
asfaltamento em 177 
cidades da Paraíba.  

Daniella Ribeiro descartou que esteja em curso 
articulações para possível candidatura sua a go-
vernadora. “Nunca fui candidata de mim mesmo. 
Estou muito focada em meu trabalho no Senado, 
em favor do povo brasileiro, tenho priorizado isso. 
Não trato de candidatura ao governo. Temos um 
projeto com o Progressistas [a pré-candidatura de 
Aguinaldo] e estamos confiantes nesse projeto”.  

governador revela conversa com 
daniella: “sobre aguinaldo vir a  
ser nosso candidato ao senado” 

Não é raro ler em algumas 
mídias informação sugerindo 

que a relação de João Azevê-
do (PSB) com Daniella Ribeiro, 
presidente do PSD na Paraíba, 

é inexistente. Após recen-
te entrevista do gover-

nador a uma emis-
sora de TV, essa 
versão caiu por ter-
ra. Ele revelou que 
conversou, demo-
radamente, com 
a senadora, por 
telefone, sobre 
o cenário polí-
tico paraibano, 

inclusive sobre 
a indicação para que o irmão dela, deputado Agui-
naldo Ribeiro (Progressistas), integre a chapa majo-
ritária na condição de pré-candidato a senador. “É 
preciso dizer que temos uma relação de muito respei-
to, não houve desgaste entre nós. Conversamos mui-
to, recentemente, sobre a política da Paraíba, sobre 
a pauta das eleições, sobre a possibilidade de Agui-
naldo vir a ser nosso candidato ao Senado”. Daniel-
la Ribeiro disse que a conversa com o governador 
foi “sobre o cenário político da Paraíba” e afirmou 
que nada mudou em relação ao que o PSD já havia 
anunciado antes: “Estamos ligados ao Progressistas, 
ao Avante, que tem o interesse no projeto de Aguinal-
do para o Senado”.  

Fo
to

: F
ra

nc
is

co
 F

ra
nç

a/
Se

co
m

-P
b



4   A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba, QUARTA-FEIRA, 8 de junho de 2022 EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Ulisses DemétrioÚltimas

Município é o último atendido na fase de ampliação do programa, que contemplou 13 cidades paraibanas

‘Tá na Mesa’ chega a Barra de Santana
segurança alimentar

O programa Tá na Mesa 
chegou ontem ao municí-
pio de Barra de Santana, 
no Cariri paraibano. Serão 
200 refeições ao preço de R$ 
1,00, fornecidas de segunda 
a sexta-feira. Esse é o últi-
mo município que integra a 
fase de ampliação que con-
templou 13 cidades com até 
10 mil habitantes. Uma nova 
etapa está em fase de contra-
tação e prevê a implantação 
do programa em mais 56 
municípios, totalizando 147 
contemplados. 

O projeto de lei que am-
pliou o programa garantin-
do a inclusão de municípios 
com população com mais de 
oito mil habitantes foi en-
viado e aprovado pela As-
sembleia Legislativa com o 

objetivo de garantir a segu-
rança alimentar e o fomen-
to às economias locais, con-
templando 13 municípios 
do estado. 

A diretora de Segurança 
Alimentar da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), Luciana 
Leal, comemorou a conclu-
são dessa etapa e considera 
que o Tá na Mesa é de suma 
importância na Paraíba. “A 
gente vê no semblante das 
pessoas a satisfação que têm 
em estarem ali comprando 
uma alimentação de quali-
dade e suficiente para ali-
mentar sua família. É notó-
rio a felicidade delas com a 
chegada do programa nes-
ses municípios que foram 
implantados”, comentou.

Lutar por um país me-
lhor através da denúncia de 
situações de vulnerabilida-
de social, catástrofes ou vio-
lências é o meio encontrado 
pelo cineasta Renato Bar-
bieri que lançou, em maio, 
o filme “Pureza”, que con-
ta a saga de Pureza Lopes 
Loyola, uma maranhanhe-
se que lutou contra fazen-
deiros e jagunços para res-
gatar o filho da escravidão 
contemporânea na Amazô-
nia brasileira. 

A saga de denunciar o 
trabalho análogo à escravi-
dão mostra uma face do ci-
nema como um instrumen-

O Tribunal Regional Elei-
toral do Estado de São Pau-
lo (TRE-SP) anulou ontem, 
a transferência de domicí-
lio eleitoral do ex-juiz Sérgio 
Moro (União Brasil) de Curi-
tiba para a capital paulista. 
Com a decisão, ele não pode-
rá sair candidato pelo Estado.

Por maioria de votos, o tri-
bunal concluiu que Moro não 
conseguiu provar “vínculo” 
com a capital paulista. A Jus-
tiça Eleitoral exige a compro-
vação de “vínculos políticos, 
econômicos, sociais ou fami-
liares” pelo menos três meses 
antes da mudança. O ex-juiz 
ainda pode entrar com recur-
so no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).

O TRE julgou um pedido 
do diretório municipal do Par-
tido dos Trabalhadores (PT) 
para cancelar a transferência 
do título eleitoral do ex-juiz.

Ao justificar a mudança, 
Moro disse que São Paulo vi-
rou seu “hub” para voos. O 
ex-juiz também afirmou que, 
desde dezembro do ano pas-
sado, um hotel na Zona Sul 
da capital paulista passou a 
ser “sua residência primária 
e base política”. Ele juntou 
recibos de hospedagens e do 
aluguel de salas de reunião. 
Também apresentou honra-
rias recebidas no Estado.

O juiz Maurício Fiorito, re-
lator do processo, argumen-
tou que, embora o conceito de 
domicílio eleitoral seja “mais 
amplo e flexível” que a resi-
dência, a transferência do tí-
tulo demanda “comprova-

ção mínima” de laços com a 
cidade.

“A Justiça Eleitoral não 
pode chancelar qualquer pe-
dido de transferência”, defen-
deu. “Não se está aqui a afir-
mar que o recorrido [Moro] 
agiu ou não com má-fé ou 
mesmo dolo no sentido de lu-
dibriar a Justiça Eleitoral, mas 
tão somente que não restou 
comprovado nos autos que 
este, de fato, possuía algum 
vínculo com a cidade de São 
Paulo a tempo e modo quan-
do solicitou a transferência do 
seu domicílio eleitoral.”

Outro ponto levantado no 
voto foi a filiação de Moro ao 
Podemos no Paraná e sua no-
meação como vice-presidente 
do diretório estadual do par-
tido – cargo que ocupou até fe-
vereiro, ou seja, menos de três 
meses antes da transferência.

A Copa do Brasil terá qua-
tro clássicos estaduais nas oi-
tavas de final, dois deles entre 
paulistas. O sorteio realizado 
pela CBF na tarde de ontem 
definiu que o Corinthians en-
frentará o Santos e que o Pal-
meiras terá embates com o São 
Paulo por uma vaga nas quar-
tas de final. Além disso, have-
rá um encontro de rivalida-
de nacional entre Flamengo e 
Atlético-MG.

Os outros dois clássicos 
estaduais na nova fase do 
torneio serão Goiás x Atlé-
tico-GO e Fortaleza x Cea-
rá. Também ficou estabele-
cido que o Fluminense terá 

o Cruzeiro como adversário. 
O Botafogo, por sua vez, vai 
encarar o América-MG, en-
quanto o Athletico-PR en-
frenta o Bahia.

Os mandos de campo fo-
ram definidos na sequência, 
em novo sorteio: Cruzeiro, 
Flamengo, Santos, Palmeiras, 
Goiás, Ceará, Athletico-PR e 
Botafogo decidem em casa. 
As datas de cada jogo, contu-
do, ainda não foram divulga-
das, mas a rodada de ida está 
prevista para ser realizada en-
tre 22 e 23 de junho, enquan-
to as partidas de volta devem 
ser disputadas nos dias 13 e 
14 de julho.

No caso de Corinthians e 
Santos, o sorteio também de-

finiu que os rivais alvinegros 
podem se enfrentar duas ve-
zes na mesma semana, já que 
têm um encontro marcado 
pela 14ª rodada do Brasileirão 
no dia 25 de junho. Depois da 
disputa das oitavas de final, 
os confrontos das quartas se-
rão definidos por sorteio.

Todos esses times bri-
gam não só por uma vaga 
nas quartas de final, mas por 
uma recompensa financeira 
bastante cobiçada. Aqueles 
que avançarem receberão a 
premiação de R$ 3,9 milhões. 
Depois, o valor chega a R$ 8 
milhões para os classificados 
às semifinais, R$ 25 milhões 
para o vice-campeão e R$ 60 
milhões para o campeão.

Cineasta Renato Barbieri promove 
cinema social para alertar o mundo

Mulher morre ao cair de prédio de 
prédio de 51 andares no AltiplanoTRE anula mudança de Moro e ex-juiz 

não poderá ser candidato em São Paulo

Flamengo x Atlético-MG e 
clássicos paulistas nas oitavas

girO nOrDeste

em  jOãO pessOa

pOr cOnta De DOmicíliO

cOpa DO Brasil 

Em Barra de Santana, serão 200 refeições ao preço de R$ 1, fornecidas de segunda a sexta-feira

Foto: Secom-PB

Uma mulher de 26 anos 
morreu, ontem, após cair 
do mirante de um prédio 
de 51 andares, no bairro 
do Altiplano, em João Pes-
soa. A vítima, identificada 
como Gabi Garcez, era em-
presária e proprietária de 
uma loja de roupas, locali-
zada no município de Ma-
manguape.

De acordo com informa-
ções do delegado da Polí-
cia Civil da Paraíba, Diego 
Garcia, a mulher tinha fa-
miliares na capital parai-
bana e costumava visitar 
a cidade com frequência. 
Entretanto, no momento 
da queda, ela estaria sozi-

nha no local. A empresá-
ria caiu no lago que fica no 
térreo do prédio, cuja altu-
ra é de aproximadamente 
182 metros.

O Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) chegou a ser aciona-
do, mas, ao chegar no local, 
constatou que a mulher es-
tava morta. Segundo infor-
mou o delegado, o corpo foi 
encaminhado para o Ins-
tituto de Polícia Científica 
(IPC), onde “serão realiza-
dos exames complementa-
res para auxiliar na inves-
tigação’’. Também foram 
solicitadas pela polícia as 
imagens das câmeras de 
segurança do prédio onde 
o fato aconteceu.

Segundo fontes que es-

tiveram no local e conver-
saram com os familiares 
de Gabi Garcez, ela man-
tinha um relacionamento 
afetivo com um rapaz do 
Recife, em Pernambuco, e 
apresentava sintomas de 
depressão. O delegado res-
ponsável pela investigação, 
no entanto, não confirmou 
a informação.

Nas redes sociais da em-
presária, todas as posta-
gens teriam sido apagadas 
antes do ocorrido e apenas 
uma foto preta, com a men-
sagem “OFF”, na descrição 
do perfil, foram mantidas. 
Não há confirmação poli-
cial se essa ação tem relação 
com o acontecido. A Polícia 
Civil seguirá com a investi-
gação do caso.

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Agência Estado

Fluminense x Cruzeiro

Atlético-MG x Flamengo

Corinthians x Santos

São Paulo x Palmeiras

Bahia x Athletico-PR

Atlético-GO x Goiás

Fortaleza x Ceará

América-MG x Botafogo

Serviço
Confira os confrontos das oitavas de final* da Copa do Brasil:

* times da direita decidem em casa

Mudança
Denunciar o 

trabalho análogo à 
escravidão através 
do cinema é forma 
de mudança social

to para a mudança social. 
Segundo Barbieri, em en-
trevista ao Giro Nordeste, o 
filme, que já tem 28 prêmios 
nacionais e internacionais, 
serve de alerta para a barbá-
rie que acomete centenas de 
brasileiros até os dias atuais.

“Para muitos brasileiros 
e brasileiras, a escravidão 
acabou em 13 de maio de 
1888. E o fato é que o Brasil 
nunca deixou de ser um país 
de cativos. A escravidão con-
temporânea começou no dia 
14 de maio, no dia seguinte. 
A gente fez esse filme inspi-
rado na vida e saga heróica 
dessa grande maranhense 
que é Pureza Lopes Loyola 
para mostrar para a socie-
dade brasileira o que acon-
tece no interior do Brasil, 
na Amazônia profunda, no 
Brasil profundo, para as pes-
soas se darem conta de que 
existe uma barbárie. A es-
cravidão é uma barbárie, um 
crime que deveria ter acaba-
do, mas continua”, afirma.

O Diário da Justiça Ele-
trônico do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba divulgou, 
a 35ª Lista de Preferência 
de Precatórios do Estado 
da Paraíba. Serão contem-
plados 1,4 mil beneficiários 
maiores de 60 anos, pessoas 
com deficiência ou doentes 
graves, que possuem direito 
de receber seus créditos de 
forma preferencial.

A lista preferencial está 
publicada com as letras ini-

ciais do nome de cada credor, 
acompanhado do respectivo 
número do precatório, aten-
dendo ao disposto no §3º, do 
art. 12, da Resolução CNJ nº 
303/2019, que proíbe a divul-
gação de dados de identifica-
ção do beneficiário. 

“Manter em dia o paga-
mento das parcelas super-
preferenciais aos credores 
que por idade avançada, do-
enças graves, ou  que sejam 
PCDs é de fundamental im-

portância, pois ao passo que 
cumpre a regra constitucio-
nal inafastável, também 
permite destravar a lista cro-
nológica, cujo pagamento, 
exige a inexistência de qual-
quer pendência na aprecia-
ção de tais direitos. Somente 
neste ano, a gestão do presi-
dente Saulo Benevides bene-
ficiou, com esta lista, o total 
de 2,5 mil credores”, afir-
mou o juiz auxiliar da presi-
dência, Giovanni Porto.

Publicada 35a lista de precatórios 
para maiores de 60 anos de idade 

nO DiáriO Da justiça eletrônicO

Rayssa Motta e  
Pepita Ortega 
Agência Estado

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

n 

Nova etapa 
está em fase 
de contratação 
e prevê a 
implantação 
do programa 
em mais 56 
municípios, 
totalizando 147 
contemplados



O Ministério Público Fe-
deral (MPF) ajuizou ação ci-
vil pública, com pedido limi-
nar, para remover dezenas de 
ocupações irregulares (resi-
dências, bares, barracas e si-
milares) em áreas da União e 
de dunas, restinga e margem 
de rio, consideradas áreas de 
proteção permanente (APP), 
nas praias do Seixas e Penha, 
em João Pessoa. O órgão solici-
tou que a União, Prefeitura da 
capital e Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) apresentem, 
em 30 dias, projeto conjunto 
para solucionar a questão.

No pedido de tutela de ur-
gência (liminar), o MPF re-
quer que União, Estado da 
Paraíba, Município de João 
Pessoa e a  Sudema  também  
executem  na sequência e nos 
prazos determinados a iden-
tificação e retirada das ocu-
pações irregulares e a inclu-
são das pessoas vulneráveis 
atingidas em programas so-
ciais de habitação e empreen-
dedorismo.

De acordo com a assesso-
ria de comunicação do Minis-
tério Público Federal na Pa-
raíba, com a ação judicial, o 
MPF quer uma solução viável 
para o meio ambiente, a pai-
sagem natural e o livre aces-
so da população ao bem pú-
blico (praia e mar). 

“A atual ação apenas foi 
ajuizada após esgotadas ten-
tativas extrajudiciais, pois o 
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Ação civil pública pede que construções irregulares na área de marinha sejam removidas de praias de JP

MPF quer retirada das barracas
Penha e seixas

órgão tenta desde 2006 a so-
lução consensual para a pro-
blemática. O plano de ação so-
licitado na ação civil pública 
é também para dimensionar 
quantas construções teriam 
que sair, fazendo vários ti-
pos de levantamentos”, apon-
ta nota divulgada pelo MPF. 

Com isso, as barracas 
instaladas à beira-mar das 
praias do Seixas e da Pe-
nha podem ser removidas. 
No entanto, os moradores 
e comerciantes dessas áre-
as defendem que a situação 
de cada comerciante e habi-
tante precisa ser avaliada e 
deve valer para os pequenos 
e grandes empresários.

Conforme a presidente da 
Associação dos Moradores e 
Moradoras, Bares e Restau-
rantes da Praia dos Seixas, 
Maria do Socorro dos San-
tos, um antigo projeto para 
a região e várias outras do-
cumentações foram encami-
nhadas para a Prefeitura de 
João Pessoa. A proposta des-
creve que o espaço da Praça 

Sol Nascente seria ocupado 
pelas barracas e, inclusive, já 
foi desapropriado para isso. 

São mais de 20 barracas 
que conforme a proposta do 
Projeto Urbanização da Praia 
dos Seixas seriam instaladas 
em uma parte desta praça 
e outra na rua. Com isso, a 
ocupação das areias deixaria 
de existir. Essa iniciativa, se-
gundo a moradora é dos anos 
1990 e foi recusada pela asso-
ciação na sua forma original, 
aceitando apenas as ocupa-
ções na praça e sem utilizar 
as passagens na rua. 

“É um projeto da prefei-
tura aprovado. Eu venho ao 
longo desses anos trabalhan-
do, mostrando ao Ministério 
Público que as pessoas que es-
tão aqui têm o direito e a pre-
feitura tem o poder e o dever 
de mantê-las na praça. É pre-
ciso verificar ainda que têm 
pessoas que não estão regis-
tradas na associação e na pre-
feitura para resolver a situ-
ação de todos”, argumentou 
Maria do Socorro.

Ela acrescenta que cópias 
da proposta já foram encami-
nhadas para a Secretaria de 
Infraestrutura (Seinfra)  e a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb), para que não 
mudem as pessoas da praia 
para outro local que não seja 
a praça. “Tivemos uma reu-
nião com o secretário de  In-
fraestrutura e o chefe de gabi-
nete do prefeito e me pediram 
o projeto. Me informaram que 
ele foi entregue a alguns ar-
quitetos que até agora não me 
procuraram”, informou. 

Período
Comerciantes alegam 
que estão há décadas 
instalados nas praias 
do Seixas e da Penha 

e que tiram o seu 
sustento do comércio 

desses locais

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Na ação, o MPF pede que 
órgãos deixem de emitir alva-
rás, autorizações, licenças ou 
congêneres para instalação, 
construção, reconstrução, re-
forma ou funcionamento de 
quaisquer tipos de ocupações 
ao longo da faixa de areia das 
duas praias, nos terrenos de 
marinha e acrescidos, bem 
como em áreas de preserva-
ção permanente.

O órgão requer ainda que 
adotem medidas destinadas 
a paralisar eventuais obras 
de construção e reconstrução 
de barracas de praia e demais 
construções já iniciadas, ou 
que porventura venham a ser 
irregularmente iniciadas no 
curso desta ação, em toda a ex-
tensão da orla marítima, dire-
tamente ou por terceiros, em 
desconformidade com a legis-
lação ambiental, com as nor-
mas de uso e ordenação do 
solo e de tutela do patrimônio 
público federal.

Também é solicitado que 
as três esferas do poder di-
vulguem, por meio de pla-
cas em locais visíveis com, 
no máximo, 100 metros en-
tre elas, a natureza pública 
das praias e a restrição do seu 
uso e destinação, além de in-
dicar eventual restrição de 
área de preservação perma-
nente. Também  requer que 
realizem à fiscalização ao me-
nos a cada três meses, e pro-
movam atos administrativos 
e judiciais para impedir no-
vas ocupações, construções 
ou obras irregulares no lo-
cal, além da expansão das já 
existentes. 

O MPF solicitou aplicação 
de multa de um salário míni-
mo por dia de descumprimen-
to e por medida descumprida 
ou prazo. Caso demonstrada a 
impossibilidade física ou téc-
nica de promover a recupera-
ção integral do meio ambiente 
degradado (danos ambientais 

Suspensão de emissão de alvarás
MPF aponta que barracas prejudicam o meio ambiente e causam danos ao patrimônio público

“Eu não 
concordo com o 
desmantelamento 
das barracas... 
é obrigação da 
prefeitura manter 
o direito autônomo 
do trabalhador

Maria do Socorro

irrecuperáveis), sejam toma-
das medidas compensatórias 
ambientais e indenização rela-
tiva aos danos, bem como ga-
rantia do livre e franco acesso 
da população à praia e ao mar.

Também foi solicitada a 
intimação do Instituto Bra-
sileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama) e Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan). A in-
timação do Iphan, para atu-
ar como parte interessada, se 
deve ao fato de que parte das 
ocupações estarem inseridas 
em patrimônio tombado na 
esfera federal.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da Sedurb-JP, 
essa questão está sendo con-
duzida pelo MPF e ainda não 
podem dar maiores detalhes 
do assunto. Já a Seinfra foi pro-
curada pela reportagem do 
Jornal A União e até o fecha-
mento desta matéria nenhu-
ma reposta foi obtida. 

Ações anteriores
Segundo a presidente da 

Associação de Moradores e 
Barraqueiros dos Seixas, essa 
situação com o Ministério Pú-
blico existe desde 2006 e des-

de aquela época os donos das 
barracas à beira-mar concor-
daram, mas que eles não per-
dessem o direito ao trabalho. 
Por isso, há mais de 10 anos 
contestam a retirada propos-
ta pelo MPF.

“Eu não concordo com o 
desmantelamento das bar-
racas, mas que elas sejam re-
novadas, pois é obrigação da 
prefeitura manter o direito au-
tônomo do trabalhador. Aqui 
é patrimônio da União, Mari-
nha, mas o domínio é da pre-
feitura. Desde os anos 1990, a 
gente vem contestando den-
tro do que diz a lei de preser-
vação”, ressaltou Maria do So-
corro. 

Conforme a assessoria do 
MPF, o órgão ingressou com 
ação civil pública contra a As-
sociação dos Fiscais de Ren-
das e dos Agentes Fiscais do 
Estado da Paraíba (Afrafep) 
e a Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB), ambas na 
Penha, para remover todas as 
construções irregulares man-
tidas em área de preservação 
permanente (margem do Rio 
Cabelo), a reparação da área 
degradada e o pagamento de 
indenização por danos morais 
e materiais ao meio ambiente 
e à coletividade.

Legislação
As ocupações irregula-

res em áreas de praia ferem 
a Constituição Federal e a Lei 
do Gerenciamento Costeiro 
(Lei 7.661/1988) o qual afirma: 
“A nenhuma pessoa se faculta, 
ao arrepio da lei e da Adminis-
tração, ocupar ou aproveitar 
praia de modo a se assenho-
rear, com finalidade comer-
cial ou não, de espaço, bene-
fícios ou poderes inerentes 
ao uso comum do povo. Livre 
acesso significa inexistência 
de obstáculos, construções ou 
estruturas artificiais de qual-
quer tipo”.     

Para a presidente Maria 
do Socorro dos Santos, essa 
é uma questão muito difícil, 
pois existem muitas irregu-
laridades no meio ambiente 
cometidas não apenas pela 
população mais pobre, mas 
pelos grandes proprietários 
do local. “O Ministério público 
está irredutível. Muitos peque-
nos comerciantes preservam e 
mantêm as áreas mesmo sem 
conhecimento. Só que o órgão 
antes de mandar retirar casas, 
barracas e bares, poderia exa-
minar o local”, comentou. 

Ela mora junto a uma bar-
reira na Praia dos Seixas há 
31 anos, onde também tem 
um bar e afirma que não irá 
sair do espaço sem que a pre-
feitura ou o MPF cheguem a 
um acordo que traga segu-
rança jurídica aos trabalhado-
res locais. “Já pediram muitas 

vezes para eu sair. Inclusive, 
agora irei responder por cri-
me ambiental, assim como 
outros que não aceitaram sair. 
Estamos aqui antes de 1988 e 
apenas em 1998 veio a Lei de 
Crimes Ambientais. Se está-
vamos aqui antes, não existe 
crime, existe adequação a ser 
feita”, afirma. 

As associações dos comer-
ciantes do Seixas e da Praia da 
Penha defendem que seja fei-
ta a adequação das pessoas 
e empreendimentos que es-
tão instalados no local. “Para 
manter as normas de preser-
vação e ter uma praia natu-
ral não precisa expulsar as 
pessoas, mas organizar todas 
elas. Porém, a segurança jurí-
dica só existe para quem tem 
dinheiro”, criticou Maria do 
Socorro. 

No entanto, o morador do 

Seixas, Heli Pontes lembra 
que o problema precisa ser 
analisado de forma detalha-
da, pois existem diferenças 
entre os barraqueiros, as pes-
soas que invadiram as região 
para morar e os habitantes 
dos loteamentos com escri-
turas de compra e venda dos 
seus imóveis.

 Ele trabalha com passeios 
turísticos, mora no local há 
mais de 10 anos e já está na jus-
tiça para saber qual a solução 
para o seu caso e o de seus vi-
zinhos. “Se me pedirem para 
sair devido a um projeto para 
o bem-estar e melhoria da co-
letividade, eu sairei sem pro-
blema. Mas, não vão derrubar 
minha casa, como se tivésse-
mos invadido, precisamos ser 
indenizados, pois investimos 
tudo o que temos em nossas 
casas”, observou. 

Comerciantes defendem adequação

MPF quer que seja realizado um mapeamento pelos órgãos públicos nas duas praias para identificar quantas ocupações estão irregulares e devem ser retiradas

n 

Uma proposta 
era instalar 
uma parte dos 
comerciantes 
na Praça Sol 
Nascente, 
na Praia do 
Seixas

Foto: Evandro Pereira Foto: Evandro Pereira

Foto: Evandro Pereira
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A cada 10 pessoas que 
se propõem a doar sangue, 
duas estão inaptas. Mesmo 
com a ampla divulgação do 
Hemocentro da Paraíba so-
bre a importância de doar 
sangue, os estoques se en-
contram em situação críti-
ca. É que o período chuvoso 
acaba favorecendo o apareci-
mento de arboviroses e res-
friados, no período junino as 
doações também diminuem. 
A Campanha Junho Verme-
lho será lançada na próxima 
terça-feira, no Dia Mundial 
do Doador.

“Nesse período chuvo-
so as pessoas adoecem com 
mais facilidade. Em relação 
às festas juninas, sugiro às 
pessoas fazerem doação de 
sangue uma semana antes. 
Vocês ajudam o Hemocentro 
e não deixam de brincar São 
João”, declarou Shirlene Ga-
delha, diretora-geral do He-
mocentro da Paraíba.

Doador de sangue há 10 
anos, o administrador de em-
presas Anderson Carvalho, 
38 anos, veio fazer doação de 
plaquetas a pedido da insti-
tuição, pois o estoque de pla-
quetas também estava bai-
xo. “Considero a doação de 
plaquetas até mais tranqui-
la que a de sangue. Come-
cei a doar de forma espontâ-
nea, ao tomar conhecimento 
do déficit de doadores. Sou 
realizado em poder esten-
der o braço a quem precisa”, 
afirmou.

Como o procedimento de 
separação das plaquetas do 
sangue é demorado, a enfer-
meira Severina de Lima ex-
plica que o doador deve fazer 
o agendamento. “Uma doa-
ção de plaquetas é equivalen-
te a seis doações de sangue. 
Em cada bolsa de sangue é 
extraído apenas 60 milíme-
tros (ml) de plaquetas. Uma 
doação de plaquetas tem 200 
ml”, diferenciou.

A jornalista Patrícia Gou-
veia, 39 anos, começou a doar 
sangue desde os 18 e não pa-
rou mais. Quando sua mãe 
estava hospitalizada preci-
sou pedir uma informação 
na recepção. Ela acabou pre-
senciando uma senhora cho-
rando porque seu marido es-
tava precisando de sangue. 
“Como meu tipo sanguíneo 
é O- não pensei duas vezes 
e me ofereci para ser doado-
ra. Desde aquele dia nasceu 
em mim o desejo de ajudar 
as pessoas através desse ges-
to de solidariedade”, disse.

Nesses 21 anos a jornalis-
ta acumula várias histórias 
emocionantes. “Uma amiga 
retirou o útero, então preci-
sou de doação. Desde esse 
dia ela me chama de irmã 
de sangue”, contou. Patrícia é 
uma militante da doação de 
sangue, inclusive, na profis-
são. “Eu já fiz doação de san-
gue ao vivo na TV”, concluiu.

De acordo com Shirlene 
Gadelha, o número de do-
ações de sangue aumentou 
consideravelmente nos últi-
mos anos, no entanto o pa-
raibano ainda não atingiu a 
média para abastecer os es-
toques. “Os indicadores de 
doação de sangue na Paraí-
ba mostram 2,3%, entre 18 e 
60 anos. O ideal seria 2,5%”, 
concluiu. 

De cada 10 pessoas que se dispõem a doar, duas estão inaptas; doações costumam cair nos períodos chuvosos e junino

Estoques de sangue estão críticos
hemocentro

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Campanha
Junho Vermelho, 
para incentivar 

a doação de 
sangue, será 
lançada na 

próxima 
terça-feira

a Requisitos para doação de sangue:

• Estar em boas condições de saúde

• Ter entre 16 e 69 anos. Pessoas acima de 60 anos só 

podem doar se já tiverem doado sangue alguma vez 

antes dessa idade; quem tem menos de 18 deve estar 

acompanhado de um dos responsáveis legais (pai ou mãe)

• Pesar no mínimo 50kg

• Estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas 

nas últimas 24 horas)

• Estar alimentado, por isso evite alimentos gordurosos e 

após o almoço aguarde 2 horas para doar

• Apresentar documento original com foto, que permita 

o reconhecimento do candidato, emitido por órgão 

oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de 

Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e  

Previdência Social).

Serviço

Hemocentro citou que total de doadores cresceu nos últimos anos

n 

Hemocentro 
da Paraíba, 
em João 
Pessoa, fica 
na Avenida 
D. Pedro 
II, nº 1548, 
Jaguaribe. 
O telefone 
é o (83) 
3133-3473. O 
atendimento 
ao paciente 
tem o número 
(83) 3133-3463

Doadores de sangue representam 2,3% da população da Paraíba entre 18 e 60 anos, quando o ideal é 2,5%

Foto: Roberto Guedes

na região de cg

Operação Carro-Pipa prossegue
O coordenador da Defe-

sa Civil de Campina Grande, 
Ruiter Sansão, informa que, 
apesar das últimas chuvas 
registradas no estado supe-
rarem a média histórica em 
alguns municípios, em ou-
tros ainda é registrado um 
déficit hídrico. Por conta des-
sa escassez em algumas áre-
as, a Operação Carro-Pipa 
continua com a distribuição 
de água potável em Campina 
Grande. Neste mês as cister-
nas coletivas, assentamentos, 
escolas e as unidades do Pro-
grama de Saúde da Família 
(PSFs) vão receber 1,660 mi-
lhão de litros de água.

A Operação Carro-Pipa 
(OCP) é um programa rea-
lizado por meio da parceria 
entre os Ministérios da De-
fesa e do Desenvolvimen-
to Regional, que não sofre 
descontinuidade, cabendo à 
Defesa Civil e Vigilância Sa-
nitária dos municípios coor-
denarem os serviços de cole-
ta, transporte e distribuição 
de água potável.

É comum regiões da Pa-
raíba terem chuvas mal dis-
tribuídas. “Existe a necessi-
dade emergencial que não 

pode ser deixada de lado. 
Mas é preciso investir cada 
vez mais em perfuração de 
poços, instalação de dessali-
nizadores e de adutoras que 
distribuam água com mais 
eficiência”, destaca o coor-
denador da Defesa Civil de 
Campina Grande, Ruiter 
Sansão.

O abastecimento das cis-
ternas é feito de segunda à 
sexta-feira, nos turnos da 
manhã e tarde. Neste mês a 
distribuição de água come-

çou no dia 1º e se estenderá 
até o dia 30 de junho e vai be-
neficiar 3.059 pessoas.

Para atender ao abasteci-
mento das 100 cisternas cole-
tivas, cadastradas pela Defe-
sa Civil, são necessários 166 
carros-pipa. A Defesa Civil e 
a Vigilância Sanitária garan-
tem a qualidade da água dis-
tribuída para a população ru-
ral de Campina Grande.

Diariamente, represen-
tantes do 31º BIMtz, da De-

fesa Civil e da Vigilância 
Sanitária acompanham a dis-
tribuição de água. São obser-
vados todos os protocolos de 
higienização de mangueiras 
e dos veículos e uso de EPIs 
por parte dos pipeiros.

Ruiter Sansão destaca a 
importância da fiscalização, 
por parte da população, com 
sugestões e denúncias no 
caso de irregularidades, que 
devem ser encaminhadas 
através do (83) 99645.2330.

Defesa Civil de CG inspeciona captação e distribuição da água

Volume
Serão 

distribuídos, 
neste mês de 
junho, mais 

de 1,660 milhão 
de litros 
de água

Foto: Codecom-CG

“não é não no são joão”

Assédio sexual é tema 
de campanha em JP

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secretaria 
Extraordinária de Políticas 
Públicas para as Mulheres 
(SEPPM), lança hoje, a cam-
panha “Não é Não no São 
João”. O evento acontece-
rá a partir das 10h, no au-
ditório do Paço Municipal, 
Centro. O objetivo da ação é 
prevenir e coibir crimes de 
importunação sexual e vio-
lência de gênero, principal-
mente durante as festivida-
des juninas.

“Este ano teremos o re-
torno dos festejos juninos 
e o assunto da importuna-
ção sexual, como também 
a violência contra a mulher 
são uma preocupação cons-
tante. Realizaremos essa 
ação educativa para enfa-
tizarmos a necessidade da 
cultura do respeito, princi-
palmente ao corpo e a au-
tonomia das mulheres. O 
lugar da mulher é onde ela 
quiser. Precisamos ser res-
peitadas em nossas deci-
sões, em qualquer ambien-
te, portanto precisamos 
reforçar cada vez mais esse 
alerta”, frisou a secretária 
Nena Martins.

Ainda conforme a se-
cretária, caso não haja uma 
Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher na 
sua cidade, as denúncias de 
assédio sexual ou violência 
devem ser feitas em qual-
quer delegacia ou pelos te-
lefones 197 (importunação) 
e 190 (emergência).

O termo ‘importunação 
sexual’ significa qualquer 
prática de cunho sexual 
realizada sem o consenti-
mento da vítima, ou seja, é 
caracterizada pela realiza-
ção de ato libidinoso na pre-
sença de alguém de forma 
não consensual, com obje-
tivo de satisfazer a própria 
excitação ou a de terceiro.

A situação mais co-
mum é o assédio sofrido 
por mulheres em meios de 
transportes coletivo ou lo-
cais públicos. Nesse caso, 
essa prática configura cri-
me de acordo com Legisla-
ção Penal Brasileira vigen-
te, com pena de um a cinco 
anos, podendo ser agrava-
da se o agressor tiver re-
lação afetiva com a vítima 
(Lei 13.718/18 e art. 215–A 
do Código Penal).

Foto: Roberto Guedes



Polícia prendeu três homens apontados como responsáveis pelo roubo de R$ 5 milhões na casa do influenciador

Suspeitos são localizados em CG
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Paraíba

Policiais da Delegacia de 
Repressão ao Crime Organi-
zado da Polícia Civil da Paraí-
ba prenderam, na noite dessa 
segunda-feira (6), em Cam-
pina Grande, três suspeitos 
de participarem do assalto 
ao apartamento dos influen-
ciadores digitais Carlinhos 
Maia e Lucas Guimarães. O 
delegado Diego Beltrão con-
cedeu entrevista, na manhã 
de ontem, e confirmou que o 
trio já foi transferido para Ma-
ceió (AL), onde foi instaurado 
o procedimento policial. 

Os presos em Campina 
Grande foram Emerson de 
Holanda Lira, 45 anos, em-
presário do ramo automobi-
lístico; o servente de pedrei-
ro Wellington de Medeiros 
da Silva Morais, de 23 anos, e 
um terceiro identificado ape-
nas por Eliabe.

De acordo com a polícia, 
os três suspeitos foram locali-
zados no bairro José Pinheiro, 

em Campina Grande, inclusi-
ve um deles estava com o carro 
usado pelos assaltantes para se 
deslocarem até Maceió, no dia 
do assalto. A ação para pren-
der os suspeitos contou com a 
participação de policiais civis 
do estado de Alagoas. O carro 
foi apreendido na alça sudoes-
te naquela cidade.

Para localizar os suspei-
tos, em Campina Grande, os 
delegados da Polícia Civil de 
Alagoas mantiveram conta-
to com o delegado Diego Bel-
trão, titular da Draco, para 
realizarem buscas, pois sus-
peitavam que parte do gru-
po teria fugido para a cidade 
paraibana.

Diego Beltrão disse que 
logo após conseguir a prisão 
preventiva, a Polícia Civil de 
Alagoas pediu apoio da po-
lícia paraibana. O primeiro 
suspeito foi preso com o car-
ro e os outros dois no bairro 
José Pinheiro, e todos são da 
zona Leste da cidade.

Beltrão explicou ainda que 
o trio tem vasto histórico cri-

minal, inclusive patrimonial, 
como também já participaram 
de assalto a banco. “São bas-
tante conhecidos da polícia”, 
revelou o delegado da Draco. 
A polícia alagoana vai inves-
tigar como os ladrões tiveram 
acesso à senha do apartamen-
to de Carlinhos Maia.

A Polícia Civil daquele es-
tado descobriu que os suspei-
tos presos em Campina Gran-
de teriam passado o final de 
semana comemorando o re-
sultado do assalto em um re-
nomado restaurante da cida-
de, onde gastaram cerca de 
R$ 6 mil. 

O edifício onde Carlinhos 
Maia reside com Lucas Gui-
marães possui, segundo levan-
tamento da polícia, 36 câmeras 
espalhadas, no entanto ape-
nas duas registraram a passa-
gem dos assaltantes, que pos-
sibilitaram a identificação. Nas 
investigações, a polícia des-
cobriu que a câmera de segu-
rança principal do condomí-
nio havia sido desconectada 
há cerca de 15 dias.

O furto milionário  à re-
sidência do influenciador 
digital, humorista e em-
presário Carlinhos Maia, 
que reside com Lucas Gui-
marães, aconteceu na ma-
drugada do dia 29 do mês 
passado. No momento da 
invasão ao apartamento, 
Carlinhos se encontrava 
hospitalizado em Aracaju 
(SE), se recuperando de um 
procedimento estético, en-
quanto que o companheiro 
dele, Lucas Guimarães, es-
tava em Cancun, no Méxi-

co, cumprindo agenda de 
trabalho. O influenciador 
digital revelou que os bens 
furtados estão avaliados 
em cerca de R$ 5 milhões, 
entre relógios, dinheiro em 
espécie e joias, inclusive 
diamantes.

Nas investigações, a Polí-
cia Civil alagoana descobriu 
que os ladrões ficaram hos-
pedados no hotel Ritz Lagoa 
da Anta, localizado ao lado 
do edifício residencial Ritz 
Residencie, onde Carlinhos 
Maia mora, no bairro Cruz 

das Almas, em Maceió. 
Na segunda-feira (6), os 

delegados Lucimério Cam-
pos, Robervaldo Davino e 
Gustavo Xavier, da Polícia 
Civil de Alagoas, concede-
ram entrevista e revelaram 
que a polícia já tinha sus-
peitos do crime, no entanto, 
não podia apontar quem se-
riam esses suspeitos a pedi-
do do setor de inteligência 
da própria Polícia Civil. Ao 
concederem a entrevista os 
delegados já haviam identi-
ficado os suspseitos.

Furto aconteceu no dia 29 de maio

Wellington, Emerson e Eliabe foram localizados no bairro José Pinheiro, em Campina Grande

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Uma operação envolven-
do policiais federais da Paraí-
ba e do Rio Grande do Nor-
te, com apoio da Marinha do 
Brasil, apreendeu dois barcos 
pesqueiros transportando 40 
toneladas de cigarros contra-
bandeados. As embarcações 
foram interceptadas em alto-
mar, próximo ao Porto de Ca-
bedelo, e dentro delas foram 
contabilizadas 2.700 caixas 

com os produtos. A tripula-
ção dos dois barcos era com-
posta por 12 indivíduos.

A ação contou com o apoio 
das Superintendências Re-
gionais da Polícia Federal na 
Paraíba, Pernambuco e Rio 
Grande do Norte, bem como 
do 3o Distrito Naval da Ma-
rinha do Brasil, sediado em 
Natal. Também participaram, 
com apoio, a Polícia Militar e a 

Polícia Penal da Paraíba.
Os envolvidos podem ser 

enquadrados no crime do ar-
tigo 334 do Código Penal Bra-
sileiro, que prevê pena de re-
clusão de um a quatro anos.

A ocorrência está sen-
do encaminhada à Superin-
tendência Regional da Polí-
cia Federal na Paraíba para a 
realização dos atos de forma-
lização da prisão em flagran-

te dos envolvidos e apreen-
são da carga contrabandeada. 

Essa é a terceira ação con-
junta no ano de 2022 entre a 
Polícia Federal e a Marinha 
do Brasil, onde foi possível a 
apreensão de cigarros contra-
bandeados transportados pelo 
modal marítimo, totalizando 
mais de 150 toneladas de ci-
garros apreendidos em águas 
territoriais brasileiras.

PF apreende carga de cigarros em alto-mar
contrabando

A carga de cigarros contrabandeada estava armazenada em caixas cobertas com pó de café e açaí para dificultar o cheiro 

Uma dupla suspeita de 
participação em roubos a 
agências bancárias, em 
Campina Grande, foi presa, 
na manhã de ontem, após le-
vantamento realizado pela 
Delegacia de Crimes contra 
o Patrimônio. Segundo o de-
legado Demétrius Patrício, 
de nove ações criminosas 
registradas contra institui-
ções financeiras, entre ban-
cos e bancárias e cooperati-
vas de crédito, nos últimos 
trinta dias, sete foram des-
vendados.

De acordo com o dele-
gado, a dupla teria envolvi-
mento direto com o roubo a 
uma cooperativa de crédi-
to, instalada na Empasa, no 
bairro do Alto Branco, e par-
ticipado do roubo a um vigi-

lante em uma cooperativa de 
crédito, no bairro da Prata.

A polícia também inves-
tiga a possível participação 
dos dois suspeitos no rou-
bo a um caixa eletrônico 24 
horas, ocorrido no domin-
go (5), próximo ao Parque 
da Criança, e ainda possível 
envolvimento a uma agên-
cia bancária na cidade de 
Massaranduba, na região de 
Campina Grande. Nenhuma 
quantia em valor foi rouba-
da no local dos caixas eletrô-
nicos próximos ao Parque da 
Criança.

Demétrius Patrício infor-
mou ainda que os agentes da 
delegacia continuam reali-
zando investigações com o 
objetivo de desvendar os de-
mais casos.

Polícia descobre dupla 
suspeita em Campina

roubo a bancos

A assessoria de comuni-
cação do Hospital de Emer-
gência e Trauma de Campi-
na Grande divulgou, ontem, 
que é considerado grave o 
estado clínico de uma mu-
lher ferida em decorrência 
do desabamento do teto de 
uma churrascaria na cidade 
de Serra Branca, no Cariri da 
Paraíba. Segundo o médico 
do Trauma, Gilberto Caval-
cante, a vítima foi identifi-
cada como Terezinha José 
da Costa.

“A vítima sofreu poli-
traumatismo, trauma de crâ-
nio, tórax, abdômen. Deu 
entrada no hospital muito 
grave, sendo imediatamen-
te entubada. Fez cirurgia no 
tórax e abdômen. Na ma-
nhã de ontem, ela foi enca-
minhada ao tomógrafo. Não 
conseguimos levá-la no dia 
anterior porque ela chegou 
entubada e não tínhamos 
condições, em razão do es-
tado de choque em que ela 
chegou”, informou o médico.

Outras seis pessoas tam-

bém foram socorridas para 
o Trauma, após atendimen-
to no Hospital Geral da ci-
dade. Outras 20 pessoas que 
ficaram feridas no acidente, 
foram atendidas no hospital 
local  e receberam alta.

Dentre as demais víti-
ma está uma criança de 
apenas nove anos. O garo-
to teve uma fratura no bra-
ço, recebeu atendimento e 
vai ser acompanhado em 
sua residência. Das sete ví-
timas que deram entrada 
no Trauma, o médico acre-
dita que apenas três sigam 
em tratamento/observação 
pelos próximos dias.

O acidente aconteceu na 
tarde de segunda-feira (6). 
O prédio onde funciona a 
churrascaria é antigo, ape-
sar do comércio funcionar 
há pouco tempo. Logo após 
o acidente, o local foi isolado 
e deve ter parte da estrutu-
ra demolida, segundo o pro-
prietário do local. No mo-
mento do acidente, era alto 
o fluxo de pessoas.

Mulher continua grave 
no hospital de Trauma

desabamento de teto

Um homem de 33 anos foi 
preso em flagrante na manhã 
de ontem, no terminal rodo-
viário de João Pessoa, portando 
nove quilos de crack. A prisão 
foi realizada por uma equipe 
da 2a Superintendência de Po-
lícia Civil de Campina Grande. 

O delegado Glauber Fontes 
disse que a droga foi embarca-
da no estado de Rondônia, em 
um caixote de madeira que con-
tinha pó de café espalhado so-
bre os pacotes, como forma de 
amenizar o odor específico do 
entorpecente. Os nove quilos 
de crack passaram por cães fa-
rejadores da Polícia Rodoviária 
Federal, em Goiás.

Para Glauber Fontes, é pos-

sível que a carga tenha sido en-
comendada para ser comerciali-
zada nos festejos juninos, tanto 
em Campina Grande como em 
outras cidades da região.

“E em contato com as po-
lícias de outros estados, con-
seguimos evitar a comercia-
lização dessa carga, que está 
avaliada em mais de R$ 200 
mil”, disse o superintendente. 
Glauber afirmou que a orienta-
ção da Delegacia-Geral da Po-
lícia Civil é no sentido de que 
as investigações sejam inten-
sificadas durante esse perío-
do festivo, sobre as mais varia-
das modalidades criminosas. 
O homem está preso, à dispo-
sição da Justiça.

Homem é flagrado com nove quilos de crack
tráfico

O entorpecente saiu de Rondônia e passou por vários estados

Foto: Redes Sociais
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O governador João Aze-
vêdo abre, hoje, às 17h30, 
em Campina Grande, o 34º 
Salão do Artesanato Parai-
bano e a expectativa é que, 
até o dia 3 de julho, mais de 
100 mil pessoas passem pelo 
Museu de Arte Contempo-
rânea,  local do evento, no 
bairro do Catolé, superando 
o público de 2019.  O evento 
funcionará das 15h às 22h, 
a entrada é gratuita com ar-
recadação voluntária de ali-
mentos não perecíveis para 
posterior doação a institui-
ções filantrópicas.

Os organizadores esti-
mam que, durante todo o 
evento, as vendas ultrapas-
sem R$ 1,3 milhão, na co-
mercialização de peças. Se-
rão cerca de 400 artesãos de 
várias cidades do estado que 
estarão expondo 24 tipolo-
gias de artesanato.

O Salão do Artesanato 
Paraibano é uma realização 
do Governo do Estado, em 
parceria com o Sebrae e di-
versas instituições, a exem-
plo da Unifacisa, Universi-
dade Estadual da Paraíba 
(UEPB), Corpo de Bombei-
ros, Empreender-PB, entre 
outros.

A gestora do Programa 
do Artesanato Paraibano 
(PAP)/Secretaria de Esta-
do do Turismo e Desenvol-
vimento Econômico (Setde), 
Marielza Rodriguez, falou 
da expectativa para o even-
to. “São dois anos sem a rea-
lização do Salão presencial, 
aqui em Campina Gran-
de. A expectativa é muito 
grande para termos um dos 
maiores eventos já realiza-
dos na Rainha da Borbore-
ma. Para isso, estamos todos 
envolvidos: nossos artesãos 
e artesãs, o governador João 
Azevêdo, a presidente de 

Mais de 100 mil pessoas devem passar pelo evento até o dia 3 de julho; estimativa é que vendas ultrapassem R$ 1,3 mi

Salão do Artesanato começa hoje 
34a edição

Honra do PAP, Ana Maria 
Lins, e os nossos parceiros. 
Agora, é a população cum-
prir a deliciosa missão de 
prestigiar a nossa cultura”, 
disse. 

 Em sua 34ª edição, o Sa-
lão do Artesanato Paraiba-
no presta uma justa home-
nagem aos bordadeiros e 
bordadeiras, com o tema 
“Bordados que contam his-
tórias”. A tipologia está pre-
sente em todas as regiões 
do estado, com destaque 
para João Pessoa, Campina 
Grande (incluindo o Distrito 
de Galante, Serra Redonda, 
Alagoa Nova e Gurinhém).

Em um espaço de 3,4 mil 
m², os visitantes vão encon-
trar 24 tipologias, que vão 
originar centenas de peças 
do autêntico artesanato pa-
raibano. São tipologias que 
vão do macramê ao batik, 
sem deixar de passar pelas 
tradicionais: brinquedos po-
pulares, madeira e metal, 
por exemplo. 

A escolha pelo bordado, 
segundo Marielza Rodrigues, 
foi do próprio governador 
João Azevêdo, que adotou o 
critério de potencializar todas 
as tipologias que, por algum 
motivo, estejam longe dos ho-
lofotes das pessoas. O borda-
do é uma técnica milenar utili-
zada para ornamentar tecidos, 
fruto do talento e da habilida-
de com linha e agulha. “Além 
dos trabalhos, o Salão irá con-
tar histórias dessas bordadei-
ras, que narram as suas vidas 
e de sobrevivência, exploran-
do o talento e a agilidade com 
as mãos na produção das pe-
ças”, disse.

Para a presidente da PBTur 
(Empresa Paraibana de Turis-
mo), Ruth Avelino, a realiza-

ção do Salão do Artesanato 
em Campina Grande, em ple-
no São João, serve de maior es-
tímulo para que as pessoas, da 
Paraíba e do Brasil, visitem o 
local. O artesanato, conforme 
a executiva, é um dos diferen-
ciais que o paraibano tem e 
muito valorizado até mesmo 
fora do país. “O artesanato 
mexe com basicamente toda a 
cadeia produtiva, gerando no-
vos empregos e injetando mi-
lhões de reais na economia lo-
cal”, pontuou.

 Ruth Avelino destacou 
ainda, que por uma ação do 
Governo do Estado, em parce-
ria com a Prefeitura de Campi-
na Grande, a Azul Linhas Aé-
reas começou a operar voos 
dedicados (fretados) para o 

Maior São João do Mundo, 
desde a quinta-feira (2), com 
saída do Aeroporto de Cam-
pinas, interior de São Paulo. 
As frequências serão opera-
das quatro vezes por semana, 
às segundas, quartas, sextas e 
domingos, em parceria com 
a Azul Viagens. As aerona-
ves são um Airbus A320neo, 
com capacidade para até 174 
clientes, serão responsáveis 
por cumprir o trajeto que vai 
durar quase três horas.

 
Solidariedade 

Outro destaque é que o Sa-
lão abrirá, como em outras edi-
ções anteriores do evento, as 
portas para a solidariedade. A 
organização lembra que não é 
obrigatório, mas pede que os 

visitantes levem um quilo de 
alimento não perecível. As do-
ações serão destinadas a ins-
tituições filantrópicas após o 
término do evento. O 34° Salão 
do Artesanato Paraibano tam-
bém abraçará a sustentabilida-
de. No evento, é proibido o uso 
de canudos e sacolas plásticas. 

Rádio Tabajara
Durante o Salão do Ar-

tesanato, a Rádio Tabaja-
ra transmitirá, todas as sex-
tas-feiras, das 18h às 19h, um 
programa que levará infor-
mações sobre o evento, en-
trevistas com convidados, 
bate-papo com artesãos, mos-
trando mais detalhes da arte 
que encanta e que cresce com 
o passar dos anos.

Evento irá contar histórias de bordadeiras

Antes da abertura do 34º 
Salão do Artesanato Parai-
bano, que acontece hoje, às 
17h30, o chefe do Executivo es-
tadual, entrega, às 10h, a Esco-
la Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio Tereza Alves 
de Moura, no Distrito de Li-
geiro, município de Queima-
das, na região da Rainha da 
Borborema. Ainda pela ma-
nhã, às 11h, João Azevêdo lan-
ça a Operação Segurança do 
São João 2022, solenidade que 
ocorrerá no Sesc Campina, no 
Açude Velho.

À tarde, às 14h30, o gestor 
visita à Caravana Opera Para-
íba, no bairro das Malvinas. Já 
às 15h30, João Azevêdo inau-
gura o Escritório de Represen-
tação do Governo do Estado, 
na Rua Benjamin Constant, 
146, na Estação Velha.

O novo Escritório de Re-
presentação do Governo do 
Estado passou por uma ampla 
reforma e ampliação do edifí-
cio, na Estação Velha. Ele pas-
sa a funcionar como um Cen-
tro Administrativo de menor 
porte, abrigando diversos ór-
gãos, gabinete da governador 
e vice-governadoria.

Na obra, foram investidos 
mais de R$ 2,6 milhões. “É 
mais um grande investimento 
do Estado na cidade. O gover-
nador cumpre uma promes-

Governo entrega Escritório de Representação em CG
Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

sa, por entender que Campina 
Grande tem uma importância 
fundamental nas tomadas de 
decisões”, declarou o secretá-
rio Executivo de Estado da Ar-
ticulação Política, João Pau-
lo Freire.

Além de ser sede para vá-
rios órgãos da estrutura ad-
ministrativa do estado, o Es-
critório também “contará com 
a Governadoria. Isto é, os pas-
sos e decisões do Governo se-
rão tomados no seu gabinete 
instalado na cidade. O Gover-
no do Estado, em suas passa-
gens por Campina, se instala 
no município e traz consigo 
secretários para que possam 
despachar, utilizando o espa-
ço dotado de toda estrutura”, 
ressaltou.

Setores
No piso térreo do prédio, 

serão instalados Procurado-
ria Geral do Estado, Agência 
de Vigilância Sanitária (Age-
visa), Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema), Orçamen-
to Democrático, Companhia 
de Desenvolvimento da Pa-
raíba (Cinep), Gerência Exe-
cutiva de Controle e Manu-
tenção de Veiculos (Gecov), 
cartório, redação da Empre-
sa Paraibana de Comunica-

ção (EPC), Departamento de 
Medicina Legal, Fundação 
Centro Integrado de Apoio ao 
Portador de Deficiência (Fu-
nad)  salas de reuniões, salas 
de espera, além de almoxa-
rifado, banheiros, copa, área 
de serviço.

“Com esses órgãos dentro 
do mesmo ambiente, além de 
otimizar os serviços e facili-
tar a vida do cidadão, tam-
bém vai promover a redução 
de custos, já que o Governo 
também estará deixando de 

pagar aluguel de vários pré-
dios na cidade”, informou.

No piso superior, vão es-
tar o gabinete do governador, 
vice-governadoria, Secretária 
de Articulação Política, ge-
rência da Sudema, Casa Mi-
litar (apoio/escritório e alo-
jamento), sala de assessoria e 
recepção. Esse andar também 
conta com copa e banheiros.

Confira ao lado a agenda 
da visita do governador João 
Azevêdo a Campina Grande 
nesta quarta-feira. 

• 10h - Entrega da 
reforma e ampliação 
da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental 
e Médio Tereza 
Alves Moura, Rua 
Adão Soares Filho, 
Distrito de Ligeiro 
(Queimadas).
• 11h - Lançamento da 
Operação Segurança 
do São João 2022, Rua 
Paulo de Frontim, 168 - 
Sesc Campina (Açude 
Velho).
• 14h30 - Caravana 
Opera Paraíba, 
E.E.C.I Deputado 
Álvaro Gaudêncio 
de Queiroz, Rua dos 
Jucas, s/n (Bairro das 
Malvinas)
• 15h30 - Inauguração 
do Escritório de 
Representação do 
Governo do Estado, 
Rua Benjamin 
Constant, 146, Estação 
Velha
• 17h30 - Abertura 
do 34° Salão do 
Artesanato Paraibano, 
Avenida Otacílio 
Nepomuceno, 420, 
Catolé (MAC/
Unifacisa)

AgendaInvestimento
O novo Escritório 
de Representação 

do Governo do 
Estado passou por 

uma ampla reforma e 
ampliação do edifício. 

Na obra, foram 
investidos mais de 

R$ 2,6 milhões.

Escritório passa a funcionar como um Centro Administrativo de menor porte, abrigando diversos órgãos

Foto: Fabiana Veloso

Parcerias
O Salão do 
Artesanato 

Paraibano é uma 
realização do Governo 
do Estado, em parceria 
com Sebrae, Unifacisa, 
Universidade Estadual 

da Paraíba, Corpo 
de Bombeiros e 
Empreender-PB

n 

Vinte e quatro  
tipologias 
dão origem 
a centenas 
de peças do 
autêntico 
artesanato, 
que vão do 
macramê ao 
batik

O tema desta edição, “Bordados que contam histórias”, é uma homenagem aos bordadeiros e às bordadeiras da região  

Foto: Fabiana Veloso
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Um dos pilares para 
a base da produção 

de ‘Areia, Memória e 
Cinema’ é o Cine-Teatro 

Minerva, criado em 
1859, funcionando como 

cinema por volta de 1915 
até final dos anos 1950
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Primórdios 
do Cinema
Através do resgate da dimensão memorial, afetiva e identitária da 
Sétima Arte, documentário vai traçar um panorama histórico da 
cultura audiovisual do município de Areia, no Brejo da Paraíba

A ligação afetiva tem 
levado a artista, pro-
fessora e pesquisa-
dora carioca Letícia 

Damasceno Barreto a desenvol-
ver o projeto de dirigir seu se-
gundo filme com laços aqui, na 
Paraíba: o documentário Areia, 
Memória e Cinema. Natural da ci-
dade de Niterói, ela está na ci-
dade de Areia, localizada na re-
gião do Brejo paraibano, para 
continuar as gravações de cenas 
do curta-metragem, que remon-
ta aos primórdios da divulga-
ção da Sétima Arte no muni-
cípio e a atuação do seu avô, 
o cinematógrafo Gutemberg 
Barreto, como projecionista no 
Cine-Teatro Minerva, entre os 
anos 1920 a 1930.

A previsão de lançamento 
é para o mês de setembro, mas 
quem se interessar em colaborar 
na realização dessa produção 
independente pode contribuir 
até o dia 7 de julho na campa-
nha de financiamento coletivo 
na plataforma Vakinha (vide o 
QR Code acima).

Além da direção, Letícia Bar-
reto também assina o roteiro 
do curta-metragem, cujo tem-
po de duração ainda não foi de-
finido. “Voltar ao destino signi-
fica eternizar”, disse a cineasta, 
ao justificar o motivo que a le-
vou a realizar o filme, que res-
gata a dimensão memorial, afe-
tiva e identitária da Sétima Arte 
não apenas na vida do avô, mas 
também dela própria e da cida-
de de Areia. Ela informou que o 

documentário faz parte do seu 
Pós-Doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em Artes Vi-
suais (PPGAV) - Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e Uni-
versidade Federal de Pernambu-
co (UFPE), onde é professora do 
Curso de Dança, mas, por en-
quanto, está na Paraíba, produ-
zindo o curta-metragem.

“O argumento do filme se deu 
a partir da lacuna, da indagação 
e do desejo de conhecer melhor a 
história do meu avô tão particu-
lar, na tentativa de me aproximar 
do seu universo ligado à arte e ao 
cinema”, explicou Letícia Barre-
to. Para isso, ela disse que o filme 
parte das vivências do cinema-
tógrafo Gutemberg Barreto para 
contar uma história sobre o amor 
pelo cinema e traçar um panora-
ma histórico da cultura audiovi-
sual da cidade Areia. 

Uma parte do documentá-
rio já foi feita. “Captei imagens 
de habitantes mais antigos da 
cidade de Areia que frequenta-
ram o Cine-Teatro Minerva, que 
foi o primeiro teatro criado na 
Paraíba, em 1859, e é uma joia, e 
que também funcionou como ci-
nema por volta de 1915 até final 
dos anos 1950. A partir de 1920, 
meu avô e Abdon Chianca ad-
quiriram equipamento para pro-
jeção de filmes. Meu avô exerceu 
essa função até 1930 e, dois anos 
depois, se mudou com a espo-
sa para Niterói, onde continuou 
a manter sua paixão pela Séti-
ma Arte”, contou a realizadora. 
“Quis saber dos entrevistados a 
respeito da importância do ci-
nema para a cidade, que tipo de 
filme era exibido e a relação so-

cial do cinema, como a de propi-
ciar namoros, por exemplo. Dar 
voz a essas pessoas é muito im-
portante, porque é uma forma 
de trazermos essa afetividade e 
torná-la palpável, como se a sen-
tissem novamente”, explicou Le-
tícia, acrescentando que ela mes-
ma fará a narração do filme na 
primeira pessoa.

Filmes no lombo do burro
Durante esta semana, a ci-

neasta informou que deverá per-
manecer com sua equipe em 
Areia para dar continuidade às 
filmagens. Letícia Barreto pre-
tende captar imagens de pon-
tos que considera importantes, a 
exemplo da entrada da cidade, o 
Cine-Teatro Minerva e o casario, 
dentre outros lugares. 

A diretora e roteirista tam-
bém pretende retratar o fato do 
seu avô e seu pai trazerem la-
tas de filmes de João Pessoa para 
Alagoa Grande de trem e, a partir 
dessa cidade, levá-las em lombo 

de burro para exibição no cine-
ma, em Areia, bem como incluir 
crônica do jornalista carioca Au-
rélio Albuquerque falando so-
bre a programação do Cine-Tea-
tro Minerva publicada no Jornal 
A União, em 1958. 

A previsão para concluir a 
etapa das gravações é para a 
próxima semana, em estúdios 
na Uninassau e na UFPB, em 
João Pessoa. “Depois, virá a fi-
nalização. edição e montagem 
para o lançamento, que preten-
do fazer no Teatro Minerva, em 
Areia, e em seguida sair circu-
lando por João Pessoa, Recife e 
Rio de Janeiro”, disse a cineasta.  
“Saber que meu avô faleceu den-
tro do Cine Odeon, na Cinelân-
dia, no Rio de Janeiro, em 1960, é 
ao mesmo tempo triste e interes-
sante, porque era algo pelo qual 
ele era apaixonado. Toda terça-
feira, ele atravessava na balsa 
que ia de Niterói para o Rio junto 
da esposa, Dona Edite, a deixa-
va à porta do Convento de Santo 

Antônio, onde ela assistia a mis-
sa, e ia direto para o Cine Odeon, 
que ficava a poucos metros de 
distância, na região central da ci-
dade. Mas, numa terça-feira, Gu-
temberg estava numa poltrona e 
uma funcionária tentou acordá-lo, 
mas ele havia morrido durante 
a sessão. Eu tinha apenas dois 
anos de idade. Isso me suscitou 
a curiosidade de adentrar nessa 
história, me fez desejar recons-
truir, recriar e narrar de forma 
afetiva esse acontecimento, me 
trazendo, desse modo, a sensa-
ção de pertencimento”, apontou 
Letícia Barreto.

A produção do documentá-
rio conta com apoio logístico e de 
equipamento do Núcleo de Do-
cumentação Cinematográfica da 
Universidade Federal da Paraí-
ba (Nudoc-UFPB), mas também 
é apoiada por empreendimentos 
turísticos da cidade de Areia e, 
de forma institucional, pela As-
sociação de Turismo Rural e Cul-
tural de Areia (Atura).

Através do QR 
Code acima, acesse 

a campanha de 
financiamento coletivo

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Fotos: Divulgação

Município brejeiro (E) será personagem do filme; diretora e roteirista carioca Letícia Damasceno Barreto (D) 
no palco do Minerva, local onde seu avô, Gutemberg Barreto, era projecionista entre os anos de 1920 a 1930
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Colunista colaboradora

GI com Tônica Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Sempre celebramos nossas datas festivas, 
nossos aniversários, com grandes (ou íntimas) 
festas, quando manifestamos nosso amor 

à vida e à amizade. Tudo isso foi bruscamente 
interrompido com o advento da pandemia do 
coronavírus. Mas está passando. E vai passar, 
E, nesse último domingo, o primeiro domingo do 
mês de junho, um dos meses mais festivos para 
o povo nordestino, tivemos o prazer de celebrar o 
aniversário da amiga Sarita Vieira, aquela que há 
muitos anos ousou trocar as águas frias de Ipanema 
e Copacabana, palas águas tépidas do Bessa, de 
Tambaú, Intermares e Cabo Banco.

Encontros, antes corriqueiros, tornaram-se raros 
na vigência da pandemia e essa foi a primeira 
vez em que o nosso grupo de amigos se reuniu na 
sua quase totalidade. Muitas dos componentes do 
grupo já tinham se reunido em outras ocasiões, mas 
esta foi a primeira vez que ousei participar. Não me 
sentia segura. Quando hoje nos reencontramos, 
havia um sabor de novidade no ar. E celebramos 
esse reencontro com muito gosto e animação. E com 
muito vinho, claro! Somos um grupo muito afetivo 
e festivo e reconhecemos o valor das amizades. 
E gostamos de celebrar isso... Já temos mais dois 
aniversários agendados para o mês de agosto.

Sarita chegou aqui na Paraíba nos tempos 
da expansão da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). Ela e aquele que se tornou 
seu companheiro, o cearense Chico Belo. Logo 
encontraram um pedaço de litoral, ali no mar do 
Bessa, para se aninhar. Muitas foram os nossos 
encontros e celebrações naquela casinha à beira-
mar do Bessa. E ali também nasceu Jano Belo, que 
naturalmente se tornou um exímio surfista, que hoje 
surfa as ondas da Austrália.

Sarita atuava na área da Psicologia e Belo na 
de Energia Solar. Era a fase da expansão da UFPB, 
quando a instituição buscava novos professores 
e pesquisadores para expandir seus horizontes 
nas áreas em que buscava se especializar. 

Foi quando foi criado o 
professor colaborador, 
aquele que podia ingressar 
na carreira docente sem 
prestar concurso. E para 
isso, a Universidade tentava 
atrair especialistas nas 
áreas em que buscava 
crescer. Era também a era 
do reitorado de Lynaldo 
Cavalcanti, o reitor ousado 
que não conhecia fronteiras, 
limites, impedimentos para 
expandir os horizontes da 
UFPB. Muitos daqueles 
professores e pesquisadores 
não estão mais na Paraíba. 
Foram surfar outras ondas, 
em outras praias. Muitos 
estão aposentados, outros 
até morreram, mas a UFPB 
continua aí, faceira e 
garbosa, atraindo jovens de 
todas as áreas de pesquisa, 

apesar de todas as dificuldades que o país tem 
enfrentado, além do obscurantismo que tomou 
conta de tudo no nosso país nos últimos anos...

Sarita e Belo, por exemplo, continuam por aqui, 
e ontem comemoramos o aniversário dela, sem 
pompas, mas com toda a afetividade paraibana. 
Não tem Covid que roube isso. Outros aniversários 
(já temos dois em vista) virão por aí e nos faremos 
presentes, com certeza, pois a amizade prevalece 
em todas as ocasiões, apesar da pandemia. Ontem, 
por exemplo, encerramos nossa festa, a festa de 
Sarita, dançando e cantando o hino das Muriçocas 
do Miramar, que ninguém é de ferro! Dessa forma, 
procuramos nos compensar pela ausência de dois 
anos sem desfilarmos na avenida, ao som do trio 
de Fuba. Mas, tenho fé que logo estaremos lá, 
cantando e dançando, como fazemos desde 1987, 
isto é, quando não havia pandemia... Mas ela vai 
acabar, ou pelo menos vai nos dar uma trégua e aí 
os foliões de João Pessoa poderão voltar a cantar 
nosso hino “de Tambaú ao Rio Sanhauá”... quando 
nossa cidade velha poderá então voltar a sonhar, 
com o seu verde colorindo o azul do mar...”

Que venham outras comemorações como essa, 
que nos ajudam a sorrir, cantar, ter fé na vida e 
dançar!

(Para Sarita do Cairo)

Vitória 
  Lima

O antes, o 
agora, o depois 
e o sempre

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Com que roupa eu vou? “Should I stay 
or should I go”? Qual serviço de streaming 
devo cancelar? Escolhas… Escolhas são 
inevitáveis em nossa vida. Quando o as-
sunto é aperto no bolso então, nem se fala. 
Quando nos permitimos algumas esca-
patórias de lazer, elas geralmente são as 
primeiras a serem cortadas do orçamen-
to. É de se contar nos dedos quais produ-
ções Netflix, por exemplo, valem a infla-
cionada mensalidade da plataforma, mas 
hoje volto a falar sobre uma dessas que 
deixam mais difícil a tarefa de largar o 
osso: Love, Death & Robots. 

A série de animação criada por Tim 
Miller (Deadpool, O Exterminador do Futu-
ro: Destino Sombrio), com produção de Da-
vid Fincher (Clube da Luta, Garota Exem-
plar) e Joshua Donen, chegou no volume 
três com um excelente apanhado de cur-
tas para deixar fãs de obras de H.P. Lo-
vecraft, Douglas Adams e irmãs Wa-
chowski em deleite. Após uma primeira 
temporada com 18 episódios e um bom 
saldo, a segunda deu umas cambalea-
das, mas ainda assim trouxe curtas me-
moráveis. Considero esta nova tempora-
da a melhor quando se faz um balanço 
de impacto e entretenimento. 

Talvez seja a mais sangrenta fase da 
produção, é verdade. O que não signifi-
ca que o humor, presente em eventuais 
capítulos, tenha sido deixado de lado. A 
começar pelo curta Os Três Robôs, com o 
carismático trio de exploradores que apa-
receu no volume um da série. Desta vez, 
as máquinas fazem um tour pelos falíveis 
planos infalíveis da humanidade quando 
tentavam se salvar da iminente extinção. 
Mais uma vez entregando sarcasmo, ti-
radas visuais afiadas e críticas nada sutis 
ao ego, poder e tendências autodestruti-
vas, Os Três Robôs é o episódio mais leve 
da temporada e um dos curtas que defi-
nitivamente merece um spin-off. 

Ratos de Mason, por sua vez, é uma 
ode a Chuck Jones e os desenhos Loo-
ney Tunes regados a TNT e escopetas (só 
que para maiores de 18 anos, com gráfi-
cos realistas e sangue jorrando, claro). En-
carei esse como uma redenção ao capítu-
lo Atendimentos ao cliente, do volume dois, 
que deixou a desejar. Outro destaque en-
tre os engraçadinhos da temporada é Noi-

te dos minimortos, um frenético capítulo so-
bre jovens “transantes” que dão início a 
um apocalipse dos mortos-vivos. Entre os 
35 episódios lançados até agora, esse foi 
um dos mais inventivos no estilo de ani-
mação, usando fast-forward, visão isomé-
trica e efeito tilt-shift (ou seja, o desfoque 
nas bordas para dar impressão de minia-
tura) ao longo de toda a narrativa. O ro-
teiro é de Jeff Fowler, diretor de Sonic - O 
Filme e Sonic 2 - O Filme. 

À parte os eventuais capítulos tragi-
cômicos que só a ficção científica distó-
pica pode nos apresentar, Love, Death & 
Robots costuma abordar mais horror e 
drama e é neste volume três onde se en-
contram alguns dos episódios mais pe-
sados da série. Se na temporada de es-
treia destacou-se Para além da fenda de 
Áquila e, na segunda temporada, tive-
mos títulos fortes como Esquadrão do ex-
termínio e Snow do deserto, os capítulos O 
Fazendeiro e Viagem Ruim são os mais im-
pressionante do terceiro volume. 

Viagem Ruim é um gosto do puro gore 
que dita o tom desta remessa. No capítu-
lo, tripulantes a bordo de um navio cap-
turam o Thanapod, um crustáceo gigan-
te e faminto, um ser racional e capaz de 
se comunicar e fazer demandas. Repleto 
de imagens grotescas, e, ao mesmo tem-
po, com elementos visuais afinadíssimos, 
o episódio reflete sobre a democracia e li-

berdade de escolhas numa espécie de di-
lema do trem. Mais um ótimo capítulo, 
por sua vez escrito por Andrew Kevin 
Walker, roteirista de Seven: Os Sete Cri-
mes Capitais (1995), de Fincher.

Já O Fazendeiro, escrito e dirigido por 
Alberto Mielgo (que também assina o 
episódio A Testemunha, no volume um), 
é um episódio magnético, deslumbran-
te, angustiante. O conto sobre ganância 
(tema que rege quase toda a temporada) 
apresenta uma criatura mítica que se as-
semelha a uma sereia, especificamente a 
Iara da crença brasileira, uma figura fe-
minina protetora, que atrai homens com 
seu canto, sua dança e suas escamas de 
ouro. Apenas um homem é imune aos 
seus encantos: o soldado Jibaro, um de-
ficiente auditivo. Para além da animação 
hiper-realista, vemos escolhas de direção 
interessantíssimas, com a impressão do 
uso de diferentes lentes e câmeras, e de-
senho de som de tirar o fôlego. 

Infelizmente, eu não teria espaço para 
comentar episódio por episódio desta que 
eu considero a melhor temporada até en-
tão. Mas disse outra vez por aqui e repi-
to: Love, Death & Robots continua sendo 
uma das mais instigantes produções ori-
ginais Netflix, tanto pelas dezenas de mi-
crocontos originais, quanto pela prova de 
que o extraordinário campo da animação 
é simplesmente ilimitado.

‘Love, Death and Robots - Volume 3’
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#SomosArquivo

A Semana Nacional de 
Arquivos é realizada em co-
memoração ao Dia Inter-
nacional de Arquivos, 9 de 
junho, estabelecido pelo Con-
selho Internacional de Arqui-
vos (ICA). A sua sexta edição 
está sendo realizada no pe-
ríodo de 6 a 10 de junho de 
2022. No Brasil, a Semana é 
promovida pelo Arquivo Na-
cional, se constituindo em 
uma temporada de eventos 
dos arquivos, instituições de 
memória e de formação aca-
dêmica, com atividades pre-
senciais e virtuais. 

Na Paraíba, em todas as 
edições, ocorre uma articu-
lação entre as instituições e 
a FCJA sempre participa em 
programação conjunta com 
o Arquivo Público do Esta-
do da Paraíba, Arquivo Cen-
tral da UFPB, Arquivo Cen-
tral da UEPB, Associação 
dos Arquivistas da Paraí-
ba, Curso de Arquivologia 
da UEPB, Grupo de Estudos 
Arquivísticos e Seção de Do-
cumentação do Tribunal Re-
gional Eleitoral. 

O tema da 6ª Semana Na-
cional de Arquivos – #Somo-
sArquivo – traz inúmeras 
possibilidades para discus-
são, a começar pelo uso da 
“hashtag”, que indica a in-

tencionalidade de uma apro-
ximação com mídias sociais 
e seus aplicativos, já que esse 
símbolo identifica o conteú-
do digital sobre um tópico es-
pecífico, realçando postagem 
nas redes sociais, que pode 
ser utilizada por outras pes-
soas, ao criar uma onda so-
bre aquele assunto, em espe-
cial no Instagram e Twitter.

#SomosArquivo remete 
a diálogo sobre o que signifi-
ca atuar nos arquivos e o que 
seus acervos realmente re-
fletem para sociedade. Pro-
fissionais da área planejam 
e coordenam procedimen-
tos técnicos para elaboração 
dos instrumentos de gestão, 
como Plano de Classifica-
ção e Tabela de Temporali-
dade de Documentos, bem 
como executam atividades 
de higienização, classifica-
ção, avaliação, descrição, di-
fusão, entre outras. As ações 
tomam por base diretrizes 
e princípios internacionais 
e nacionais, entre algumas 
diferenças de acordo com 
vertentes teórico-metodoló-
gicas adotadas.

O estudo e a permanente 
atualização definem melho-
res soluções e caminhos a se-
guir diante de cada acervo, 
além de desenvolver pesqui-
sas sobre a prática ou temá-
ticas pertinentes ao acervo. 

Tudo isso em meio aos de-
safios da contemporaneida-
de, com as novas tecnologias 
na produção do documen-
to digital, na sua preserva-
ção confiável e no acesso em 
longo prazo. 

Para além dos muros in-
visíveis, que cercam os arqui-
vos, está a sociedade. Qual o 
sentido da organização, da 
preservação dos documen-
tos? Os registros dos acon-
tecimentos e processos pre-
sentes nos arquivos servem 
ao cidadão que pode fazer 
uso a partir do seu direito à 
memória e à história.

A relação do arquivo com 
as comunidades representa-
das precisa ser construída 
como uma via de mão du-
pla, em que ambas as partes 
se reconheçam na valoriza-
ção mútua. As tensões e as 
aproximações precisam ser 
entendidas e aproveitadas 
positivamente. É preciso in-
centivar o sentimento de per-
tencimento, no sentido que 
todos #SomosArquivo.

No documento de justi-
ficativa dessa 6ª SNA, o Ar-
quivo Nacional traduz o tex-
to do Conselho Internacional 
de Arquivos, “#SomosArqui-
vo também é a sociedade ci-
vil, o povo. Os arquivos con-
têm as histórias do passado, 
do presente e, eventualmen-

te, do futuro dos indivíduos. 
Eles nos ajudam a entender 
quem somos e o que preten-
demos ser. Entendendo o que 
as histórias dos arquivos re-
fletem, quem está incluído? 
Quem não está? Será que 
certas comunidades margi-
nalizadas querem estar do-
cumentadas nos arquivos 
institucionais?” (Disponível 
em: www.gov.br/arquivona-
cional/pt-br/sites_eventos/
SNA/tema)

Dessa forma, estão pos-
tas algumas das questões que 
devem instigar os debates en-
volvendo arquivos e socieda-
de civil, sem perder de vis-
ta a importância do Estado e 
das políticas públicas, na va-
lorização dos arquivos como 
área de conhecimento e como 
setor das áreas de cultura e 
serviço. Ao debate!

Lúcia Guerra

Através do QR Code acima, 
acesse o documento de 
justificativa da 6ª SNA 
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Outros 
aniversários 
(já temos 
dois em vista) 
virão por aí e 
nos faremos 
presentes, 
com certeza, 
pois a 
amizade 
prevalece 
em todas as 
ocasiões, 
apesar da 
pandemia

Criatura mítica que se assemelha a uma sereia no magnético episódio ‘O Fazendeiro’



Francisco era um hominho deste tamanhico, 
tanto que seu apelido era Chico Sibite. Para 
quem não sabe, vou contar: Sibite é uma 

avezinha canora, muito pequenininha, magrelinha, 
endêmica principalmente no nordeste brasileiro. É 
também chamada de sibito, sebinho, papo-amarelo, 
e me perdoem, também pela jocosa denominação 
decaga-sebo. Pois foi esse o apodo que Francisco 
recebeu por ser pequenino daquele jeito: Sibite. No 
viés dessa mesma comparação, o apelido poderia 
ser pior: Chico Caga-Sebo, já pensaram?Mas ainda 
bem que ficou no Sibite.

Chico Sibite é nesta coluna de hoje, o 
protagonista do causo. Nosso amigo, ou melhor, 
nosso amiguinho, era músico da mais famosa 
corporação musical de sua cidade, a gloriosa 
Banda Marcial Clave de Sol. Essas bandas, via de 
regra, executam seus repertórios, quando estão 
em marcha, como o fazem as bandas militares nos 
desfiles de 7 de setembro. O ritmo também ajuda 
acertar o passo da tropa. Mas podem tocar seus 
dobrados à sombra de um coreto, desses que ainda 
resistem nas pracinhas de nosso interior.

Lá na cidade do Chico Sibite, todo domingo de 
sol à tarde, havia retreta na Praça Rui Barbosa. A 
gloriosa Clave de Sol se fazia presente com seu 
vastíssimo repertório. Iniciava seu concerto com 
o dobrado Janjão. Esse dobrado, composição do 
conhecido maestro paranaense Joaquim Nageale, 
foi prefixo da BBC de Londres quando a emissora 
iniciava os noticiários da Segunda Guerra.

Clave de Sol era uma banda da melhor 
qualidade. Muito respeitada na cidade, era 
carinhosamente chamada de “Lira”. Vamos à Lira 
era assim que diziam os que queriam assistir seus 
concertos vespertinos. Chico Sibite ficava danado de 
raiva quando chamavam sua banda de “Furiosa”.

O querido leitor e a amiga leitora já 
desconfiavam, pelo título lá em cima que era Chico 
Sibite quem tocava tuba nessa sinfônica.

Como, um hominho daquele tamanho tocava 
tuba? Perguntarão vocês. Também não sei nem 
como conseguia segurar o instrumento. Chico 
Sibite era um “caba” invocado, podia ter se 
encantado com uma flauta, mas foi logo escolher 
uma tuba. E tem mais, tudo para ele tinha que 
ser grande. Lá na sua mocidade poderia muito 
bem ter arrastado suas asinhas para os lados de 
Laurinha, meninota miudinha e louca por ele, mas 
preferiu Conceição que dava dois dele e foi com a 
grandona que se casou.

Agora é que vem a parte interessante da história. 
Não tiverem filhos. Tentar até que tentaram, mas 
desistiram do projeto de ampliar a família quando 
descobriram a infertilidade de Chico causada por 
um acidente de bicicleta, quando nosso amiguinho 
sofreu um traumatismo naqueles dois carocinhos 
que todo homem tem como um apêndice de sua 
anatomia, se é que estão me entendendo. Por sorte o 
acidente não causou outras disfunções.

Conceição era mulher fogosa e cheia das 
quenturas. Sempre que podia, pegava Chico de 
jeito e o pobre tinha que comparecer. E o danadinho 
não negava fogo, gostava das safadezas. Acontece 
que Conceição tinha um fetiche. Antes do ato, Chico 
tinha que pegar sua tuba e soltar uns do-ré-mis para 
atiçar a fervura da mulher. Tinham até um código 
para começar as diabruras:

– Toca a tuba pra mim, Benzinho – pedia ela.
– Toco sim, Benzão – dizia ele, todo animado, já 

soprando o bocal do instrumento...
E assim, Benzão e Benzinho davam início às 

suas indecências. Até aí, nenhum de nós tem 
alguma coisa a ver com isso. Acontece que essas 
peraltices não tinham hora para acontecer. Podia 
ser domingo, seis da manhã, ou na terça às três da 
madrugada, Chico Sibite tinha que soprar sua tuba 
sempre que o fogo de Conceição ficava aceso. O 
problema é que moravam num apartamento que 
adquiriram do governo através do “Minha casa, 
minha vida”. Predinho apertado, daqueles em que 
você espirra aqui, o vizinho escuta ali. Imaginem 
alguém ali tocando tuba.

Muitas foram as reclamações, até que Geraldão, 
o síndico, chamou Chico nos carretéis e o pequenino 
explicou, pedindo segredo, do motivo daqueles 
acordes (desculpem o trocadilho) nas madrugadas. 
Geraldão, bucho furado, sempre que iam reclamar 
do incômodo, contava o segredo do infeliz. Todo o 
prédio ficou sabendo a história da tuba, e o motivo 
daqueles concertos fora de hora.

O casal virou motivo de escárnio de todo 
edifício. Acabaram pegando o beco e foram morar 
numa casinha de três cômodos, bem afastada e 
isolada do mundo. Ali como se diz nos contos de 
fada: “Os três viveram felizes para sempre, Chico 
Sibite, Conceição... e a tuba”. E por muitos e muitos 
anos, quando batia a fervura, Conceição pedia 
sem peso na consciência:

– Toca a tuba, Benzinho...
Benzinho tocava todo cheio das vontades. Já não 

disse que Sibite era um danado? Ainda mais sem 
vizinho para reclamar.

Crônica 
  Em destaque

Chico Sibite e
a sua tuba

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Colunista colaborador

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) exibe hoje mais uma 
trajetória do repente da Paraíba através 
do programa ‘De Repente na Rede’. No 
formato em vídeo, a atração é exibida 
semanalmente, sempre às 19h, pela TV 
Funesc no YouTube (www.youtube.
com/TVfunesc ). A apresentação é de 
Iponax Vila Nova, que nesta edição 
faz uma homenagem ao repentista 
paraibano Chico Sobrinho.

Com o nome de batismo de Francisco 
Assis Oliveira, Chico Sobrinho é filho 
de Abília Alves e Roldão Alves Oliveira 
e nasceu em Sousa, no Sertão do estado, 
em 29 de julho de 1951. Começou 
a cantar aos 19 anos, fazendo sua 
primeira dupla com Chico Galvão, 
parceria que os tornou mais conhecidos 
no município de Cajazeiras (PB). Já 
morou em Brasília, Teresina, Mossoró 
e Natal, sempre levando sua arte 

e se apresentando em programas 
de rádio, participando de diversos 
festivais e, muitas vezes, na companhia 
renomados cantadores.

Versão virtual do projeto ‘De 
Repente no Espaço’, a atividade on-line 
já vem acontecendo há dois anos, com 
mais de 100 edições.

Edição faz uma homenagem ao repentista paraibano Chico Sobrinho

‘De Repente na Rede’ traz 
poeta do Sertão da Paraíba

Cultura PoPular

Através do QR Code 
acima, acesse o 
canal da Funesc

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

conTInuAÇÃo

douToR ESTRAnho no mul-
TIvERSo dA loucuRA (Doctor 
Strange in the Multiverse of Mad-
ness. EUA. Dir: Sam Raimi. Aventura. 
14 anos). Doutor Estranho (Benedict 
Cumberbatch) vai para uma jorna-
da rumo ao desconhecido. Além de 
receber ajuda de novos aliados mís-
ticos e outros já conhecidos (como 
a Wanda, interpretada pela 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 (Te-
resa Ruiz), uma professora católica. 
Determinado a conquistá-la, o agnós-
tico de longa data começa a ir à igreja 
para impressioná-la. Mas sobreviver 

a um terrível acidente de motocicleta 
o deixa imaginando se ele pode usar 
sua segunda chance para ajudar os 
outros a encontrar o caminho, levan-
do à surpreendente percepção de 
que ele deveria ser um padre católico. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h45 
(exceto seg., ter. e qua.).

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

Top Gun: mAvERIck (EUA. 
Dir: Joseph Kosinski. Aventura. 12 
anos). Depois de mais de 30 anos 
servindo a marinha como um dos 
maiores 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

Astro da comédia, Jim Carrey encarna novamente o vilão Robotnik em ‘Sonic 2 - O filme’
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Neste mês, em João Pessoa, a escola de teatro apresenta o espetáculo ‘Gala Bolshoi’ e promove uma oficina

Bolshoi faz turnê pelo Nordeste
Dança

Da Redação

Um desfile de vários espetácu-
los de balé em um só: Don Quixo-
te, Quebra-Nozes, Melodia de Gluck, 
e a ópera Orfeu e Eurídice, além das 
danças a caráter. Essa é a descri-
ção do Gala Bolshoi, montagem que 
está em turnê pelo Nordeste do 
país e vira ainda neste mês para 
João Pessoa. A apresentação acon-
tecerá no dia 20, às 20h, no Teatro 
A Pedra do Reino.

A Escola do Teatro Bolshoi Bra-
sil realiza apresentações em mais 
cinco cidades, que também rece-
bem workshops e pré-seleções para 
novos alunos: Fortaleza, Recife, 
Natal, Maceió e Salvador, além da 
capital paraibana.

O Gala Bolshoi é formado por 
variações de conhecidos e acla-
mados espetáculos do balé já ci-
tados. O primeiro ato traz, entre 
outros momentos, o solo A Morte 
do Cisne, do coreógrafo Fokine, de 
apenas dois minutos de duração, 
conta a história do último voo de 
um cisne, antes de sua morte. A 
coreografia exige tal capacidade 
de expressão, com dramaticidade 
e emoção de voo, que torna esta 
performance dificílima e de uma 
beleza única.

O segundo ato é composto pelo 
balé contemporâneo Kaori, do co-
reógrafo William Almeida. Esse 
balé teve estreia em 2018 e desde 
então está no repertório da insti-
tuição. O programa contempla, 
ainda, coreografias que trazem a 
técnica da arte da dança. 

Os ingressos estão à venda no 
site Enjoy Ticket (enjoyticket.com.
br) com preços variando entre R$ 
80 (inteira) e R$ 25 (meia).

Ações na turnê
Além do espetáculo, a Escola 

Bolshoi Brasil irá realizar em sua 
turnê workshops gratuitos e um 
processo de pré-seleção para no-
vos alunos. 

No dia 18, a partir das 9h, no 
Centro de Educação Integrada 
(CEI), acontece a pré-seleção de 
João Pessoa. As vagas são para 
candidatos de ambos os sexos, na 
faixa etária de 12 a 17 anos (con-
forme data de nascimento descri-
ta no edital), com conhecimento 
em dança. Nesta etapa, da pré-
seleção, profissionais do Bolshoi 
analisam as habilidades físicas e 
artísticas dos candidatos, como 
flexibilidade, projeção cênica, pos-
tura e biótipo. O objetivo é pré-se-
lecionar bailarinos e bailarinas 
nascidas nos anos de 2005 a 2011.

As inscrições para a pré-sele-
ção têm uma taxa de R$ 25 e po-
dem ser feitas no site da Esco-
la Bolshoi (www.escolabolshoi.
com.br/audicoes) até a próxima 
segunda-feira (dia 13).

Também no dia 18, a partir 
das 14h30, acontecem três wor-
kshops gratuitos de dança clássi-
ca, na Estação Cabo Branco, to-
das ministradas pelos bailarinos 
da Cia. Jovem Bolshoi Brasil, para 
iniciantes, intermediários e avan-
çados. As inscrições também po-
dem ser realizadas no site da ins-
tituição até o dia 16.

Espetáculo para Rede Pública
No dia 21, às 15h, no Teatro A 

Pedra do Reino, a Cia. Jovem Bol-
shoi Brasil volta a se apresentar 

para a Rede Pública de João Pes-
soa, de forma gratuita. 

Escolas da rede pública da ca-
pital paraibana, já agendados 
previamente com a Secretaria de 
Educação, vão prestigiar um es-
petáculo preparado especialmen-
te para a ocasião, estimulando o 
gosto pelas artes e o hábito de fre-
quentar o teatro.

A Escola Bolshoi Brasil tem 
uma parceria com Prefeitura Mu-
nicipal, na qual realiza a pré-se-
leção de crianças para estudarem 
na única filial do Bolshoi no país, 
em Santa Catarina, criada há 22 
anos. Atualmente, cinco alunos 
de João Pessoa estudam na esco-
la por meio do convênio de bol-
sas de estudos.

A programação gratuita da 
‘Caravana Interatos’ chega duas 
cidades paraibanas nesta semana. 
A primeira parada é em Monteiro, 
hoje e amanhã, para uma Oficina 
de Iniciação da Iluminação Tea-
tral, ministrada por João Batista 
Gomes da Silva. Na próxima sex-
ta-feira (dia 10), às 20h30, o Coleti-
vo de Teatro Alfenim apresenta o 
espetáculo Helenas, no Teatro Mu-
nicipal Jansen Filho. No sábado 
(11), às 19h, o público de Baía da 
Traição poderá assistir à apresen-
tação da Cia. Boca de Cena Teatro 
de Bonecos com a peça Tem Boi no 
Algodão, no Teatro da Escola Mu-
nicipal Antônio Azevedo.

Para a oficina de hoje, o pla-
no de aula traz o princípio básico 
da iluminação teatral; a história 
da iluminação no teatro; o início 
para um aprendizado de plano de 
luz (do início da leitura do texto à 
estreia do espetáculo); como usar 

as cores primárias e secundárias 
na iluminação (verde, vermelho, 
azul, amarelo); o prisma das co-
res. A aula prática compreende o 

princípio básico da iluminação: ti-
pos de refletores, afinação de re-
fletores, montagem do plano de 
luz, programação da mesa e ope-
ração do espetáculo.

Os artistas participantes do ‘In-
teratos’ foram selecionados por 
meio de edital. Desde a abertura, 
que aconteceu no dia 14 de abril, a 
caravana já passou pelas cidades 
de Pedras de Fogo, Duas Estradas, 
Solânea, São Mamede, Monte Ho-
rebe, Poço Dantas, Serra Grande 
e Esperança. Até o dia 2 de julho, 
data do encerramento, o projeto 
também leva espetáculos e ofici-
nas aos municípios de Ouro Velho 
e São João do Rio do Peixe.

A programação da ‘Carava-
na Interatos’ é realizada pelo Go-
verno do Estado da Paraíba, atra-
vés da Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) e conta com 
apoio das prefeituras de Montei-
ro e Baía da Traição.

‘Caravana Interatos’ chega a Monteiro e Baía da Traição
TeaTro

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

para adquirir os 
ingressos

João Batista Gomes ministrará a Oficina de Iniciação da Iluminação Teatral

Peças
Na sexta (dia 10), o 
Alfenim apresenta 
‘Helenas’ no Teatro 

Jansen Filho; no 
sábado (11), a Boca de 
Cena leva ‘Tem Boi no 
Algodão’ para a Escola 

Antônio Azevedo

Ações
Além da apresentação, 
a Escola Bolshoi Brasil 
irá realizar workshops 

gratuitos de dança 
clássica e um processo 

de pré-seleção para 
novos alunos da 

instituição

Foto: Funesc/Divulgação

Foto: Doo Fotografia/Divulgação

Cia. Jovem Bolshoi Brasil trará uma série de espetáculos de balé em um só
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Secretário da Fazenda diz que iniciativa do presidente Bolsonaro vai provocar prejuízos de R$ 1,4 bilhão à PB

Marialvo vê “estratégia eleitoreira”
pec dos combustíveis

Foto: Marcelo Casall Jr/Agência BrasilFoto: Reprodução TV

“Uma estratégia eleito-
reira”. Essa é a opinião do 
secretário de Estado da Fa-
zenda, Marialvo Laurea-
no, sobre a proposta do Go-
verno Federal que promete 
reduzir o valor dos com-
bustíveis. O presidente da 
República, Jair Bolsonaro 
(PL), anunciou anteontem 
uma Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) para 
diminuir impostos fede-
rais sobre combustíveis e 
uma compensação finan-
ceira para os estados que 
também reduzirem o ICMS 
sobre o setor.

Bolsonaro promete res-
sarcir com recursos da 
União os estados que acei-
tarem zerar as alíquotas do 
ICMS sobre diesel e gás de 
cozinha até dezembro. Se-
gundo Marialvo, é um “en-
godo”, que por trás tem a in-
tenção de aprovar a projeto 
de lei complementar (PLP) 

18/22, que deve causar um 
prejuízo de R$ 1,4 bilhão  
para a Paraíba. “O objetivo 
principal é eleitoreiro, para 
forçar o Senado a aprovar 
o PLP 18. Caso seja prova-
do, só na Paraíba o prejuízo 
será de R$ 1,4 bilhão. É um 
absurdo, irá quebrar os es-
tados e municípios. A PEC 
não vai ressarcir em nada o 
prejuízo dos estados com o 
PLP”, comentou o secretá-
rio da Fazenda. 

Para que a proposta 
avance, é necessária a apro-
vação no Senado do PLP 
18/22, que torna essenciais 
os serviços de combustíveis 
e que limita a cobrança do 
ICMS em até 17%. Esse pro-
jeto foi aprovado pela Câ-
mara em 25 de maio. 

Segundo explicou Ma-
rialvo, o ressarcimento pro-
metido pela PEC não resol-
ve o problema do projeto 
de lei que limita em 17% a 
arrecadação do imposto. O 
valor arrecadado é repas-
sado para políticas públi-

cas no Estado e para os mu-
nicípios. “Vai trazer uma 
precariedade dos serviços 
prestados pelo Estado, no 
que se refere aos investi-
mentos em saúde, educa-

ção, segurança. E no que é 
repassado para os municí-
pios”, ressaltou. 

De acordo com o secre-
tário, não haveria problema 
na PEC, se as intenções por 

trás fossem outras. “Que-
rem zerar o diesel e o gás? 
A gente é até a favor dis-
so, sem nenhum problema, 
desde que não aprove a PLP 
18. Além disso, querem pa-

gar os estados com recursos 
que não tem ainda, extraor-
çamentário, que ainda vão 
conseguir. Provavelmen-
te da privatização da Ele-
trobras”

Marialvo não concorda com a iniciativa do Governo Federal e diz que o Estado terá prejuízo bilionário com mudança no ICMS

Os servidores muni-
cipais de Campina Gran-
de fazem hoje de manhã, 
um ato público em fren-
te ao Gabinete do Prefei-
to Bruno Cunha Lima, em 
protesto contra a falta de 
proposta e diálogo com os 
funcionários.  Eles entra-
ram em greve na última 
segunda-feira, e reivindi-
cam reajuste salarial, me-
lhores condições de tra-
balho e cumprimento dos 
Planos de Cargos Carrei-
ra, Salário e Remuneração 
(PCCR).

O Sindicato dos Traba-
lhadores Públicos Munici-
pais do Agreste e da Bor-
borema (Sintab) informou 
que mais de 60% dos ser-
vidores das áreas da saú-
de, educação, Guarda Mu-
nicipal, e limpeza urbana 
aderiram ao movimento 

grevista por tempo inde-
terminado. “Esse núme-
ro só não é maior porque o 
quantitativo de contrata-
dos por excepcional inte-
resse público é bem supe-
rior ao do efetivo. Inclusive, 
uma das nossas reivindi-
cações é que o município 
realize concurso público e 
pare de realizar essas con-
tratações, que não dão ga-
rantias a todos os direitos 
dos trabalhadores”, infor-
mou o presidente do Sin-
tab, Giovanni Freire.

Ele destacou que mes-
mo com a decisão do juiz 
Marcos Coelho de Salles, 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, que determinou 
providências para que os 
serviços indispensáveis 
ao atendimento das neces-
sidades sejam mantidos, 
nada muda no movimen-
to de paralisação. O ma-
gistrado lista saúde, edu-
cação, Guarda Municipal 

Servidores fazem protesto em frente ao Gabinete do Prefeito
greve em campina grande

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

e limpeza urbana como 
atividades a serem rees-
tabelecidas imediatamen-
te. “Ainda não fomos noti-
ficados dessa decisão, mas 
ela não indica a ilegalida-
de da greve. O juiz deter-
mina que 30% desses servi-
ços sejam mantidos, e isso 
está sendo feito, inclusive 
com nosso monitoramen-
to diário, até porque nem 
todos os efetivos aderiram 
ao movimento”, declarou.

Os servidores paralisa-
ram as atividades em pro-
testo pela falta de reajus-
te “que não acontece há 
quatro anos, o não cum-
primento das progressões 
dos PCCRs e também pelas 
péssimas condições de tra-
balho. Temos unidades de 
saúde que se a Defesa Ci-
vil visitar com certeza irá 
interditar”, afirmou.

O Sindicato informou 
que até ontem, o prefeito 
não havia enviado nenhu-

ma proposta nem convoca-
ção para reunião, no senti-
do de discutir os pedidos 
apresentados pelos traba-
lhadores. “Hoje, às 8h30, 
nós faremos um ato pú-
blico em frente ao gabine-
te do prefeito, para buscar 
um diálogo com ele”, disse.

Já na próxima sexta-
feira, os funcionários fa-
rão uma nova mobilização, 
na frente da Vila Sítio São 
João, contando com trio 
elétrico e trio de forró.

Sintab divulgou foto de local de trabalho em situação precária

Foto: Ascom/Sintab

n 
Os 
servidores  
de Campina 
Grande 
paralisaram 
as atividades 
em protesto 
pela falta de 
reajuste

Mesmo com a sugestão 
do retorno no uso de más-
caras no estado de São Pau-
lo, entre outras unidades da 
Federação, pelo aumento 
no número de novos casos 
e também internações por 
causa da Covid-19, a Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
aprovou, ontem, o uso facul-
tativo de máscaras de pro-
teção contra a patologia em 
condomínios.

Os deputados aprovaram 
a Medida Provisória que tra-
ta do uso de máscaras em 
condomínios, oriunda do Po-
der Executivo, tornando fa-
cultativo o uso de máscaras 
de proteção contra a Co-
vid-19 para moradores, fun-
cionários, visitantes e cola-
boradores que circulam pela 
área comum dos respectivos 

estabelecimentos, desde que 
fiquem localizados em mu-
nicípios onde o percentual 
de vacinação com duas do-
ses for superior a 70%.

A Casa Epitácio Pessoa 
também aprovou, ontem, 
projeto determinando que 
as instituições de ensino das 
redes públicas e privada de-
verão fornecer orientações 
para atendimento psicosso-
cial e psiquiátrico no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

De acordo com a deputa-
da Camila Toscano (PSDB), 
autora da matéria, o poder 
público deverá garantir o 
acesso à assistência em saú-
de mental, bem como o aco-
lhimento, acompanhamen-
to e tratamento psicológico 
e psiquiátrico aos profissio-
nais e estudantes.

De acordo com o proje-
to da deputada, esses pro-
fissionais e alunos terão que 
ser encaminhados pelas ins-
tituições de ensino com sin-
tomas de depressão, ansie-
dade, síndrome do pânico, 

além de tendências suicidas. 
“A Política de Saúde Men-

tal é o projeto que queremos 
trazer para a Paraíba. Nunca 
vimos em nenhum momen-
to tantas crianças e adoles-
cente com problemas men-
tais. Enquanto Poder Público 
temos o dever de ajudar de 
alguma forma através de po-
líticas públicas para salvar 
nossas crianças. Tudo isso já 
está extremamente agrava-
do e, principalmente, após 
uma pandemia, esse proble-
ma tende a aumentar. Trata-
se de um projeto que irá aju-
dar nossas crianças e nossos 
adolescentes a terem um fu-
turo tranquilo. Hoje, a saú-
de mental está muito mais 
necessitada de socorro”, afir-
mou a deputada Camila Tos-
cano.

ALPB faculta uso de máscaras em condomínios 
pandemia

O processo eleitoral na 
Paraíba ganhou mais um 
ingrediente. É que o Esta-
do, agora, tem mais um 
pré-candidato a governa-
dor. Foi confirmado, on-
tem, pela direção da Exe-
cutiva Estadual do PRTB, 
o nome do ex-deputado 
federal Major Fábio para 
as disputas que se avizi-
nham.    

Com a escolha do nome 
do Major Fábio, a chapa 
majoritária do PRTB con-
ta agora com dois nomes. 
Além da confirmação do 
ex-deputado federal, a le-
genda apresentou o nome 
do pastor Sérgio Queiroz, 
que é pré-candidato ao Se-
nado Federal. 

“Em reunião marca-
da por muita convicção, 
o presidente estadual do 
PRTB-PB, André Lucena, 
com aval da presidente na-
cional do PRTB, Aldinea 
Fidelix, e com a aprova-
ção do pré-candidato ao 
Senado, Sérgio Queiroz, o 
Major Fábio foi escolhido 
como pré-candidato ao go-
verno do Estado em chapa 
“puro sangue” do PRTB”, 
explicou o pastor, pré-can-
didato ao Senado, Sérgio 
Queiroz.

O pré-candidato ao 
Governo da Paraíba pelo 
PRTB, o ex-deputado fede-
ral Major Fábio já foi can-
didato em 2014, ao mes-
mo cargo. 

Estado ganha mais um 
pré-candidato ao Governo

eleições

Origem
Os deputados 

aprovaram a Medida 
Provisória que trata 
do uso de máscaras 

em condomínios, 
oriunda do Poder 

Executivo

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com
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Projeto de autoria do Executivo visa arrecadar recursos para financiar ações da Prefeitura de João Pessoa

Câmara aprova criação da Lotojampa
façam suas apostas

Na quinta reunião ordi-
nária do Fórum Paraibano 
de Combate à Corrupção 
(Focco-PB) em 2022, reali-
zada, na sede da Procura-
doria da República na Pa-
raíba, em João Pessoa, de 
forma híbrida (com alguns 
participantes de órgãos que 
compõem o fórum por vi-
deoconferência), o Minis-
tério Público Federal (MPF) 
passou a coordenação do 
fórum para o Tribunal de 
Contas da União (TCU). 

Na oportunidade, fo-
ram discutidos também te-
mas relevantes dos grupos 
de trabalho (GTs) do Foc-
co O GT Controle Interno, 
além de executar o Proje-
to Bom dia Controle Inter-
no, vem auxiliando os mu-
nicípios na implantação de 
controladorias locais. Já o 
GT Obras Inacabadas vem 
mapeando as obras parali-
sadas relacionadas a verbas 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção (FNDE), especialmen-
te reformas e construção 

de unidades escolares. O 
GT do Programa Nacional 
de Prevenção à Corrupção 
(PNPC) concluiu a fase de 
autoavaliação das organi-
zações públicas. 

O programa tem o obje-
tivo de reduzir os níveis de 
fraude e corrupção no Bra-
sil a patamares similares 
aos de países desenvolvi-
dos. Por meio desta ação, o 
gestor tem a oportunidade 
de avaliar sua instituição, 
descobrindo previamente 
os pontos mais vulneráveis 
e suscetíveis a falhas.

Durante a reunião, foi 
apresentado ainda, pela re-
presentante do Serviço Bra-

sileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Se-
brae), o programa Empresa 
Íntegra, visando estimular 
uma cultura de empreende-
dorismo e integridade nas 
empresas da Paraíba, com 
o objetivo ainda de incutir 
nos empreendimentos o di-
ferencial competitivo con-
sistente numa cultura em-
presarial ética.

De acordo com Janaina 
Andrade, procuradora da 
República, primeira mulher 
a ocupar o cargo de coorde-
nadora do Focco, o tempo à 
frente do fórum foi de gran-
de aprendizado nas práticas 
de combate à corrupção no 
estado. Depois de coorde-
nar por quase um ano e três 
meses, Janaina disse que 
passa a coordenação para 
o TCU tendo a certeza de 
que o representante do tri-
bunal fará um trabalho de 
excelência. A procuradora 
Janaina Andrade assumiu 
a coordenação do Focco no 
dia 8 de março de 2021.

“Sinto-me honrada em 

ter sido a primeira mulher 
a coordenar o Focco. O fó-
rum tem um papel relevan-
tíssimo, como mecanismo 
de combate à corrupção, es-
pecialmente com o fomento 
do controle social e atuação 
integrada das instituições. 
Essa essência do Focco se 
sobressai, especialmente 
nesse momento do Brasil, 
que presencia retrocessos 
e enfraquecimento dos ór-
gãos de controle. A histó-
ria demonstra que as demo-
cracias não morrem apenas 
pelo arrebatamento do po-
der, mas também pela des-
mobilização dos órgãos de 
fiscalização e controle, e o 
Focco surgiu com esse papel 
de unir forças de maneira 
institucionalizada”, decla-
rou a agora ex-coordenado-
ra Janaina Andrade.

O procurador regional 
da República, Fábio Geor-
ge, um dos idealizadores 
do Focco-PB, participou da 
reunião, de forma presen-
cial, e destacou que o traba-
lho do fórum é uma referên-

cia, já há 17 anos, em todo 
o país, por estimular, atra-
vés do espírito de colabo-
ração entre todos os órgãos 
responsáveis por combater 
a corrupção, o desenvolvi-

mento de um trabalho de 
muita qualidade e efetivi-
dade, permitindo ainda o 
engajamento também da 
própria sociedade civil or-

ganizada nesse processo. 
“Na passagem da sua coor-
denação, do MPF ao TCU, 
não tenho dúvidas de que 
esse espírito de parceria que 
norteou a criação do movi-
mento se manterá, em fa-
vor da boa aplicação dos 
recursos públicos na Paraí-
ba”, ressaltou o membro do 
MPF, que atua na 5ª Região, 
em Recife (PE).

Já o novo coordenador, 
Marcio Sueth, do TCU, enfa-
tizou que é motivo de mui-
to orgulho e honra assumir 
a coordenação do Focco-PB. 
“Pessoalmente, será um de-
safio enorme estar à frente 
da pioneira e mais célebre 
das redes de controle es-
taduais. Ainda mais após 
a competente gestão reali-
zada pelo MPF/PB ao lon-
go desse último período. É 
digno de ressaltar a forma 
primorosa e diligente com 
que a Drª Janaína Andrade 
atuou no sentido de buscar 
a lisura e correição dos atos 
e decisões dos gestores pú-
blicos”.

TCU assume coordenação do Focco na PB no lugar do MPF

Tribunal de Contas do Estado faz auditoria em 278 escolas

combate à corrupção

em 80 municípios

n 

Na reunião, foi 
apresentado, pelo 
Sebrae, o programa 
Empresa Íntegra, 
visando estimular o 
empreendedorismo

Fundador
O procurador regional 

da República, Fábio 
George, um dos 
idealizadores do 

Focco-PB, 
participou 
da reunião

Agora, além da Loteria 
do Estado da Paraíba (Lo-
tep), que existe há décadas, 
os apostadores da capital 
paraibana terão mais uma 
opção para apostar. É que 
ontem, a Câmara Munici-
pal de João Pessoa aprovou 
a criação da loteria da capi-
tal paraibana, ou a Lotojam-
pa, como será chamada. O 
Projeto, oriundo do Execu-
tivo municipal, teve o voto 
contrário do vereador Mar-
cos Henriques (PT). 

De acordo com o Projeto, 
objetivo é arrecadar recursos 
em prol de atividades gover-
namentais em diversos seto-
res. A Lotojampa poderá ser 
desenvolvida por meios fí-
sicos e virtuais, dentro dos 
limites territoriais de João 
Pessoa e será executado e fis-
calizado pela Secretaria Mu-
nicipal de Administração, 
que terá poderes de regula-
ção, fiscalização e de pena-
lização, podendo contratar 
empresas fornecedoras de 
infraestrutura e tecnológia. 

A Lotojampa poderá ex-
plorar quaisquer das moda-
lidades de loterias, jogos e 
apostas previstas em Lei Fe-
deral, bem como as que ve-
nham a ser criadas, de ma-
neira a assegurar recursos 
para o cumprimento de sua 

missão institucional, sendo 
vedada a comercialização ou 
registro de produtos lotéri-
cos a menores de 18 anos e a 
incapazes civilmente. 

Em relação ao voto con-
trário, o vereador Marcos 
Henriques explicou que a 
iniciativa não deu certo em 
diversas outras cidades do 
país e que a capital paraiba-
na precisa de políticas públi-
cas e ações de inclusão social. 

“Nossa cidade está cheia 
de problemas causados pe-
las chuvas, as Unidades de 
Pronto Atendimento (Upas) 
estão sem remédios. A gente 
está discutindo a criação de 
uma rede de apostas em lote-
ria. O prefeito está inverten-
do valores. Nos municípios 
em que foi criado isso, criou-
se uma fonte de corrupção, 
em nenhum deu certo. Está 
totalmente fora de contexto 
e equivocado”.

Já o vereador líder da ban-
cada de situação do prefeito 
Cícero Lucena (Progressistas) 
na Casa Napoleão Laureano, 
Bruno Farias (Cidadania), en-
fatizou que o instrumento se-
ria uma forma de incremen-
tar a receita municipal, sendo 
os recursos revertidos para 
seguridade e assistência so-
cial, além de saúde, cultura, 
esporte e lazer. 

Seguindo os exemplos da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, Governo do Estado, 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba e Tribunal de Justi-
ça, o presidente da Câmara 
Municipal de João Pessoa, 
o vereador Dinho Dowsley 
(Avante), confirmou, ontem, 
a antecipação do pagamento 
de 50% do 13º dos servidores 
da Casa Napoleão Laureano. 

“Estamos no período ju-
nino e queremos presentear 
nossos servidores. Para isso 

estamos dando uma condi-
ção a mais para que os pro-
fissionais que se dedicam no 
dia a dia na Câmara possam 
curtir as festas com mais di-
nheiro no bolso”, completou 
o presidente.

Segundo o presidente, o 
pagamento será feito nes-
ta sexta-feira, dia 10. Ele ex-
plicou, no entanto, que es-
tava guardando o recurso 
para o pagamento no fim 
do ano, mas decidiu anteci-
par após ver a mesma medi-

da ser adotada pelo Governo 
do Estado e pela Prefeitura 
de João Pessoa. 

“Teremos o Dia dos Na-
morados, no dia 12, o São 
João logo em seguida, que 
está vindo por aí também. 
Enfim, datas propícias. A 
Câmara Municipal faz as 
suas economias para aten-
der os seus servidores”, ex-
plicou o presidente.

O anúncio foi endossado 
pelo próprio presidente na 
sessão de ontem. Desde que 

ele assumiu o comando da 
Casa Napoleão Laureano, no 
ano passado, Dinho iniciou 
um processo de enxugamen-
to dos gastos, com a revisão 
de contratos, visando maior 
economicidade na prestação 
dos serviços.

A Câmara de João Pes-
soa vem pagando os salá-
rios dos servidores sempre 
dentro do mês trabalhado e, 
segundo o presidente, isso 
também é fruto da austeri-
dade na gestão.

Antecipação de 50% do 13o dos servidores

Cerca de 90  auditores e 
técnicos do controle exter-
no do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba, distribuí-
dos em 45 equipes, realiza-
ram ontem uma Auditoria 
Coordenada de forma sur-
presa para verificar a situa-
ção estrutural e a prestação 
de serviços das escolas esta-
duais e municipais em todo 
o estado, após a retomada 
das aulas presenciais na rede 
pública de ensino em 80 mu-
nicípios, incluindo a capital. 

De acordo com o presi-
dente do TCE-PB, conselhei-
ro Fernando Catão, a fiscali-

zação foi realizada em um 
único dia, utilizando toda 
a força disponível de traba-
lho, reunindo auditores e téc-
nicos, e é a maior já realiza-
da pelo Tribunal. Trata-se de 
vistoria simultânea de 278 
unidades de ensino, selecio-
nadas e distribuídas entre as 
quatro mesorregiões da Pa-
raíba – sendo 90 estaduais e 
188 nas escolas municipais 
-em 80 municípios do esta-
do. Cerca de 110 mil alunos 
são atendidos pelas escolas 
selecionadas em um total de 
2.415 salas de aula.

As escolas foram esco-

lhidas por amostragem, 
conforme o Índice de De-
sempenho na Educação Bá-
sica (Ideb), que compõe os 
Indicadores de Desempe-
nho dos Gastos Públicos em 
Educação na Paraíba (ID-
GPB), (Ferramenta  do TCE
-PB). Dentre esses, os seis 
maiores municípios em vo-
lume de recursos, (João Pes-
soa, Campina Grande, Ca-
bedelo, Santa Rita, Patos 
e Bayeux ). Os agentes de 
fiscalização saem a campo 
para avaliar não só a lega-
lidade, mas também a qua-
lidade do gasto dos recur-

sos em políticas e serviços 
públicos.

A finalidade dessa audi-
toria é identificar e  corrigir 
os problemas que afetam o 
setor de educação. Todas as 
informações, fotos, dados, 
situações de irregularidade, 
coletadas durante a fiscaliza-
ção serão  transmitidas em 
tempo real e consolidados 
em um painel do Tribunal 
de Contas.

Relatório
Tudo de irregular que 

for apontado pelos audito-
res vai fazer parte de docu-

mentos elaborados pelo tri-
bunal (um relatório geral 
parcial e um relatório con-
solidado), com dados seg-
mentados por região. Essa 
documentação será enca-
minhada aos Conselheiros 
Relatores dos processos dos 
municípios relacionados às 
escolas fiscalizadas.

De acordo com o conse-
lheiro Fernando Catão, “to-
das as Prefeituras e órgãos 
estaduais serão notificados 
pelo TCE-PB a corrigir e 
prestar esclarecimentos de-
talhados sobre cada caso”.

Auditoria Coordenada 

na Educação -TCE Mais - 
A fiscalização  coordenada 
TCE Mais, realizada ontem, 
consistiu no deslocamen-
to de auditores do contro-
le externo para inspecionar 
‘in loco’, as escolas Públicas.

Será objeto da fiscaliza-
ção: funcionamento da uni-
dade escolar, a infraestru-
tura geral das escolas, rede 
de energia elétrica, abaste-
cimento de água, acesso à 
Internet, biblioteca da uni-
dade, merenda, almoxari-
fado, laboratórios especiais, 
além da forma de retomada 
das aulas.

Proposta que cria a loteria da capital paraibana recebeu apenas um voto contrário e deve seguir para sanção do prefeito

Foto: Olenildo Nascimento/CMJP
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Por três votos a dois, a Se-
gunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) der-
rubou ontem a decisão do mi-
nistro Nunes Marques que 
devolveu o mandato ao depu-
tado estadual Delegado Fer-
nando Francischini (União 
Brasil-PR).

Na semana passada, o mi-
nistro suspendeu a decisão 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) que cassou o man-
dato do parlamentar. 

Durante o julgamento, 
Nunes Marques reafirmou 
sua decisão, na qual entendeu 
que a conduta do deputado 
nas redes sociais não impac-
tou na normalidade das elei-
ções. O voto foi seguido pelo 
ministro André Mendonça.

No entanto, os ministros 
Edson Fachin, atual presiden-
te do TSE, Ricardo Lewando-
wski e Gilmar Mendes não 
referendaram a liminar por 
entenderem que a cassação 
foi uma medida proporcional 
pela divulgação de desinfor-
mações contra o sistema elei-
toral e está de acordo com a 
jurisprudência do Tribunal 
Eleitoral. 

Cassação 
O parlamentar foi cassado 

pela Corte Eleitoral em outu-
bro do ano passado e recor-
reu ao Supremo para manter 
o mandato. Conforme deci-
são do TSE, Francischini fez 
afirmações inverídicas sobre 

fraudes nas urnas eletrônicas 
no dia da votação. 

De acordo com a acusa-
ção, no primeiro turno das 
eleições de 2018, Francischini 
realizou uma transmissão ao 
vivo nas redes sociais e afir-
mou que foram encontradas 
duas urnas eletrônicas adul-
teradas durante a votação. No 
entanto, não foram constata-
das fraudes nas urnas. 

Pelas afirmações, o Minis-
tério Público Eleitoral (MPE) 
pediu a cassação do mandato 
por abuso de poder e uso in-
devido dos meios de comuni-
cação pela propagação de in-
formações falsas. 

No julgamento no TSE, a 
defesa do parlamentar ale-
gou que Francischini “come-
teu uma infelicidade” e dele-
tou o vídeo de sua rede social 
após a repercussão do caso.

Segunda Turma derrubou decisão do ministro Nunes Marques, que havia devolvido o mandato a Fernando Francischin

STF mantém a cassação de deputado
Por três votos a dois

André Richter 
Agência Brasil

Suspensão
Na semana passada, o 

ministro Nunes Marques 
suspendeu a decisão 
do Tribunal Superior 

Eleitoral que cassou o 
mandato do parlamentar

A Segunda Turma do STF restabeleceu a validade do julgamento do TSE, que cassou o mandado de Fernando Francischini

Um procedimento para 
investigar a necessidade de 
uso de câmeras de vídeo 
corporais por policiais ro-
doviários federais no exer-
cício da função de policia-
mento extensivo foi aberto 
pelo procurador da Repú-
blica Flávio Matias, coor-
denador do Controle Exter-
no da Atividade Policial em 
Sergipe. O objetivo é que o 
Ministério Público Federal 
acompanhe as abordagens 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral que ocasionarem víti-
mas ou demandarem con-
trole externo policial.

A investigação foi instau-
rada após a morte de Ge-
nivaldo de Jesus Santos na 
cidade de Umbaúba, em Ser-
gipe. O homem foi trancado 

no porta-malas de uma via-
tura, transformado em uma 
“câmara de gás” pelos agen-
tes da PRF.

Martias disse que esse foi 
o segundo caso envolvendo 
agressões por policiais rodo-
viários federais contra pes-
soas abordadas em Umbaú-
ba (SE), tornando necessário 
analisar o uso de câmeras de 
vídeo corporais.

Segundo o procurador, 
a medida se mostra ainda 
mais necessária devido ao 
teor da primeira nota divul-
gada à imprensa pela PRF a 
respeito da morte de Geni-
valdo de Jesus, “na qual fo-
ram prestadas informações 
posteriormente contraria-
das pelas gravações realiza-
das por pessoas que presen-
ciaram a trágica abordagem, 
somente depois vindo a PRF 

a mudar de postura e a recri-
minar os graves atos pratica-
dos por seus agentes nesse 
caso concreto”.

Em um segundo momen-
to, quatro dias após a morte 
de Genivaldo, a PRF se po-
sicionou afirmando que ‘as-
siste com indignação os fatos 
ocorridos’ e que não compac-
tua com as medidas adota-
das durante a abordagem, 
nem com “qualquer afronta 
aos direitos humanos”.

A partir da instauração 
da investigação, foram en-
viados ofícios às Secreta-
rias de Segurança Pública 
dos 26 estados e do Distrito 
Federal, requisitando infor-
mações sobre uso de câme-
ras de vídeo corporais. As 
secretarias têm prazo de 15 
dias para responder o ofí-
cio. Aquelas que forem fa-

voráveis à medida propos-
ta, devem encaminhar ao 
MPF cópias dos estudos téc-
nicos e do termo de referên-
cia que subsidiam a decisão 
de adotar câmeras de vídeo 
corporais pelos policiais que 
atuam na atividade de poli-
ciamento ostensivo.

MPF vai analisar uso de câmeras pela PRF
aPós morte Por asfixia
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O objetivo é 
que o MPF 
acompanhe as 
abordagens 
da PRF que 
ocasionarem 
vítimas ou 
demandarem 
controle externo 
policial

Agência Estado

O Ministério da Defesa 
prepara nova resposta ao 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). Ela será uma tré-
plica, terá caráter político 
e rebaterá os comentários 
dos técnicos do tribunal 
aos questionamentos fei-
tos pela equipe do general 
Héber Portella a respeito 
de possíveis fragilidades 
nas urnas e na totalização 
eletrônica de votos.

Portella é o represen-
tante do Ministério da De-
fesa na Comissão de Trans-
parência Eleitoral (CTE), 
criada em 2021, para apri-
morar o sistema usado nas 
eleições de 2022. O novo 
documento deve ser apre-
sentado na próxima reu-
nião da comissão, marcada 
para o dia 20. Ele será ba-
seado em trabalho do Co-
mando de Defesa Ciber-
nética (ComDCiber) que 
procura, sobretudo, des-

fazer a ideia de incompe-
tência e de erros grossei-
ros que os peritos do TSE 
apontaram no trabalho an-
terior dos militares.

Os peritos do ComD-
Ciber dizem que possí-
veis erros cometidos por 
eles nos questionamentos 
aconteceram porque não 
receberam todas as infor-
mações sobre o sistema 
eleitoral nem sobre as me-
todologias. Lembram que, 
em outubro do ano passa-
do, após a primeira reu-
nião da CTE, solicitaram 
ao TSE o envio de mais de 
uma dezena de documen-
tos sobre o sistema que não 
foram remetidos

Também afirmam que 
pediram autorização para 
fazer questionamentos 
a fim de compreender o 
sistema. Até hoje, alega o 
ComDCiber, não houve re-
união técnica, só a troca 
de documentos, seguida 
de interpretações políti-
cas do TSE.

Ideias
Já a cúpula do Exérci-

to pretende reafirmar três 
ideias. A primeira é a de 
que as Forças Armadas co-
laboraram desde o começo 
com a CTE. Querem reite-
rar que não agiram politi-
camente nem se deixaram 
instrumentalizar pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. E 
pretendem mostrar com-
petência técnica, arranha-
da pela resposta do TSE.

Diz ainda que a desig-
nação de Portella não ocor-
reu em razão de proximi-
dade com o então ministro 
da Defesa, Walter Braga 
Netto, mas por ele chefiar 
a ComDCiber. Há no Exér-
cito a certeza de que não 
foi Portella o responsável 
pelo vazamento dos ques-
tionamentos feitos ao tri-
bunal pelas Forças Arma-
das. Em janeiro, Bolsonaro 
usou esses dados em uma 
live. As suspeitas no caso 
recaem sobre Braga Netto, 
que recebera as informa-

ções de Portella, na condi-
ção de chefe.

Sigilo
Cogitado para ser vice 

na chapa de Bolsonaro, 
Braga Netto teria interes-
se de agradar ao chefe, 
apesar do compromisso 
assumido com o TSE de 
manter em sigilo os ques-
tionamentos técnicos. Os 
magistrados têm a mesma 
desconfiança. No Supremo 
Tribunal Federal, o uso po-
lítico das informações fei-
to por Bolsonaro foi consi-
derado uma deslealdade.

Em resposta, a Força 
Terrestre procura mostrar 
não ter interesse em se ver 
arrastada para a política, 
principalmente diante do 
cenário eleitoral. O proble-
ma agora é saber se o docu-
mento que o Exército pre-
para sairá do terreno do 
diálogo entre peritos e se 
transformará em mais um 
lance da guerra aberta en-
tre os poderes

Defesa prepara nova resposta para o TSE 
Processo eleitoral

Marcelo Godoy 
Agência Estado

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), afirmou ontem que a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) anunciada pelo 
Governo Federal para dimi-
nuir o preço dos combustíveis 
não vai causar “confronto nem 
com governadores, nem com 
outras instituições”.

A fala de Lira vem diante 
de reivindicações de estados 
de que propostas em trami-
tação no Congresso que afe-
tam a cobrança de tributos 
estaduais sobre os combustí-
veis pode provocar perda na 
arrecadação.

“Estamos na vertente de 
diminuir um pouco os lucros, 
receita crescente dos Estados. 
Não é hora de nós avolumar-
mos nossos cofres. ... PEC dos 
combustíveis compensação a 
Estados veio ao encontro de 
proteção dos vulneráveis .... 
Discussão de redução de im-
postos é matéria de grande im-
portância para futuro deste 
País. Não tem perspectiva de 
confronto nem com governa-
dores, nem com outras institui-
ções”, defendeu Lira durante 
entrevista coletiva nesta terça.

A PEC anunciada na se-
gunda-feira é uma espécie de 
acordo com os governos esta-
duais para reduzir a carga tri-

butária sobre os combustíveis 
e, com isso, tentar frear a es-
calada da inflação no país. A 
proposta prevê, em linhas ge-
rais, zerar o ICMS sobre die-
sel e o gás de cozinha; reduzir 
o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
e zerar os impostos federais so-
bre gasolina e etanol; e com-
pensar os estados e o Distri-
to Federal.

A ideia do governo é limitar 
o ressarcimento aos estados em 
um valor a ser fixado, entre R$ 
25 bilhões e R$ 50 bilhões, que 
seria repassado pela União.

Além da PEC, outra pro-
posta, para manter a competi-
tividade de combustíveis reno-
váveis e um projeto de lei que 
estabelece um teto de 17% para 
o ICMS de combustíveis e ener-
gia tramitam no Senado.

Arthur Lira diz que PEC 
não causará confronto 

Preço dos combustíveis

Agência Estado

Iander Porcella e 
Bruno Luiz

Recursos
A ideia do Governo 
Federal é limitar o 
ressarcimento aos 

estados em um valor a 
ser fixado, entre R$ 25 
bilhões e R$ 50 bilhões

Foto: Nelson Jr./SCO/STF
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Segunda a sexta

Biden deve presidir abertura, em Los Angeles, da primeira cúpula sediada pelos EUA desde a reunião inaugural, em 1994

Cúpula das Américas começa hoje
nos estados unidos

Imigração
A Casa Branca 

insistiu que está 
buscando um 

acordo migratório 
para ser assinado 

na Cúpula das 
Américas, realizada 

até sexta-feira

Os EUA sediam esta 
semana a Cúpula das 
Américas de 2022, com 
suas autoridades com 
grandes esperanças de 
que o governo Joe Biden 
ajude a reparar os danos 
da era Donald Trump às 
relações e a reafirmar a 
primazia do país diante 
da crescente influência da 
China na América Latina.

Biden deve presidir a 
abertura oficial hoje, em 
Los Angeles, da primeira 
cúpula sediada pelos EUA 
desde a reunião inaugural 
em 1994. Ele deve tentar 
forjar uma visão comum 
após anos de relativa ne-
gligência de seu anteces-
sor que, com seu lema 
“America First”, não par-
ticipou da última cúpula 
em Lima (Peru) em 2018. 
Vários temas devem pau-
tar as discussões dos líde-
res este ano.

Imigração irregular
A Casa Branca insis-

tiu que está buscando um 
acordo migratório para 
ser assinado na Cúpula 
das Américas, realizada 
até sexta-feira, apesar das 
ausências de Venezuela, 

Agência Estado Nicarágua, Cuba e Mé-
xico, entre outros países. 
Com Biden sob pressão 
por números recordes de 
migrantes na fronteira sul 
dos EUA, um funcionário 
de alto escalão do gover-
no americano explicou 
que na declaração que 
está sendo trabalhada, 
os participantes compar-
tilharão sua visão sobre 
“como enfrentar juntos o 
desafio migratório”.

Um dos principais 
focos da crise migrató-
ria está no Haiti, onde a 
violência das gangues, a 
fome, a crise política e a 
destruição causada pelo 
terremoto de 2021 estão 
levando a população a 
um acelerado processo 
migratório. 

aliados

Coreia do Sul e Estados Unidos fazem 
demonstração conjunta de poder aéreo

A Coreia do Sul e os Esta-
dos Unidos (EUA) fizeram on-
tem demonstração conjunta 
de poder aéreo, durante visi-
ta da vice-secretária de Esta-
do norte-americana, Wendy 
Sherman. Ela disse que ha-
verá resposta forte e clara se a 
Coreia do Norte conduzir um 
teste nuclear.

A demonstração, que en-
volveu 20 aviões de guerra, 
incluindo caças F-35A, ocor-
reu um dia depois que os alia-
dos dispararam oito mísseis 
terra-terra na costa leste da 
Coreia do Sul, em resposta a 
uma série de mísseis balísti-
cos de curto alcance lançados 
pela Coreia do Norte no últi-
mo domingo.

“A Coreia do Sul e os Es-
tados Unidos demonstraram 
sua forte capacidade e de-
terminação para atacar com 
rapidez e precisão qualquer 
provocação norte-coreana”, 

disseram os militares sul-co-
reanos em comunicado, acres-
centando que os aliados es-
tão monitorando de perto e 
se preparando para qualquer 
nova provocação norte-co-
reana.

A declaração veio horas 
depois de Sherman se encon-
trar com seu colega sul-corea-

no, Cho Hyun-dong, em Seul 
para discutir a Coreia do Nor-
te. O Estado recluso realizou 
uma série de testes de mísseis 
recentemente e alguns analis-
tas acreditam que ele está se 
preparando para retomar os 
testes de armas nucleares após 
um hiato de cinco anos.

“Qualquer teste nuclear se-

ria uma violação completa das 
resoluções do Conselho de Se-
gurança da ONU e haveria 
uma resposta rápida e vigoro-
sa. Acredito que não apenas a 
Coreia do Sul, os Estados Uni-
dos e o Japão, mas o mundo in-
teiro responderia de maneira 
forte e clara”, disse Sherman 
em entrevista após a reunião.

Violações de direitos humanos 
são investigadas na Ucrânia

comissão da onu

Uma comissão de três es-
pecialistas, criada pela Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU) para investigar 
possíveis violações de direi-
tos humanos durante a inva-
são da Ucrânia pela Rússia, 
chegou ontem ao país.

Composta pelo colom-
biano Pablo de Greiff, pelo 

norueguês Erik Mose e pela 
bósnia Jasminka Dzumhur, 
a comissão ficará no territó-
rio ucraniano até 16 de junho.

Durante a viagem, a pri-
meira realizada ao país, que 
desde 24 de fevereiro é alvo 
de ofensiva militar russa, a 
comissão de peritos, sob a 
tutela do Conselho de Di-
reitos Humanos das Nações 
Unidas, vai visitar Kiev, Lviv, 
Kharkov e Sumy, onde terá 

encontros com vítimas e tes-
temunhas de abusos e vio-
lações de direitos humanos.

Os membros da comis-
são também vão se reunir 
com deslocados pelo con-
flito e com representantes 
do governo da Ucrânia, in-
cluindo vários ministros, 
além de representantes da 
sociedade civil e de agên-
cias das Nações Unidas que 
operam no país.

A América Latina está 
passando por um momen-
to de grande incerteza polí-
tica devido à erosão de suas 
instituições e aos desgastes 
econômico e social causados 
pela pandemia de Covid-19. 
Embora a população latino
-americana represente ape-
nas 8,4% do total global, a re-
gião é responsável por 32,1% 
das mortes relatadas por Co-
vid-19, uma doença que, se-
gundo os dados mais recen-
tes da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), causou di-
reta e indiretamente 14,9 mi-
lhões de mortes em todo o 
mundo.

Como consequência da 
prolongada crise sanitária e 
social, a pobreza na região 
atingiu níveis sem prece-
dentes e teve um forte im-
pacto sobre a desigualdade 
e o emprego. 

Meio Ambiente
A Cúpula das Américas 

visa um “futuro sustentá-
vel”, um desafio de transição 

ecológica que envolve de um 
lado os EUA, segundo maior 
emissor mundial de carbo-
no, e de outro a América La-
tina, uma das regiões mais 
impactadas pela crise cli-
mática e que não conseguiu 
reduzir o desmatamento de 
suas florestas.

Em um mundo pós-pan-
demia que visava mudar pa-
radigmas, as emissões de 
gases de efeito estufa estão 
quase nos mesmos níveis de 
antes de 2019, de acordo com 
o Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente 
(Pnuma).

Desigualdade de gênero
A cúpula começa com 

apenas três mulheres na 
presidência de países do 
continente americano, um 
reflexo da desigualdade de 
gênero de uma região cuja 
lacuna nessa área aumen-
tou durante a pandemia de 
Covid-19.

A presidente de Hondu-
ras, Xiomara Castro, e as dos 

países caribenhos de Bar-
bados e Trinidad e Tobago, 
Sandra Mason e Paula-Mae 
Weekes, respectivamente, 
serão as únicas mulheres 
chefes de Estado em uma 
cúpula ameaçada por boico-
tes e sem uma agenda clara.

Guerra
A invasão da Ucrânia 

pela Rússia desencadeou 
um “terremoto global” cujas 
ondas de choque também 
estão sacudindo as Améri-
cas, que não têm uma visão 
unificada do ponto de vista 
político e foram atingidas 
pelos efeitos econômicos da 
guerra.

Em um extremo estão os 
EUA, porta-bandeira do iso-
lamento internacional da 
Rússia sob a presidência de 
Vladimir Putin. No outro 
estão Cuba, Venezuela e Ni-
carágua, que a consideram 
uma aliada fundamental e 
que os ajuda a contornar as 
sanções que também enfren-
tam por parte do Ocidente.

Desgaste econômico e social

Agência Brasil

Agência Brasil

Demonstração conjunta dos dois países envolveu 20 aviões de guerra, incluindo caças F-35A

Foto: Ministério da Defesa da Coreia do Sul
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Em junho, número de pedidos chega a subir 130% em relação aos outros meses

São João impulsiona venda 
de comidas típicas em JP

setor gastronômico

O período de São João está 
impulsionando as vendas de 
comidas típicas. Empresários 
do setor de gastronomia já se 
preparam para atender à de-
manda, que pode até triplicar 
o consumo médio, em compa-
ração com os outros meses do 
ano. Os clientes iniciaram as 
encomendas das comidas para 
as festas, confraternizações e 
reuniões familiares. Mas, an-
tes disso, o agricultor preci-
sou investir no plantio para 
ter uma colheita satisfatória.

O empresário Irenaldo Xa-
vier, que tem três lojas de pro-
dutos alimentícios regionais, 
em João Pessoa, já começou a 
receber encomendas de pamo-
nha, canjica, bolo de milho, pé 
de moleque, bolo de macaxei-
ra e bolo baeta. Para atender à 
demanda do período, ele au-
mentou em 15% o número de 
funcionários, e espera um fa-
turamento 30% maior sobre o 
ano passado. Os preparativos 
iniciaram há meses porque o 
aumento de demanda de ju-
nho sobre a média dos outros 
meses é superior a 130%.

“Acreditamos que a pro-
cura neste ano vai ser mais in-
tensa. As pessoas estão se re-
unindo mais e fazendo mais 
eventos e confraternizações, 
em comparação com o ano 
passado, quando ainda havia 
medidas restritivas contra a 
Covid-19”, conta. O primeiro 
passo foi a contratação de cin-
co funcionários no começo do 
ano. A antecipação é em razão 
do treinamento para fabrica-
ção dos alimentos. Ao todo, 
a empresa, que tem a unida-
de de produção, no Bairro dos 
Estados, tem 40 funcionários.

A produção de milho já 
está acertada com um fornece-
dor do Mercado Central. “Nós 
compramos milho semanal-
mente. Normalmente, são 60 
mãos de milho por semana. 
Mas, já estamos comprando 
140, porque a procura aumen-
tou. Em razão disto, já avisa-
mos aos clientes que estamos 
atendendo por encomenda. Só 
abriremos as lojas no dia 23 

Thadeu Rodrigues 
thadeu.rodriguez@gmail.com

Com previsão de alta demanda, comerciantes se prepararam para atender aos pedidos de comidas típicas  
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período junino. O gerente de 
uma padaria no Bairro dos Es-
tados, Isaac Oliveira, conta que, 
no mês de junho, a variedade 
de alimentos aumenta. “Pro-
duzimos bolo de batata-doce, 
de tapioca, e a pamonha assa-
da, que é um bolo com baga-
ço do milho, diferente do bolo 
mais fino. Além disso, vende-
mos pamonha sem leite, com 
leite de gado e com leite de coco, 
para que todos possam degus-
tar o que mais agrada”, explica.

A empresa chega triplicar 
as vendas dos itens regionais, 
em junho, no comparativo com 
os demais meses do ano. Mas, 
na venda de pamonhas, por 
exemplo, o aumento é de 10 ve-
zes. O gerente afirma que as en-
comendas já começaram e des-
taca que no dia 23 a padaria vai 
estar aberta para venda dire-
ta. “Deveremos ter metade das 
vendas sob encomenda e a ou-
tra metade de compra na hora”.

Produção
O produtor rural da cida-

de do Conde, José Pedro, es-

pera ter boas vendas de milho, 
neste ano. Ele e o sogro investi-
ram no plantio do cereal para 
vender na Central de Comer-
cialização da Agricultura Fa-
miliar (Cecaf), administrada 
pela Prefeitura de João Pessoa, 
e afirma que a procura pelo 
milho tem sido maior. 

“Nós economizamos para 
comprar sementes e ter uma 
produção maior que do ano 
passado. Enfrentamos algu-
mas dificuldades, como o au-
mento no custo do adubo, que 
dobrou, além do custo do frete, 
com as constantes altas de com-
bustíveis. Por conta disto, esta-
mos vendendo a mão de milho 
a R$ 50, porque é de qualidade. 
Mas, o consumidor pode en-
contrar por preços mais bara-
tos. Já no Festival do Milho da 
Cecaf, vamos baratear para R$ 
40 a R$ 45”, comenta ele, que 
pretende vender 300 mãos de 
milho, no evento que será rea-
lizado de 21 a 23 de junho. A ex-
pectativa, nesta sétima edição, 
é comercializar mais de cinco 
toneladas do produto.

Apresentar aos profissionais 
e empresários do setor as princi-
pais tendências e inovações do 
mercado de confeitaria, panifi-
cação, festas e decoração, além 
de promover networking e capa-
citações sobre os temas em evi-
dência nessa cadeia produtiva. 
Essa é a proposta do Experien-
ce Cake Art Nordeste, evento 
que conta com o apoio do Sebrae 
Paraíba e será realizado em João 
Pessoa até amanhã.

Promovido pelo Ateliê Fa-
biana Kelly, o Experience Cake 
Art, considerado um dos maio-

res eventos do setor no Nor-
deste, está sendo realizado no 
Centro de Convenções de João 
Pessoa, desde ontem. Entre os 
destaques da programação, es-
tão as palestras e aulas práticas, 
que abordam temas como em-
preendedorismo, crescimento 
pessoal e profissional, criativi-
dade e técnicas de confeitaria e 
panificação.  

Além das capacitações, o 
evento também contará com 
uma feira voltada à exposição de 
insumos, serviços e produtos do 
setor. De acordo com o analista 

técnico do Sebrae Paraíba, Alex 
Teixeira, a instituição está sub-
sidiando a participação de ex-
positores paraibanos no even-
to, através de seis estandes, de 
modo a incentivar o networking 
e a geração de novas oportuni-
dades de negócios.  

“Esse é um setor que envol-
ve uma grande cadeia produti-
va e que está em pleno cresci-
mento. Por essa razão, o Sebrae 
vem apoiando esse mercado, de 
modo a contribuir para o seu 
fortalecimento na Paraíba, além 
de proporcionar aos empreen-

dedores e profissionais da área 
uma oportunidade de ter aces-
so a profissionais renomados no 
mercado e às tendências e tecno-
logias que costumam estar mais 
disponíveis em grandes centros 
brasileiros”, explicou.  

Ainda conforme o analista, 
durante os três dias de evento o 
Sebrae, em parceria com o Se-
nai e o Sicoob, vai oferecer ser-
viços de orientação empresa-
rial, orientação para o crédito, 
além de outros atendimentos 
nas áreas de finanças, empreen-
dedorismo e inovação.

Empresários debatem inovações e tendências 
confeitaria e panificação

para entregas”, enfatiza.
A aposentada Fátima Fra-

de é cliente do local e está en-
comendando as comidas tí-
picas. “Eu sempre compro 
pamonha, coalhada e canjica, 
mas, pro dia 23 vamos reunir 
a família, então, é melhor me 
antecipar do que ficar sem as 
comidas juninas”, conta.

Mais variedades
As padarias também mu-

dam sua rotina para faturar no 

n 

Donos de 
negócios têm 
investido na 
contratação 
de mão de 
obra para 
garantir a 
produção, 
que será 
feita por 
encomenda  
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Pesquisa realizada pela CNDL e pelo SPC 
Brasil aponta que a maioria dos consumidores 
brasileiros pretende presentear no Dia dos 

Namorados. De acordo com o levantamento, realizado 
em parceria com a Offerwise, 57% dos entrevistados 
pretendem comprar presentes no Dia dos Namorados. 
Para este ano, a expectativa é de que sejam injetados 
cerca de R$ 18,06 bilhões na economia, valor próximo 
ao de 2021. Quando a pesquisa investiga quem 
será a pessoa presenteada, o esposo ou a esposa 
aparecem em primeiro lugar (61%), enquanto 31% 
pretendem presentear os namorados. Entre os que não 
vão comprar presentes, 55% não têm namorado(a), 
noivo(a) ou cônjuge, 10% vão priorizar o pagamento 
de dívidas e 10% não gostam ou não têm o costume de 
comemorar essa data.

De acordo com o levantamento, 56% dos 
consumidores garantem que devem comprar um único 
presente, enquanto 31% pretendem adquirir dois itens, 
sendo a média de 1,5 presente. “O país ainda enfrenta 
um momento delicado de crise, o orçamento apertado e 
o aumento da inflação impactam nas compras. Embora 
para muitos consumidores o momento seja de conter 
os gastos, esta é uma data importante, em que o ato de 
presentear acaba sendo uma demonstração de afeto”, 
destaca o presidente da CNDL, José César da Costa.

Gastos
A pesquisa mostra que com relação aos gastos 

pretendidos, 34% pretendem gastar mais este ano 
do que no ano passado, sendo os principais motivos: 
comprar um presente melhor (64%), o aumento nos 
preços dos produtos (40%) e melhora de salário (30%); 
Enquanto 31% pretendem gastar o mesmo valor, 18% 
devem gastar menos, sendo as principais razões: 
querem economizar (53%), situação financeira difícil 
(50%) e inflação e instabilidade econômica (25%).

Em média, o consumidor brasileiro deve 
desembolsar R$ 196 com os presentes do Dia dos 
Namorados, sendo que esse valor aumenta para R$ 
234 entre as pessoas das classes A e B. 26% pretendem 
pagar no cartão crédito parcelado, 18% no cartão de 
crédito à vista e 18% no cartão de débito.

Neste ano, os presentes mais procurados serão 
roupas (37%), perfumes, cosméticos e maquiagem 
(34%), calçados (23%), um jantar (19%) e bombons 
e chocolates (19%). Quanto às comemorações, 36% 
pretendem passar a data na própria casa, com 
queda de 19 pontos percentuais frente a 2021, ano 
em que o isolamento da pandemia ainda vigorava; 
já 29% preferem jantar fora (com aumento de 11 
pontos percentuais comparado a 2021) e 10% em um 
hotel/motel.

Quanto ao local de compra, 30% pretendem 
comprar a maioria dos presentes na internet, 
26% em shoppings centers e 9% em shoppings 
populares. Na hora de escolher o local de compra, 
48% afirmam que são influenciados pelo preço, 43% 
pela qualidade dos produtos, 37% pelas promoções 
e descontos e 28% pela diversidade de produtos. De 
acordo com o levantamento, 75% dos consumidores 
pretendem fazer pesquisa de preço, sendo que 83% 
costumam pesquisar na internet, principalmente em 
sites/aplicativos (71%). Já 67% vão fazer pesquisa 
por canais físicos, com destaque para as lojas de 
shopping (46%) e lojas de rua (29%).

Clientes negativados
Para impressionar o parceiro, muitos consumidores 

não veem limites e até ignoram os compromissos 
financeiros já assumidos. A pesquisa mostra que 26% 
dos entrevistados que pretendem comprar presentes 
irão às compras mesmo com contas em atraso. Entre 
estes, 66% estão com o CPF negativado em serviços 
de proteção ao crédito. Além disso, 8% deixarão de 
pagar alguma conta para comprar o presente da 
pessoa amada. Os dados revelam ainda que 35% 
reconhecem gastar mais do que podem na compra 
de presentes para o parceiro. As justificativas para 
ultrapassar os limites do orçamento passam por achar 
que ele(a) merece (35%), querer agradar o parceiro(a) 
não se importando se vão gastar mais do que 
deveriam (27%) e gostar de agradá-lo, independente 
de terem que fazer dívidas para isso (16%).

“Para os que têm contas em atraso ou estão 
negativados, existem outras formas de surpreender o 
parceiro. Fazer um esforço além da própria capacidade 
de pagamento pode comprometer ainda mais o 
orçamento. É preciso, acima de tudo, ter disciplina 
para conter os gastos e usar a criatividade”, orienta a 
especialista em finanças da CNDL, Merula Borges.

Fonte: CNDL
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O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, sinalizou ontem que não 
haverá reajuste salarial ao funcio-
nalismo público em 2022, como de-
mandam as categorias. “Lamento, 
pelo que tudo indica, não será pos-
sível dar nenhum reajuste ao servi-
dor no corrente ano. Mas já está na 
legislação nossa, que foi mandada 
para o Parlamento, de que para o 
ano que vem nós teremos reajuste 
e reestruturações”, afirmou, em en-
trevista ao SBT News.

De acordo com o presidente, 
outras carreiras não admitem que 
haja reestruturação só de algumas. 
“Quando você fala em estruturar 
uma carreira, as outras não admi-
tem sem que a delas também se-
jam reestruturadas, e não tem re-
curso para tal.”

Auxílio Brasil
O presidente da República de-

clarou ainda que o Auxílio Brasil 
será mantido em R$ 400 até dezem-
bro, mas pode ter o valor alterado 
no ano que vem. “Tem um limite, 
até pela lei eleitoral. O Auxílio Bra-
sil fica em R$ 400 até dezembro e no 
ano que vem é possível mexer nes-
se valor”, afirmou.

O governo, no entanto, conside-
rou elevar o benefício ainda neste 
ano mediante a edição de um de-
creto de calamidade pública, o que 
ainda não foi descartado pelo pre-
sidente.

Teto de gastos
Após reclamar, mais uma vez, 

das amarras do teto de gastos, Bol-
sonaro avaliou ontem que mudan-
ças na âncora fiscal podem ser dis-
cutidas após as eleições. “Algumas 
coisas você pode mexer no teto de 
gastos como já há propostas pela 
equipe do Paulo Guedes. Mas a 
gente vai deixar para discutir isso 
depois das eleições mudança no 
teto. Você poderia tirar alguma 
coisa dos gastos obrigatórios? Po-
deria”, afirmou, na entrevista ao 
SBT News.

E sinalizou: “Nós tivemos exces-
so de arrecadação no ano passado 
em 300 bilhões de reais. Não fize-
mos nada com esse recurso, foi para 
abater dívida interna nossa. Uma 
coisa ou outra você poderia mexer.”

Bolsonaro destacou, no entanto, 
que qualquer mudança precisa ser 
feita “com responsabilidade”.
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Durante entrevista, ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, neste ano, servidores devem ficar sem aumento

Reajuste salarial “não será possível”
serviço público

Eduardo Gayer,  
Giordanna Neves e  
Matheus de Souza 
Agência Estado

A parcela de inadimplentes, 
aqueles que têm contas ou dívidas 
em atraso, chegou a 28,7% das fa-
mílias brasileiras em maio. É a oi-
tava alta consecutiva do indicador, 
que vem crescendo desde outubro 
de 2021. Os dados são da Pesquisa 
de Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (CNC) divulga-
dos ontem.

Em abril, a inadimplência havia 
ficado em 28,6%. Em maio de 2021, 
o percentual era de 24,3%. A par-
cela registrada em maio deste ano 
(28,7%) é a segunda maior taxa da 
pesquisa, iniciada em 2010, ficando 
atrás apenas da observada em janei-
ro daquele ano (29,1%).

Já o percentual de famílias en-
dividadas, ou seja, aquelas que têm 
dívidas (em atraso ou não), ficou em 
77,4% em maio, abaixo dos 77,7% de 
abril, interrompendo três meses de 
altas. Mesmo com a queda, a taxa 

ainda é superior à de maio de 2021 
(68%). As famílias que não terão con-
dições de pagar suas contas em atra-
so também caiu, de 10,9% em abril 
para 10,8% em maio. Em maio de 
2021, a taxa era de 10,5%.

O tipo de dívida mais comum 
continua sendo o cartão de crédi-
to, responsável pelo endividamen-
to para 88,5% das famílias endivi-
dadas.

Segundo a CNC, em maio, o com-
prometimento médio da renda fa-
miliar com dívidas chegou a 30,4%, 
o maior percentual desde agosto do 
ano passado (também 30,4%). Do to-
tal de endividados, 22,2% precisa-
ram de mais de 50% da renda para 
pagar dívidas com bancos e finan-
ceiras, proporção mais elevada des-
de dezembro de 2017.

O tempo médio do atraso para 
pagamento das dívidas, entre aque-
les com contas em atraso, chegou 
a 61,7 dias, abaixo dos 62,1 dias 
de abril, mas acima dos 61 dias de 
maio de 2021.

CNC: inadimplência das famílias 
registra oitava alta consecutiva

contas em atraso

Vitor Abdala 
Agência Brasil

O Índice de Variação de Alu-
guéis Residenciais (Ivar), calcu-
lado pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), registrou alta de 0,59% 
em maio deste ano. A taxa é infe-
rior ao 0,82% observado no mês 
anterior.

Índice de aluguel residencial 
sobe 0,59% no mês de maio 

grandes cidades

Vitor Abdala 
Agência Brasil

Segundo a FGV, o índice acu-
mula variação de 8,83% em 12 me-
ses, a maior taxa desde o início da 
série histórica, em janeiro de 2019.

Em maio, a única cidade a 
apresentar queda na variação mé-
dia do aluguel residencial foi São 
Paulo (-0,26%). No mês anterior, a 
capital paulista havia tido infla-
ção de 1,27%.

As outras três cidades apresen-
taram inflação em maio e taxas 
mais altas do que as observadas 
no mês anterior: Rio de Janeiro 
(1,31% em maio ante uma taxa de 
0,31% no mês anterior), Belo Hori-
zonte (1,97% em maio ante -0,07% 
em abril) e Porto Alegre (0,87% em 
maio ante 0,82% em abril).

Na variação anual, três das 
quatro cidades tiveram alta na 
taxa de inflação de abril para 
maio: Rio de Janeiro (de 8,70% 
para 10,33%), Belo Horizonte (de 
14,87% para 15,96%) e Porto Alegre 
(de 7,17% para 8,06%). Em São Pau-
lo, a taxa caiu de 6,54% para 6,49%.

Exceção
São Paulo foi a única 
cidade a apresentar 
queda na variação 
média do aluguel 

residencial, com um 
índice de -0,26% 

A indústria calçadista brasilei-
ra gerou mais de 20 mil postos de 
trabalho entre os meses de janei-
ro e abril. Os dados foram elabo-
rados pela Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abi-
calçados) com base nas informa-
ções oficiais do Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE). O setor 
soma 286,28 mil pessoas empre-
gadas, 16% a mais do que no mes-
mo período do ano passado. Com 
o número, o setor praticamente 
volta ao patamar do mesmo in-
tervalo pré-pandemia, em 2019.

Já são quase 40 mil postos a 
mais do que abril de 2021. Entre 
janeiro e abril foram embarcados 
ao exterior mais de 53,7 milhões 
de pares, 32,6% a mais do que no 
mesmo período do ano passado. 

Setor calçadista 
gera 20 mil vagas 
no ano e volta ao 
nível pré-pandemia

recuperação

Os trabalhadores nascidos em no-
vembro poderão receber o saque ex-
traordinário do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), no valor de 
até R$ 1 mil, a partir de hoje.

Este é o penúltimo grupo que ain-
da aguarda a liberação do saque ex-
traordinário. Os pagamentos serão fi-
nalizados no meio deste mês, mas as 
movimentações estarão disponíveis 
até 15 de dezembro deste ano.

Se a poupança do trabalhador que 
recebeu os créditos não for movimen-

tada até essa data, os recursos serão 
retornados à conta do FGTS, devi-
damente corrigidos. O crédito é fei-
to em conta poupança social, aberta 
pela Caixa, e pode ser acessada por 
meio do aplicativo Caixa Tem. O va-
lor pode ser consultado no site da Cai-
xa ou pelo aplicativo do FGTS. 

Pesquisa
Pesquisa da Serasa e Banco Pan 

mostrou que, apesar de 92% dos tra-
balhadores conhecerem o FGTS, 33% 
ainda não sabem como usar o dinhei-
ro. Entre as possibilidades menos co-
nhecidas estão “fazer empréstimos” 
(64%) e “saque após os 70 anos” (58%). 

Caixa Econômica libera saque de até R$ 1 mil do 
FGTS para trabalhadores nascidos em novembro

hoje

Redação 
O Estado de S. Paulo

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Pesquisa 
mostrou que 
33% dos 
trabalhadores  
não sabem 
como podem 
utilizar o 
dinheiro 
disponível

Pagamentos serão finalizados este mês, mas as movimentações estarão disponíveis até o dia 15 de dezembro deste ano

Talita Nascimento 
Agência Estado
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Só em João Pessoa, no 
primeiro semestre do ano, 
32 denúncias de violência 
contra crianças e adolescen-
tes foram formalizadas pelo 
Disque 156. Neste mesmo 
período, o canal realizou 
mais de 50 atendimentos. 

O Disque 156 é um canal 
gratuito e direto, que tem 
como principal objetivo ga-
rantir socorro às crianças e 
adolescentes vítimas de vio-
lência. Após o recebimen-
to da denúncia, é feita uma 
espécie de triagem, realiza-
da por um Centro de Refe-
rência Especializado de As-
sistência Social (Creas), que 
investiga o caso e verifica to-
das as informações recebi-
das durante o atendimento 
via Disque 156. De acordo 
com Lizandro Lopes, che-
fe da Divisão de Denúncias 
da Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania (Se-
dhuc), “nosso prazo é de 24h 
a 48h para tomar as medidas 
cabíveis, mas se a violação 
está acontecendo de ime-
diato, informamos ao 190. 
Contactamos órgãos como 
a Polícia Militar, Polícia Ci-
vil, Guarda Civil Metropo-
litana, Ministério Público e 
Conselho Tutelar.”

Por ser um serviço de 
proteção, a identidade do 
denunciante e da vítima são 
obrigatoriamente mantidas 
em sigilo. A identificação 
não é necessária ao prestar 
a denúncia e, caso queira, o 
denunciante pode acompa-
nhar a tramitação do caso, 
utilizando um número de 
protocolo. Após a verifica-
ção das informações e for-
malização do caso, a vítima 
passa a ser acompanhada 
por uma equipe do Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social (Cras). “É nesse 
momento que a gente ve-
rifica a vulnerabilidade da 
vítima e tudo mais, e insere 
a vítima em programas de 

apoio, como é o caso do au-
xílio moradia, para aquelas 
que passaram por uma vio-
lação e não tem uma casa 
para onde ir”, explica Lizan-
dro Lopes.

Em 2021, o Disque 156 
realizou 458 atendimentos. 
O chefe da Divisão de De-
núncias da Sedhuc esclare-
ce que “a formalização da 
denúncia passa por vários 
trâmites antes de deixar de 
ser um registro e se tornar 
uma denúncia formalizada.” 
Nas palavras dele, “quando a 
gente recebe uma ligação e 
checa se é uma denúncia ou 
se trata de um outro assun-
to, isso é contabilizado como 
atendimento. As denúncias 
são contabilizadas de outra 
forma, quando se faz o en-
caminhamento e os proce-
dimentos necessários para 
socorrer a vítima.”

O canal funciona em dias 
úteis, das 8h às 17h. Além 
do atendimento à crianças 
e adolescentes, o Disque 156 
também se extende a viola-
ção de direitos da mulher, 
jovens, idosos e outros, que 
sofram discriminação ou 
preconceito. 

Conforme os registros  da 
Divisão de Denúncias, essas 
violações são, em sua maio-
ria, casos de violência con-
tra crianças, idosos e pessoas 
com deficiência, tanto física 
quanto psicológica.

EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão
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Vítimas e testemunhas podem recorrer de forma anônima ao Disque 156 para buscar socorro ou orientação

Denúncias somam 32 este ano, em JP
violência contra crianças

Nalim Tavares 
Especial para A União
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Prazo para 
tomar as 
medidas 
cabíveis é 
de 24h a 
48h, mas, se 
a violação 
estiver 
acontecendo 
de imediato, 
o caso é 
encaminhado 
ao 190

Identidade, tanto do denunciante quanto da vítima, é mantida em sigilo durante o processo de investigação

O Censo Demográfi-
co 2022 vai a campo em 1º 
de agosto e o IBGE acerta 
os últimos detalhes para os 
muitos desafios da opera-
ção censitária. Um deles é o 
recenseamento nas favelas, 
comunidades, vilas, grotas, 
palafitas e outras denomina-
ções, que variam de acordo 
com a região do país. Na de-
finição do Instituto, os aglo-
merados subnormais são as 
“ocupações irregulares de 
terrenos para fins de habita-
ção em áreas urbanas e que, 
em geral, são caracterizados 
por um padrão urbanístico 
irregular, carência de servi-
ços públicos básicos e loca-
lização em áreas restritas à 
ocupação”.

Com o objetivo de orien-
tar as equipes de coleta para 
as especificidades do traba-
lho nesses locais, o IBGE rea-
lizou no dia 31 de maio o 

“Seminário de orientações 
de procedimentos em Aglo-
merados Subnormais no 
Censo Demográfico 2022”. 
O evento explicou o plane-
jamento do trabalho e o re-
conhecimento dos setores, 
além de ter detalhado os pro-
cedimentos especiais para 
coleta e supervisão.

O nome aglomerado sub-
normal surge na década de 
1980, quando houve classifi-
cação e separação das áreas, 
mas exclusivamente para 
fins operacionais, e é aplica-
do pela primeira vez no Cen-
so 1991. O Censo de 2010 foi 
o primeiro a ter uma avalia-
ção mais abrangente do terri-
tório nacional, e passou a uti-
lizar a nomenclatura como 
uma categoria analítica, para 
além de operacional. Naque-
le ano, a população que vi-
via em aglomerados subnor-
mais totalizou 11,4 milhões 
de pessoas, o que representa-
va 6% dos habitantes do país.

O Morro Santa Tere-

za, em Porto Alegre, é ou-
tro exemplo de aglomerado 
subnormal. 

Para o Censo que se ini-
ciará em menos de dois me-
ses, o IBGE buscou aprimo-
rar a identificação desses 
locais para facilitar na opera-
ção de coleta de informações. 
“São áreas que apresentam 
características específicas na 
coleta, por conta da geogra-
fia diferenciada da cidade 
formal. Isso representa gran-
des desafios para identificar 
domicílios e fazer uma rota 
de supervisão, por exem-
plo. Dessa forma, necessita 
de procedimentos específi-
cos”, explica Claudio Sten-
ner, diretor de Geociências 
do IBGE.

A base dos aglomerados 
subnormais do Censo de 
2010 foi atualizada, em um 
processo incluído na revisão 
da Base Territorial da ope-
ração inteira. “Houve uma 
varredura do território na-
cional identificando novas 

possíveis áreas por meio de 
imagens de satélites, vali-
dando esses locais com as 
unidades estaduais e pre-
feituras” detalha o gerente 
de Geografia do IBGE, Cayo 
Franco. A atualização tam-
bém abrange áreas que po-
dem não ter sido identifica-
das anteriormente. “Vamos 
calibrar a base para mostrar 
a variação verdadeira, ou 
seja, identificar quais áreas 
foram criadas e quais já exis-
tiam em 2010 e que só ago-
ra constarão na base”, com-
plementa.

Identificar dificuldades
As dificuldades para a 

coleta das informações nos 
aglomerados subnormais 
são conhecidas. Por conta 
da ausência de planejamen-
to, é comum que esses locais 
tenham arruamento irregu-
lar e ausência de endereça-
mento oficial, dificultando a 
identificação e o acesso aos 
domicílios. 

IBGE anuncia recenseamento de aglomerados
cEnso 2022

Caio Belandi 
Agência Estado

Entidades que represen-
tam nutricionistas defende-
ram  ontem, na Câmara dos 
Deputados, mudanças na le-
gislação para obrigar operado-
ras de planos de saúde a cobrir 
exames laboratoriais solicita-
dos por profissionais de nu-
trição. O debate foi promovi-
do pela Comissão de Defesa 
do Consumidor.

Atualmente, apesar de a 
lei que regulamenta a profis-
são de nutricionista (8.234/91) 
prever a “solicitação de exa-
mes laboratoriais necessários 
ao acompanhamento dieto-
terápico” de pacientes, a nor-
ma que regulamenta os pla-
nos privados de saúde no país 
(9.656/98) estabelece que a co-
bertura desse serviço de apoio 
diagnóstico depende de auto-
rização do médico auditor do 
plano.

Representando a Agência 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS), a gerente de Cober-
tura Assistencial e Incorpora-
ção de Tecnologias em Saúde, 
Marly Peixoto, explicou que 
a atual regulamentação defi-
nida pela agência não proíbe 
nutricionistas de solicitar exa-
mes laboratoriais. Entretanto, 

em razão de dispositivos da 
Lei 9.656/98, também não obri-
ga os planos a custear o proce-
dimento.

“Não temos nenhum dis-
positivo que impeça a prescri-
ção de exames solicitados por 
nutricionistas, mas, conforme 
previsão legal, só terão obriga-
toriedade de cobertura pelos 
planos de saúde os exames in-
dicados por médico ou dentis-
ta”, disse Marly Peixoto.

No caso da nutrição, segun-
da ela, os planos privados de 
saúde podem ser obrigados 
apenas a cobrir de seis a 18 con-
sultas com nutricionistas por 
ano, a depender da doença.

O deputado Felipe Carre-
ras (PSB-PE), que sugeriu a 
realização do debate, disse que 
não se trata de nenhum tipo 
de disputa entre  médico e 
nutricionista. “O nutricionis-
ta não quer entrar na área do 
médico, ele quer simplesmen-
te ter o direito de prescrever 
exames, e não para receitar 
remédio, mas para poder, por 
meio de conhecimento cientí-
fico, cuidar melhor do seu pa-
ciente com sua ferramenta que 
é a alimentação”, disse.

Diante da ausência do re-

Nutricionistas querem direito de requerer exames de saúde
Em dEbatE

presentante do Ministério da 
Saúde na reunião, Carreras 
disse que vai pedir a convo-
cação do ministro da pasta, 
Marcelo Queiroga. O deputa-
do disse ainda que vai propor 
um projeto de decreto legisla-
tivo para sustar trechos da lei 
dos planos de saúde e permi-
tir que os exames solicitados 
por nutricionistas tenham co-
bertura obrigatória.

Indicadores bioquímicos
Na avaliação de entidades 

que representam os nutricio-

nistas, os exames laboratoriais 
são essenciais para avaliar o es-
tado nutricional do paciente e 
definir ou ajustar a dieta a ser 
seguida por ele.

“O paciente tem todo o 
direito de ter um tratamen-
to adequado, desde as doen-
ças mais graves até a preven-
ção delas, que é o nosso foco 
principal, com a nossa princi-
pal ferramenta, que é o alimen-
to”, disse Pedro Lucas Ferreira, 
que representou a Federação 
Nacional dos Nutricionistas 
(FNN) na audiência pública. 

“Sem exames bioquímicos 
para nos direcionar, ficamos 
no escuro.”

Ferreira defendeu a aprova-
ção do Projeto de Lei 5881/19, 
dos deputados Weliton Prado 
(Pros-MG) e Ricardo Izar (Re-
publicanos-SP), que altera a Lei 
9.656/98 para incluir expressa-
mente, na cobertura de atendi-
mento ambulatorial, exames 
complementares solicitados 
por nutricionistas.

Diretora do Conselho Fe-
deral de Nutricionistas (CFN), 
Manuela Dolinsky reforçou o 

papel do nutricionista na pre-
venção de doenças crônicas, 
principalmente as decorrentes 
da obesidade, e a importân-
cia dos exames laboratoriais 
como indicadores fundamen-
tais para a avaliação do pa-
ciente.

“A gente precisa avaliar 
nutrientes no sangue ou na 
urina, dependendo do caso. 
Como é que a gente afere o 
estado nutricional sem ava-
liação bioquímica?”, indagou. 
“Além disso, vários indicado-
res bioquímicos também são 
preditivos de doenças crôni-
cas. Como trabalhar em ali-
mentação e nutrição sem uti-
lizar indicador bioquímico? ”, 
sustentou.

O debate já aconteceu na Câmara Federal, em Brasília, na Comissão de Defesa do Consumidor

Casos
Após a verificação 
das informações e 

formalização do caso, 
a vítima passa a ser 
acompanhada por 

uma equipe do Centro 
de Referência de 

Assistência Social
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Os planos 
privados de 
saúde podem 
ser obrigados 
apenas  a 
cobrir de 
seis a 18 
consultas com 
nutricionistas 
por ano
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Medida valerá por dois meses para trabalhadores de municípios que declararam situação de emergência

Codefat amplia seguro-desemprego
em pernambuco e alagoas

Luciano Nascimento 

Agência Brasil

Trabalhadores dos mu-
nicípios atingidos por for-
tes chuvas em Pernambuco 
e Alagoas terão o seguro-de-
semprego ampliado. A deci-
são é do Conselho Delibera-
tivo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat) e foi 
publicada ontem no Diário 
Oficial da União (DOU).

Segundo a resolução, a 
ampliação será por dois me-
ses, em caráter excepcional, 
e se aplica aos trabalhadores 
com empregadores nos muni-
cípios que declararam situa-
ção de emergência.

Terão direito a duas par-
celas extras os trabalhadores 
que já recebem o seguro-de-
semprego, que foram demi-
tidos no período de 1o de de-
zembro de 2021 a 31 de maio 
de 2022.

As chuvas em Pernam-
buco deixaram mais de 125 
mortos na capital, Recife, e 
em toda Região Metropolita-
na. O número de pessoas de-
sabrigadas passou de 11 mil. 
A previsão, de acordo com o 
Instituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet), é que vai con-
tinuar chovendo no leste da 

região Nordeste pelo menos 
até amanhã.

O seguro-desemprego 
visa a garantir uma assistên-
cia financeira temporária ao 
trabalhador dispensado in-
voluntariamente (sem justa 
causa). O pagamento varia 
de três a cinco parcelas, com 
o valor mínimo de um salá-
rio-mínimo.

Além de trabalhadores 
formais (com registro), tam-
bém têm direito ao benefício 
os empregados domésticos, 
pescadores que exercem ati-
vidade artesanal com regis-
tro, e pessoas resgatadas de 
serviço análogo à escravidão.

Começou ontem o pra-
zo para a consulta do re-
sultado dos pedidos de 
atendimento especializa-
do no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Os 
participantes que quise-
rem fazer um recurso con-
tra o resultado têm até o 
próximo domingo, quan-
do acaba o prazo recursal. 
O resultado será divulga-
do no dia 22 de junho.

Pelo cronograma do 
Enem, os candidatos que 
desejam ter tratamento 
por nome social poderão 
solicitá-lo entre 23 e 28 de 
junho. O resultado e o pra-
zo inicial para os recursos 
têm início no dia 5 de ju-
lho, terminando no dia 10 
do mesmo mês. O resul-
tado dos recursos será di-
vulgado no dia 15.

O edital do exame diz 
que caberá ao Institu-
to Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), 
responsável pela aplica-
ção da prova, “assegurar 
recursos de acessibilida-
de e/ou tratamento pelo 
nome social para parti-
cipantes que requeiram 
desde que comprovem a 
necessidade.”

O atendimento especia-
lizado tem que ser solicita-
do no ato da inscrição no 
exame. Entre as condições 
previstas no edital, estão 
baixa visão, cegueira, vi-
são monocular, deficiência 
física, deficiência auditiva, 
surdez, deficiência inte-
lectual (mental), surdoce-
gueira, dislexia, déficit de 
atenção, transtorno do es-
pectro autista, discalculia, 
gestante, lactante, idoso, 
estudante em classe hos-
pitalar e/ou pessoa com 
outra condição específica.

Enem
Este ano, o Enem teve 

3.396.597 inscrições con-

firmadas. As provas do 
exame serão aplicadas nas 
versões impressa e digi-
tal nos dias 13 e 20 de no-
vembro.

De acordo com Minis-
tério da Educação (MEC), 
o número de inscritos re-
presenta um aumento de 
11,6% em relação à edição 
de 2021, que teve 3.040.908 
confirmações. O total cor-
responde às duas versões 
do exame, a impressa e a 
digital.

Do total de partici-
pa ntes  con f i r m ados, 
2.028.353 (59,72%) são 
isentos da taxa de inscri-
ção e 1.368.244 (40,28%) 
são pagantes. Os dados 
são considerados preli-
minares até a apuração 
definitiva, tendo em vis-
ta que há casos de proces-
samento dos pagamentos 
pelas instituições bancá-
rias, processos judiciais, 
comissão de demandas, 
além de outras situações 
excepcionais.

Prazo para recursos contra resultado 
divulgado termina no próximo domingo 

atendimento especial no enem

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

n 

Entre as 
condições 
previstas no 
edital, estão baixa 
visão, cegueira, 
visão monocular, 
deficiência 
física, deficiência 
auditiva, surdez, 
deficiência 
intelectual 
(mental), 
surdocegueira, 
dislexia, déficit 
de atenção, 
transtorno do 
espectro autista, 
discalculia, 
gestante, lactante, 
idoso e estudante 
em classe 
hospitalar

n 

Pelo 
cronograma 
do Enem, os 
candidatos 
que 
desejam ter 
tratamento 
por nome 
social 
poderão 
solicitá-lo 
entre 23 e 28 
de junho

Segundo o MEC, o número de inscritos este ano no Enem representa um aumento de 11,6% em relação a 2021

Benefício
Terão direito a duas 
parcelas extras os 

trabalhadores que já 
recebem o seguro-

desemprego e foram 
demitidos entre 1o de 

dezembro de 2021 a 31 
de maio de 2022

O Ministério da Saúde 
lançou ontem os Painéis Di-
nâmicos do Sistema de Ma-
peamento de Educação na 
Saúde (Simapes), um meca-
nismo de coleta de dados e de 
integração de base de dados 
visando mapeamento, moni-
toramento e avaliação da ca-
pacidade instalada no Siste-
ma Único de Saúde (SUS) no 
processo de formação de pro-
fissionais da saúde.

Durante a cerimônia de 
lançamento dos painéis, o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse que os pai-
néis representam um “co-
rolário de um conjunto de 
políticas que visam a quali-
ficação daqueles que lidam 
com a saúde”, o que inclui, 
segundo ele, os agentes de 
saúde, “que são aqueles que 
vão aos locais para coletar 

dados”. “Não há sistema 
de saúde sem recursos hu-
manos”, disse o ministro 
ao acrescentar que “o pro-
fissional de saúde não exis-
te para si mesmo, mas para 
implementar políticas pú-
blicas do interesse da so-
ciedade”.

Neste sentido, o minis-
tro destacou a necessida-
de de diagnósticos sempre 
corretos. “E não há diag-
nóstico correto sem dados”, 
complementou ao defender 
ferramentas de comunica-
ção a distância para levar 
a expertise das universida-
des mais adiante, em dire-
ção ao interior do país.

“Ao lançar um portal, 
o que se quer é aprimorar 
a formação dos médicos e 
ter diagnósticos completos 
dos campos de prática, por-
que precisamos de médicos 
em áreas remotas”, acres-
centou.

Ministério vai mapear 
a educação na Saúde

avaliação

O Ministério de Minas e 
Energia (MME) realizou on-
tem a entrega do Prêmio Mu-
nicípios Mineradores 2022 
destinado a municípios que 
têm atividades de mineração 
em seus territórios e se desta-
caram em áreas como educa-
ção, saúde, finanças e gestão 
pública. Esta foi a primeira 
edição da iniciativa, realiza-
da em parceria com o Insti-
tuto Brasileiro de Mineração 
(Ibram).

Foram 24 municípios fi-
nalistas e oito premiados nas 
categorias saúde, educação, 
proteção social, infraestru-
tura, meio ambiente, gestão, 
finanças públicas e desen-

volvimento econômico. Os 
vencedores receberam um 
troféu e um selo de reconheci-
mento de qualidade de gover-
nança pública em municípios 
que contam com atividades 
de mineração.

De acordo com o secretá-
rio de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral do 
Ministério de Minas e Ener-
gia, Pedro Paulo Mesquita, 
a intenção do prêmio é reco-
nhecer boas práticas de go-
vernança pública nos muni-
cípios que tenham impacto 
na qualidade de vida da po-
pulação.

“O prêmio foi idealizado 
para impulsionar os municí-
pios onde a mineração pos-
sui uma presença relevante 
a adotarem política e ações 

qualificadas para a promoção 
de desenvolvimento, opor-
tunidades de emprego e ren-
da, melhores condições de 
vida, serviços de saúde, edu-
cação e bem-estar dos seus 
cidadãos, tendo a mineração 
como grande vetor de desen-
volvimento”, disse.

As cidades vencedoras 
nas diferentes categorias: 
Saúde - Canaã dos Carajás 
(PA); Educação - Alto Hori-
zonte (GO); Proteção Social 
- São Gonçalo do Rio Abai-
xo (MG); Meio Ambiente - 
São Gonçalo do Rio Abaixo 
(MG); Infraestrutura - Ca-
naã dos Carajás (PA); Gestão 
pública - Itabira (MG); Cres-
cimento Econômico - Catas 
Altas (MG); Finanças públi-
cas - Ouvidor (GO).

MME entrega prêmio a municípios 
atividade de mineração

Agência Brasil

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Na história do confron-
to pelo Brasileirão da Série 
C entre Botafogo e Paysan-
du, o time paraibano leva a 
melhor sobre o “Papão da 
Curuzu”. Em oito partidas 
disputadas, desde 2014, o al-
vinegro soma três vitórias, 
três empates e duas derro-
tas contra os paraenses. O 
Paysandu-PA vive um mo-
mento de ascensão, vem de 
uma série de três vitórias e 
é o atual vice-líder, com 18 
pontos. O treinador do Bota-
fogo, Gerson Gusmão, sabe 
que não terá vida fácil no 
confronto.

“Os jogos da competi-
ção são muito disputados, 
enfrentamos adversários 
difíceis, onde qualquer de-
talhe pode fazer a diferen-
ça. Sabemos das qualida-
des do Paysandu, é sempre 
complicado jogar contra ele, 
fora de casa. Mas vamos 
tentar neutralizar as quali-
dades do  nosso rival, para 
buscar pontos como man-
dante”, comentou.

O Botafogo tem feito um 
bom início na disputa do 
Campeonato Brasileiro da 

No retrospecto pela Série C, foram oito jogos com três vitórias do time paraibano, três empates e duas derrotas

Equilíbrio é a marca do confronto
paysandu x botafogo

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Série C, após o empate sem 
gols, contra o ABC-RN, na 
última rodada o clube caiu 
uma posição na tabela, é o 
atual 4o colocado, com 17 
pontos. No próximo domin-
go (12), o time continua com 
a sua saga rumo à segunda 
fase e  encara o Paysandu, 
no Pará, pela rodada 10 da 
competição.

Jogando como mandan-
te, o Botafogo não vence há 
duas partidas, dois empa-
tes consecutivos com Cam-
pinense e ABC-RN. Mas, jo-
gar fora de casa tem sido 
algo positivo que o alvine-
gro consolidou nas últimas 
duas partidas, com vitórias 
consecutivas contra Vitó-
ria-BA e Volta Redonda-RJ, 
ambas pelo placar de 1 a 0. 
Na rodada 10, contra o Pay-
sandu-PA, às 19h, no Está-
dio Curuzu, em Belém-PA, 
o clube busca a sua tercei-
ra vitória seguida, jogando 
como visitante. 

O Botafogo segue com 
o seu trabalho de prepara-
ção, com treinos nos dois 
períodos de hoje. Amanhã, 
o clube ainda treina apenas 
pela manhã, já que à tarde 
se apresenta para embarcar 
rumo à Belém-PA.

Na sua primeira partici-
pação representando o fu-
tebol numa competição na-
cional, o São Paulo Crystal 
viveu o seu melhor momento 
na disputa do Campeonato 
Brasileiro da Série D, quan-

do se manteve durante cin-
co rodadas na zona de classi-
ficação do grupo 3. Na parte 
intermediária da tabela de 
classificação, o Carcará ten-
ta a retomada ao G4, restan-
do seis rodadas para o fim da 
primeira fase da competição.

O tricolor de Cruz do Es-
pírito Santo soma 10 pontos, 

não vence há três rodadas, 
retrospecto que fez o clube 
deixar a zona de classifica-
ção para estacionar na 6a po-
sição. Até o fim da primeira 
fase o time irá disputar 18 
pontos, e de acordo com a 
diretoria, a meta é alcançar 
os 21 pontos, para buscar o 
primeiro avanço do clube na 

fase de mata-mata, na histó-
ria da Série D.

“Nas últimas rodadas 
enfrentamos equipes muito 
fortes e na sequência da com-
petição vamos jogar contra 
adversários que consegui-
mos bons resultados na pri-
meira fase. Precisamos fazer 
o nosso dever de casa, temos 

três partidas jogando como 
mandantes, com a obriga-
ção de vencer se quisermos 
avançar à próxima fase. A 
nossa meta é somarmos 
pontos, até o fim da primei-
ra fase, para conseguirmos a 
classificação”, comentou Ar-
thur Ferreira, diretor de fu-
tebol. Precisando retomar o  

caminho das vitórias, para 
manter vivas as chances de 
classificação à fase de mata
-mata, o São Paulo Crystal re-
cebe o América-RN, no pró-
ximo sábado (11), a partir das 
15h, no Estádio Carneirão, 
em Cruz do Espírito Santo, 
pela 9a rodada do grupo 3, do 
Brasileirão da Série D.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

São Paulo Crystal busca retomar o caminho das vitórias
fora do g4

Depois de empatar com o ABC, o Belo terá uma parada ainda mais complicada pelo Brasileiro da Série C, contra o Paysandu-PA

Foto:Airton Torres/Botafogo

O Campinense chega à 
primeira metade da dispu-
ta do Campeonato Brasileiro 
da Série C, beirando a zona 
do rebaixamento. O clube não 
consegue emplacar uma se-
quência de bons resultados, 
vê a classificação para a se-
gunda fase cada vez mais dis-
tante e passa, agora, a viver a 
realidade de lutar pela per-
manência na terceira divisão 
do futebol nacional.

O comandante rubro-ne-
gro lamenta a campanha nas 
nove rodadas e já admite que 
o objetivo do clube é lutar 
para se manter na Série C.

“Infelizmente, a nossa 
realidade é a luta pela per-
manência, uma possível clas-
sificação será fruto de nosso 
trabalho. Todas as luzes de 
perigo estão acesas no clu-
be e cabe, com muito traba-
lho, nosso grupo buscar so-
luções para sairmos dessa 
situação. Temos de tomar as 
decisões certas e voltar a ser 
o Campinense de antes, que 

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Depois de perder de goleada para o Remo por de 4 a 0, o Campinense está mais preocupado em continuar na terceira divisão próximo ano

Clube esquece acesso e pensa em se manter na Série C
campinense

Foto: Divulgação/REMO

vencia e apresentava um fu-
tebol convincente”, disse, Ra-
nielle Ribeiro.

A Raposa iniciou a compe-
tição com duas vitórias segui-
das, no entanto, nas últimas 
sete partidas, acumulou um 
retrospecto de três empates e 
quatro derrotas. Na partida 
do complemento da rodada 
9, na última segunda-feira, o 
rubro-negro acabou goleado, 
por 4 a 0 pelo Remo-PA, em 
Belém-PA. O resultado dei-
xou o atual campeão parai-
bano na 16a colocação, mesma 
pontuação do Confiança-SE, 
primeira equipe dentro da 
zona de rebaixamento.

Nas próximas 10 rodadas, 
o Campinense vai disputar 
cinco jogos como mandante 
e mais cinco como visitante, 
precisando conquistar pon-
tos importantes para tentar 
se afastar da zona da degola. 
O rubro-negro retoma a dis-
puta do Brasileirão da Série C, 
no próximo sábado (11), con-
tra o Manaus-MA, em Cam-
pina Grande. A partida será 
válida pela abertura da 10a 
rodada da competição.



22   A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 8 de junho de 2022 EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano HonoratoEsportes

57kg
É a categoria que a 
paraibana Silvana 

Fernandes compete 
no taekwondo 

paralímpico. O 
Brasil teve 10 

lutadores no Grand 
Prix de Sofia

A equipe da Associa-
ção Atlética das Pessoas 
com Deficiências da Paraí-
ba (AAPD/PB) é a única re-
presentante do Nordeste no 
Campeonato Brasileiro de 
Basquetebol em Cadeira de 
Rodas - Terceira Divisão, 
que acontece de  hoje até o 
próximo domingo, no Gi-
násio Poliesportivo Aveli-
no dos Reis (Guanandizão), 
em Campo Grande no Mato 
Grosso do Sul. O evento é 
realizado pela Confedera-
ção Brasileira de Basquete-
bol em Cadeira de Rodas 
(CBBC).

Além da Paraíba, outros 
seis estados participam do 
campeonato que é a porta de 

entrada para a segunda di-
visão. São eles: Amapá, Dis-
trito Federal, Paraná, Pará, 
São Paulo e Rio de Janeiro. 
A AAPD/PB segue em bus-
ca de mais um título, como 
explica o  vice-presidente da 
associação e gerente executi-
vo da Secretaria Estadual de 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel/PB), Jean  Azevedo. 
“Temos vários títulos regio-
nais e nacionais e a expecta-
tiva é muito grande, tendo 
em vista que nós nos prepa-
ramos muito para essa com-
petição, com grandes chan-
ces de medalha”.

Jean  Azevedo falou da 
importância de mais um pó-
dio para a equipe paraibana, 
mas destacou o que consi-
dera essencial no momento. 
“A nossa meta maior é su-

bir para a segunda divisão 
e é nesse sentido que esta-
mos entrando nessa dispu-
ta”. E para alcançar o obje-
tivo o time intensificou os 
treinamentos. Para compe-
tir com as melhores equipes 
do país é preciso estar pre-
parado. “O que vem sendo 
feito desde o início do ano, 
com treinos de segunda à 
sexta e nessa reta final pas-
samos a treinar também aos 
sábados”.

O técnico da equipe, Ro-
mero Ramos de Souza, falou 
sobre a tática a ser utilizada 
no Campeonato Brasileiro 
de Basquetebol em Cadei-
ra de Rodas - Terceira Di-
visão. “O principal é a nos-
sa força defensiva e vamos 
buscar a cesta fácil, que é o 
contra-ataque”. 

Cadeira de rodas
No basquete em cadeira 

de rodas os jogos são dispu-
tados por duas equipes com 
cinco jogadores cada, sendo 
a partida dividida em quatro 
quartos de 10 minutos.  Tra-
ta-se de um dos esportes mais 
praticados dentro do Movi-
mento Paralímpico com cer-
ca de 110 clubes no Brasil ofe-
recendo a modalidade.

A principal diferença em 
relação ao basquete conven-
cional é que os jogadores de-
vem quicar, arremessar ou 
passar a bola a cada dois to-
ques dados na cadeira de ro-
das. As dimensões da qua-
dra – 28m de comprimento 
por 15m de largura - e a al-
tura da cesta de 3,05m se-
guem o padrão do basquete 
convencional.

cadeiras de rodas

Basquete da Paraíba disputa o Brasileiro

Paraibana brilha no Grand Prix de Sofia pela Seleção, e o Brasil termina a competição em terceiro lugar

Silvana conquista o ouro na Bulgária
taekwondo paralímpico

Se na capital, o torcedor do Belo vive 
momento de êxtase e segue confiante em 
ser, 2022, o ano do acesso, devido não só 

as boas atuações, mas diante da regularidade 
da equipe, depois de nove rodadas, sempre 
ali, na zona de conforto, quando você vê a 
classificação, já o torcedor da Raposa vive 
um inferno astral, enxergando outra parte da 
tabela, a zona de rebaixamento, pois está 
há sete rodadas sem saber o que é vencer e 
não dá sinais de reação. O momento não é 
mais de sonhar com o acesso e sim de buscar 
forças para não retornar a Série D, onde 
lhe custou quase 10 anos de permanência e 
todos sabem a dificuldade dessa competição 
devido a sequência de mata-mata. O que 
deu errado com o campeão paraibano que 
largou com duas vitórias e logo entre os 
melhores para estar hoje na sofrência ainda 
restando 10 jogos?  Os embates vitoriosos com 
o Botafogo pelo Estadual, onde conquistou o 
bicampeonato, deram a sensação de vir uma 
campanha mais regular na Série C, jamais 
essa decepção. Vamos entrar na 10a rodada já 
no próximo final de semana e, a medida que 
se aproxima o seu final, crescerá, com certeza, 
a ansiedade, a obrigação de vencer a todo 
custo. Com este elenco, cabisbaixo agora, 
depois de tomar de 4 a 0 para o Remo, não sei 
se a comissão técnica conseguirá motivá-lo 
para novos desafios ou se haverá tempo para 
trazer reforços que venham resolver problemas 
crônicos mostrados até agora. A Raposa vive o 
seu maior dilema na temporada, mas não pode 
se render sabendo que ainda existe uma luz no 
final do túnel. Será que consegue enxergar?

Enquanto isso, o Belo e sua torcida está num 
“ céu de brigadeiro” confiante que a Série B 
está muito próxima e não vai bater na trave 
como em outras oportunidades. O técnico 
Gerson Gusmão e os jogadores deram a volta 
por cima depois da perda do campeonato 
e firmaram um pacto, daí os excelentes 
resultados e a boa colocação na tabela. A 
gente só vê euforia nas arquibancadas, o que 
é perfeitamente natural, porque no elenco 
ninguém se deixa levar pelos resultados de 
momento por saber que ainda tem muita coisa 
a conquistar. Vamos à fase final do turno 
na certeza de ver um Botafogo ainda mais 
centrado no seu objetivo e um Campinense 
consciente de que não existe mais tempo pra 
ficar se lamentando e sim esboçar uma reação 
para não jogar fora todo o excelente trabalho 
feito em 2021, quando não só conseguiu o 
acesso, como chegou a decidir o título. Para 
a Raposa, levantar, sacodir a poeira e dar a 
volta por cima. Ao Belo, concentração extrema, 
o caminho não tem tantas pedras, mas todo 
o cuidado é pouco para seguir calçando a 
“sandália da humildade”, afinal ainda não é 
tempo de bonança. 

Michele Ramalho
Estou convencido que os dirigentes acer-

taram em dar mais quatro anos para Michele 
Ramalho seguir administrando a Federação 
Paraibana de Futebol. Ora, dos 57 aptos a 
participar da eleição, apenas um clube, o Ti-
radentes, não anunciou o seu apoio. Têm uns 
ditados interessantes: “Toda a unanimidade 
é burra” e “Em time que se está ganhando, 
não se mexe”. Prefiro a segunda alternativa, 
embora a entidade ao longo desse novo man-
dato deva dispensar o mesmo tratamento a 
todos os filiados, o que acredito vá acontecer. 
O futebol paraibano está precisando mesmo 
de uma melhoria substancial e agora, sem a 
pandemia para atrapalhar,acredito em novos 
projetos e mais afirmação dos nossos clubes, 
seja profissional ou amador. Já em relação a 
ligas, como seria interessante um campeona-
to organizado pela entidade somente com as 
ligas filiadas, cidade contra cidade. Fica a su-
gestão porque no meu entendimento Liga não 
existe só para votar em eleição da FPF.

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Inferno astral do
Campinense

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.org.br

A paraibana Silvana Fer-
nandes, 23, foi campeã no 
Grand Prix de taekwon-
do Paralímpico de Sofia, na 
Bulgária, na última segun-
da-feira, 6. Além da meda-
lha de ouro de Silvana, na 
categoria até 57 kg, o Bra-
sil subiu mais duas vezes 
ao pódio durante a compe-
tição: o campeão paralím-
pico Nathan Torquato ficou 
com a prata na categoria até 
63 kg e Cristhiane Neves fa-
turou o bronze (até 52 kg). 
Ao todo, dez lutadores bra-
sileiros estiveram presentes 
no torneio. 

Com as três medalhas 
(uma de ouro, uma de prata 
e outra bronze), o país ficou 
em terceiro lugar geral na 
competição, atrás da Turquia 
e do México. Ao considerar 
apenas a disputa feminina, 

Equipe paraibana da Associação Atlética das Pessoas com Deficiências da Paraíba que vai competir, a partir de hoje, no MS

Foto: Divulgação/AAPD/PB
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Silvana Fernandes exibe, com orgulho, o certificado e a medalha de ouro conquistados em Sofia

os pódios de Silvana e Cris-
thiane também colocaram o 
Brasil na terceira colocação. 
Neste caso, a delegação bra-
sileira foi superada pelas se-
leções turca e uzbeque. 

“Foi um evento impor-
tante, com os melhores atle-
tas do mundo em cada uma 
das categorias. Ter fica-
do no top 3 novamente, as-
sim como aconteceu nos Jo-
gos Paralímpicos de Tóquio 

2020, nos Jogos Parapan-A-
mericanos de Lima 2019 e 
no Mundial, mostra que o 
nosso trabalho tem sido bem 
feito. A perspectiva é a que 
a modalidade evolua ainda 
mais no Brasil para os Jogos 
de Paris 2024”, disse Rodrigo 
Ferla, coordenador técnico 
de taekwondo paralímpico 
na Confederação Brasilei-
ra de Taekwondo (CBTKD). 

A participação do Brasil 

no Grand Prix, o primeiro 
de taekwondo paralímpico, 
aconteceu após o país se des-
tacar na estreia do Pan-Ame-
ricano da modalidade, rea-
lizado na Arena Carioca 1, 
no Rio de Janeiro, no último 
mês de abril. Nessa compe-
tição, o Brasil foi o vice-cam-
peão com 14 pódios. O Méxi-
co, com quatro medalhas de 
ouro, ficou com o primeiro 
lugar do torneio.
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O Flamengo ‘fugirá’ de possí-
vel pressão de sua torcida no Rio 
nos próximos dias. Até o fim de se-
mana, a preparação para os dois 
próximos jogos no Brasileirão será 
em Atibaia, no interior de São Pau-
lo e o primeiro confronto será hoje, 
às 20h30, contra o Baragantino, no 
Estádio Nabi Abi Chedid. No re-
fúgio, o técnico Paulo Sousa será 
obrigado a resgatar o caminho 
das vitórias para amenizar a cri-
se e também para salvar seu em-
prego. Recuperar o moral com o 
elenco é tarefa adicional.

O português sofre enorme pro-
cesso de fritura no clube, é ofen-
dido pelos torcedores a cada jogo 
- foi bastante criticado após a der-
rota para o Fortaleza, por 2 a 1, 
no Maracanã - e viu suas declara-

ções pós-jogo serem mal digeri-
das no clube.

A sinceridade do português em 
avaliar os jogos parece estar jo-
gando contra. Ele reclamou mui-
to dos erros individuais diante do 
time cearense e o fato de não to-
mar partido, atirando a culpa no 
elenco, não caiu nada bem. A di-
retoria resolveu dar novo voto de 
confiança, mas já sofre cobranças 
pela mudança.

O Flamengo trabalhou, ontem, 
em Atibaia. O elenco fez reabilita-
ção física ainda no Rio após a der-
rota. Após a partida em Bragança 
Paulista, o grupo seguirá em Ati-
baia até viajar para Porto Alegre, 
onde sábado encara o Internacio-
nal, no Beira-Rio.

Paulo Sousa terá problemas 
para escalar o time. Os zagueiros 
Pablo e David Luiz terão de cum-
prir suspensão pelo acúmulo de 
cartões amarelos, assim como o 
atacante Bruno Henrique. Arras-
caeta, com a seleção uruguaia, é 
outra baixa.

Por outro lado, o treinador terá 
o retorno de Gabriel Barbosa, o 
Gabigol, batedor oficial de pênal-
tis. Contra o Fortaleza, Pedro des-
perdiçou uma cobrança. O técni-
co admitiu nos vestiários que não 
havia um nome definido para a 
situação.

A técnica Pia Sunderhage anun-
ciou  o nome das 24 jogadoras que 
vão defender a Seleção Brasileira 
Feminina de Futebol nos amisto-
sos contra Dinamarca (dia 24, em 
Copenhague) e Suécia (28, em Es-
tocolmo), além da Copa América, 
entre 8 e 30 de julho, na Colômbia. 
Normalmente recheada de atletas 
que atuam fora do país, desta vez 
metade das escolhidas defendem 
times nacionais.

São 12 jogadoras que estão na 
disputa do Campeonato Brasi-
leiro, além de Antônia, sem clu-
be. As outras 11 atuam em equi-
pes da Europa. Líder isolado do 
Nacional, com 28 pontos, o Pal-
meiras teve três jogadoras con-

vocadas: a volante Ary Borges, a 
meia Duda Santos, e a artilheira 
Bia Zaneratto.

Mesmo apenas na terceira posi-
ção, o atual campeão Corinthians 
foi quem mais cedeu atletas à se-
leção de Pia Sundehage. A volan-
te Tamires foi chamada como za-
gueira, além da goleira Lelê, e das 
atacantes Adriana e Gabi Poettilho, 
chamadas como armadoras.

Entre os representantes pau-
listas ainda cederam jogadoras a 
Ferroviária e o São Paulo. A go-
leira Luciana representará o time 
do interior, enquanto a equipe do 
Morumbi viu Fê Palermo ser cha-
mada. Pia ainda convocou a golei-
ra Lorena, do Grêmio, Duda Sam-
paio, do vice-líder Internacional, e 
Duda, do Flamengo.

Curtas
Paraibano George ganha o
bronze na etapa da Letônia

O paraibano George, que faz dupla com o 
capixaba André, conquistou a medalha de bronze 
na etapa Elite 16 de Jurmala, na Letônia, no último 
domingo. André e George, que já haviam con-
quistado o ouro no Challenge de Itapema (SC), 
faturaram a segunda medalha deles na tempora-
da vencendo Nolvak/Tiisaar (EST) por 2 sets a 1 
(21/17, 18/21 e 15/13) na disputa pelo bronze. No fe-
minino, Bárbara Seixas e Carol Solberg conquis-
taram a prata na Letônia, enqaunto Ana Patricia/
Duda ficou com o bronze. Bárbara Seixas e Carol 
Solberg já haviam conseguido duas medalhas 
de ouro nesta temporada do Circuito Mundial, 
nas etapas Challenge de Tlaxcala (MEX) e Doha 
(CAT). Este ano, o circuito adotou novo formato, di-
vidido em etapas Elite 16, Challenge e Future. As 
disputas Elite – como a de Jurmala – reúnem os 12 
primeiros colocados do ranking e quatro duplas 
vindas do qualifying com 16 equipes.

Técnico inglês aponta Brasil 
e Alemanha como referências

Um dos técnicos mais elogiados na última 
Copa do Mundo, em 2018, Gareth Southgate 
afirmou que suas referências no futebol e nas 
grandes competições são as seleções do Brasil e 
da Alemanha. O treinador da Inglaterra quer seu 
time seguindo os passos dos rivais para brigar 
pelo título de todos os torneios que disputar. 
“Para mim, Alemanha e Brasil ainda são a refe-
rência em termos de países que com, regularida-
de e consistência, vencem competições”, decla-
rou Southgate. O técnico citou as duas seleções 
para enfatizar a necessidade de a Inglaterra 
também se acostumar a avançar até as fases 
finais dos torneios para aumentar suas chances 
de títulos. É o que vem acontecendo nos últimos 
torneios. Sob o comando de Southgate, o time 
inglês avançou até a semifinal do Mundial da 
Rússia, quatro anos atrás - terminou em quarto 
lugar e foram vice na Eurocopa, ano passado.

Guardiola elogia Nadal e 
o vê como o maior atleta

Estrelas do mundo esportivo se renderam 
ao talento de Rafael Nadal após o 14o título do 
jogador em Roland Garros. Acostumado a con-
quistas, o compatriota Pep Guardiola não teve 
dúvidas em declarar, nesta segunda-feira, que o 
tenista é o maior atleta da história da Espanha. 
Convidado para prévia de um torneio de golfe 
com grandes jogadores em Mallorca, Guardiola 
falou sobre diversos assuntos, avaliou o futuro 
do Barcelona, comentou sobre a possível ida de 
Lewandowski para a Espanha e não podia dei-
xar de endeusar Nadal, que erguer seu 22o título 
de Grand Slam jogando com dores no pé “Pare-
ce impossível o que ele faz. E, segundo, ele em 
condições de muitas dificuldades físicas devido 
aos problemas que teve. Não há mais adjetivos 
para qualificar a carreira e os sucessos de Rafa. 
Parecia que depois de ganhar a nona ou décima 
estava tudo acabado”, lembrou Guardiola.

Atacante Gabriel Jesus nos 
planos do Real Madrid

Potencial integrante do elenco da Sele-
ção Brasileira na Copa do Catar, Gabriel 
Jesus é um dos nomes avaliados pelo Real 
Madrid para reforçar o elenco na temporada 
2022/2023, de acordo com informações divul-
gadas pela imprensa espanhola nos últimos 
dias. Com chances de deixar o Manchester 
City, principalmente após os ingleses contrata-
rem Haaland, o atacante de 25 anos tem sido 
pauta constante no noticiário do mercado de 
transferências

O jornalista Antón Meana, da Rádio Ca-
dena SER, informou na última segunda-feira 
que Jesus foi oferecido ao Real Madrid, assim 
como outros atacantes renomados do futebol 
europeu, caso de Sterling e Lukaku. Segundo 
o jornal esportivo Marca, a possibilidade de 
contratar o brasileiro foi bem recebida pelos 
dirigentes merengues.

Agência Estado

Agência Estado

Sob forte pressão, o rubro-negro enfrenta o Bragantino para resgatar o caminho das vitórias com Paulo Sousa

Fla tenta vencer a crise em Bragança
brasileirão

Jogos de hoje
n Série A
19h
América-MG x Ceará
Juventude x Athletico-PR
20h30
Bragantino x Flamengo
Atlético-GO x Avaí
21h30
Fluminense x Atlético-MG
Santos x Internacional

n Série B
19h
Cruzeiro x CRB
21h30
Bahia x Sport

n Série A (Amanhã)
19h
Palmeiras x Botafogo
20h
Fortaleza x Goiás
Coritiba x São Paulo

n 

Time terá vários 
desfalques, 
mas conta 
com o retorno 
do atacante 
Gabriel 
Barbosa

Foto: Marcelo Cortes/CRF

O goleiro Hugo e o lateral Filipe Luís durante o último treinamento no Ninho do Urubu, antes do embarque para Atibaia-SP

Pia Sunderhage convoca jogadoras para os
amistosos contra a Dinamarca e a Suécia

futebol feminino

A técnica Pia Sunderhage chamou 24 jogadoras
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O Ministério da Saúde lan-
çou na segunda-feira (6) o Pro-
grama de Qualificação do Sis-
tema Nacional de Transplantes 
por meio da avaliação de crité-
rios e indicadores, o QualiDot. 
A medida visa reclassificar to-
dos os centros transplantadores 
do país para aperfeiçoar os me-
canismos de controle relativos 
aos resultados dos transplantes.

Podem aderir ao progra-
ma hospitais com atividades 
transplantadoras de, no míni-
mo, dois anos. O QualiDot vai 
monitorar e avaliar os servi-
ços de transplantes de órgãos 
e de medula óssea, mediante 
acompanhamento de indica-
dores quali-quantitativos e a 
concessão de incentivo finan-
ceiro adicional para serviços 
de alta performance.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, a novidade da 
ferramenta está na redefini-
ção e criação de incentivo so-
bre indicadores de qualidade 
em doação e transplantes, pas-
sando pela estrutura e proces-
so até chegar nos resultados. 
Após a reclassificação de to-
dos os centros transplantado-
res. Serão investidos R$ 26 mi-
lhões no programa.

O programa inclui 34 pro-

Medida visa reclassificar todos os centros transplantadores do país para aperfeiçoar os mecanismos de controle

Saúde lança programa de transplantes
QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA

Obituário
Alderi Lopes de Araújo
5/6/2022 – Aos 40 anos, no Sítio 
Xique-Xique, em São Bento (PB), 
assassinado. Foi morto a tiros. 
A polícia está investigando o 
homicídio.

Foto: Reprodução

José Braz
5/6/2022 – Aos 96 anos, de mal 
súbito. Prefeito de Muriaé (MG) era 
o gestor municipal mais velho em 
atividade do Brasil e comandava 
a cidade mineira pela terceira vez. 
O empresário foi eleito prefeito de 
Muriaé em 2020 com 42,80% dos votos válidos, aos 
95 anos.

Foto: Divulgação

Dizem que a vida dá em troca o que você deu a 
ela. Mergulhei nessa sensação ao saber que o 
amigo, historiador e poeta Bruno Gaudêncio, 

com quem pretendia prosear saboreando um café 
da terrinha, conquistara a nobre função de professor 
daquele gigante, em cujos corredores andei circulando, 
quando cursava o curso noturno do ensino médio, nos 
últimos anos da década de 1960 do século 20.

Então, com 16 anos feitos, já me sentia impelida a 
garimpar alguma alternativa de renda durante o dia, 
como professorinha do bê-a-bá em escolas municipais e 
assim oferecer o meu quinhão na parca renda familiar, 
que só contava com o salário de um carteiro, o meu pai.

Foram três anos nada fáceis de percorrer. Assistir 
aulas depois de um dia de trabalho e algumas noites 
mal dormidas, para dar conta dos conteúdos escolares 
meu e dos pequenos sob minha responsabilidade, 
exigia muito esforço e clareza do porvir.

A oportunidade de voltar àquele recinto do 
saber, subir a sua íngreme escadaria e percorrer de 
novo os corredores do prédio, cuja construção fora 
gestada no ano em que nasci, e ainda poder contar 
com a disponibilidade do professor Bruno para 
me acompanhar numa visita à sala da memória, 
organizada para comemorar os 60 anos do colégio, 
não parecia ser obra do acaso.

Ao adentrar a sala, o visitante se depara com 
incontáveis troféus, escurecidos pela ação do tempo, 
conquistados tanto nas competições esportivas 
quanto pela qualidade da sua banda marcial. Cada 
taça ali exposta materializa a histórica atuação de 
vanguarda do Colégio Estadual da Prata, hoje Escola 
Estadual de Ensino Médio e Profissionalizante Doutor 
Elpídio de Almeida.

Painéis improvisados de fotos antigas ostentam, 
com orgulho, que por ali passaram estudantes que 
viriam brilhar no mundo intelectual e político da Rainha 
da Borborema, como Ronaldo Cunha Lima, Elizabete 
Marinheiro, Luíza Erundina, José Nêumanne Pinto, 
Vanderley de Brito, Ida Steinmuller e Elba Ramalho.

O corpo docente, composto por ilustres figuras da 
intelectualidade campinense, assegurava o elevado 
nível de ensino, aumentando o interesse dos pais 
por uma concorrida vaga naquele estabelecimento. 
Passar no exame de admissão se assemelhava a ser 
aprovado no vestibular.

Por ali passaram os professores Amaury 
Vasconcelos, Anésio Leão, Elizabeth Agra, Hortênsio 
Ribeiro, Josefa Dorziat, Raimundo Suassuna, Wanda 
Azevedo e William Tejo.

Emocionante rever o brasão do colégio, que traz 
a data magna da Paraíba, e tocar um exemplar do 
uniforme feminino de então, cuidadosamente exposto 
por cima do estandarte comemorativo dos 60 anos do 
colégio!

Um livro de registros dos alunos fundadores 
(turmas de 1953) é um convite ao garimpo de 
informações que poderão enriquecer a história do 
Gigantão da Prata, com esses retalhos da memória.

Cadeiras do auditório, usadas por autoridades e 
público no evento de inauguração e outros tantos que 
se seguiriam, aguardam identificação mais apropriada 
ao seu simbolismo histórico. Elas parecem repercutir 
o discurso do jornalista Francisco Maria Filho, o eterno 
Chico Maria, no evento de inauguração do colégio, 
saudando mais um grande feito do governador José 
Américo de Almeida (10/1/1887-10/3/1980).

Advogado e sociólogo, o governador José Américo, 
que era também romancista, ensaísta, poeta, cronista, 
professor universitário e folclorista, havia tido um 
importante papel na chamada Revolução de 1930, 
que culminou com o golpe de estado que levou 
Getúlio Vargas ao poder, marcando o fim da Velha 
República. Como escritor, ocupou a Cadeira 38 da 
Academia Brasileira de Letras, de 27 de outubro de 
1966 até sua morte.

A construção em estilo colonial simplificada, de 
autoria do arquiteto Hugo de Azevedo Marques, que 
se espalha em forma de “U” invertido, por mais de 19 
mil metros quadrados, com capacidade para receber 
três mil alunos, ainda continua ostentando poder e 
modernidade, mesmo em tempos de vacas magras.

Torço para que esse valioso memorial seja 
repaginado e possa reabrir suas portas ao exigente 
público campinense, por ocasião dos 70 anos do 
Gigantão da Prata, que acontecerá em 31/1/2023.

Iêda 
   Lima

Colaboração

Memorial do 
Gigantão da Prata

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

Agência Brasil

Aforismo
“A minha mãe gerou-me 
infeliz./ Invejo os mortos, 
amo-os ardentemente,/ 

aspiro a morar 
em suas casas.”

Eurípedes
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cedimentos, além de outros que 
foram recentemente incluídos: 
pâncreas e pâncreas-rim, além 
de acompanhamento pré e pós
-operatório de pacientes.

A classificação será renova-
da a cada dois anos, mediante 
apresentação, pelos hospitais, 
das mesmas comprovações 
e instrumentos de avaliação 
atualizados por meio da res-
pectiva Central Estadual de 
Transplantes e Secretaria da 
Saúde do Estado.

Para a liberação do incenti-
vo financeiro sobre indicadores 

de qualidade do QualiDot se-
rão considerados, entre outros 
pontos, a porcentagem de doa-
ções efetivas em relação ao to-
tal de notificações de morte en-
cefálica nos últimos dois anos; 
a média do número de trans-
plantes realizados por órgão 
ou célula, por estabelecimen-
to na unidade federativa, em 
24 meses; a sobrevida dos pa-
cientes em um ano e dois anos 
pós-transplante, dependendo 
da modalidade; e o tempo mé-
dio de espera em lista, em dias, 
para transplante de órgãos.

Atualmente, existem no Bra-
sil uma central nacional e 27 
centrais estaduais de transplan-
tes; 648 hospitais, 1.253 serviços 
e 1.664 equipes de transplantes 
habilitados; 78 organizações de 
procura por órgãos; 516 comis-
sões intra-hospitalares de doa-
ção de órgãos e tecidos para 
transplantes; 52 bancos de teci-
do ocular; 13 câmaras técnicas 
nacionais; 12 bancos de multi-
tecidos; além de 48 laboratórios 
de histocompatibilidade. Trata-
se do maior sistema de trans-
plantes do mundo.

Foto: Divulgação

Atualmente, existem no Brasil uma central nacional e 27 centrais estaduais de transplantes

Dario de Melo
5/6/2022 - Aos 85 anos, em Benguela 
(Angola). Escritor considerado o pai 
da literatura infantil angolana. Foi 
cronista, editor no Instituto Nacional 
do Livro e do Disco, professor, 
inspetor escolar, radialista, 
funcionário do Ministério da Informação e gerente 
agropecuário. Nasceu a 2 de dezembro de 1935.

Foto: Jornal de Angola

José Ary Moura
5/6/2022 – Aos 68 anos, em 
decorrência de um câncer de 
estômago. Era vice-prefeito de 
São Leopoldo (RS) pelo PDT, 
onde também era diretor-geral 
do Serviço Municipal de Água e 

Foto: Arquivo Pessoal

Esgotos de São Leopoldo (Semae). Natural de Foz 
do Iguaçu, no Paraná, ele era advogado formado 
pela Unisinos. Foi fundador e presidente do Partido 
Democrático Trabalhista, seu único partido e 
sempre lembrou o legado de Leonel Brizola. Foi 
vereador por cinco mandatos.

Breves e Curtas
# Caverna na Espanha usada como cemitério
Uma caverna localizada no sul da Espanha 
foi usada para a produção de obras de arte 
rupestres e também como área de sepultamento 
por neandertais. Responsáveis pela descoberta, 
pesquisadores da Universidade de Cádiz 
realizaram uma série de análises apuradas 
no local, já conhecido por especialistas, 
mas ainda pouco estudado. No resultado do 
trabalho, publicado na última edição da revista 
especializada Plos One, os autores calculam que o 
espaço tenha sido ocupado há mais de 60 mil anos.

# Ingestão de café pode diminuir risco de morte
A ingestão de café pode estar associada a uma 
diminuição no risco de morte, segundo aponta 
estudo publicado no periódico The AnnalsofInternal 
Medicine. A pesquisa concluiu que tomar entre 1,5 
e 3,5 xícaras de café, mesmo com uma colher de 
chá de açúcar, por dia pode reduzir em até 30% 
o risco de morrer em comparação com quem não 
consome a bebida. Já os indivíduos que tomam 
a mesma quantidade de café, mas sem açúcar, 
tiveram entre 16% e 21% de chances de morrer.

# Golpe militar e condenados à morte I
Ajunta militar no poder em Myanmar anunciou 
no último dia 3 que vai executar um membro do 
partido da ex-líder civil Aung San Suu Kyi, um 
proeminente ativista pró-democracia, e mais dois 
detidos, as primeiras execuções judiciais desde 
1990 no país.O ex-deputado PhyoZeyaThaw e 
o ativista Ko Jimmy, condenados à morte por 
“terrorismo”, vão ser “enforcados de acordo com os 
procedimentos prisionais”, juntamente com outros 
dois detidos, numa data ainda por decidir.

# Golpe militar e condenados à morte II
A junta birmanesa condenou à morte dezenas 
de ativistas que se mobilizaram contra o golpe 
que no ano passado levou os militares ao poder 
em Myanmar (antiga Birmânia), numa violenta 
repressão dos protestos que se seguiram ao golpe.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2021
PROCESSO Nº 22.000.001573.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM ES-
-TÚDIO DE GRAVAÇÃO, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CI-ÊNCIA 
E TECNOLOGIA - SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 28/06/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: ge-lic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Blo-co III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02569-0
João Pessoa, 07 de junho de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS 
DO ESTADO DA PARAÍBA - SINFITO PB

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado da Paraíba - 
SINFITOPB,  pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 08.947.406/0001-
98, com sede à Rua João Rodrigues Alves, nº 125, sala 1103 A, Delta Center, Bancários, CEP 
58051-022, nesta Capital do Estado da Paraíba, por meio de sua  Presidente, nos termos do 
Estatuto, CONVOCA as categorias profissionais dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais 
do quadro funcional do Município de João Pessoa, para participar de ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no endereço da sede do SINFITOPB no próximo dia 13 de 
junho, às 11h30min, em primeira convocação, com maioria absoluta dos filiados e às 12h00min, em 
segunda convocação, com qualquer número, nos termos do Estatuto Social, seguindo às normas 
em razão da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19), para discussão e deliberação da 
seguinte pauta: 1 – Informes; 2 - Indicativo de paralisação e proposta de deflagração de greve, 
em virtude da defasagem salarial, do não reajuste do valor dos plantões extras, da não revisão do 
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR;  em razão das más condições de trabalho; do 
não pagamento de gratificações, dentre outros; e 3 - Outros assuntos do interesse das categorias. 
João Pessoa- PB, 07 de junho de 2022.

Kelina Rocha Pedrosa
Presidente.

MPPB, polícias, Bombeiros, Prefeitura e empresa organizadora do evento participaram de reunião esta semana

Órgãos definem medidas em CG
segurança e saúde no são João

EDIÇÃO: Emmanuel Noronha
EDITORAÇÃO: Ednando Phillipy

Objetivo
O MPPB destacou 

que não mede 
esforços em acentuar 
que toda a sociedade 

merece e deve ser 
atendida e que o 

objetivo é buscar a 
realização de um 
evento tranquilo

O Ministério Público 
da Paraíba realizou, na se-
gunda-feira (6), uma reu-
nião com representantes 
da Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombei-
ros, Polícia Rodoviária Fe-
deral, Medow Promoções, 
Superintendência de Trân-
sito e Transportes Públicos 
(STTP) e Prefeitura Muni-
cipal de Campina Grande 
para discutir a segurança e 
saúde no São João 2022, pós
-pandemia. Ao final, foram 
definidas medidas a serem 
executadas pelos órgãos e 
pela empresa organizado-
ra do evento. Amanhã será 
realizada a inspeção geral 
de estrutura.

A reunião foi condu-
zida pelo coordenador da 
Região Integrada de Segu-
rança Pública (Reisp), pro-
motor de Justiça Osvaldo 
Lopes, e pela promotora de 
Justiça da Saúde de Campi-
na Grande, Adriana Amo-
rim. Participaram repre-
sentantes dos órgãos e da 
Secretaria de Saúde de CG.

O promotor de Justiça 
Osvaldo Lopes afirmou 
que o Ministério Público 
se preocupa com a popu-
lação e não mede esforços 
em acentuar que toda a so-
ciedade merece e deve ser 
atendida e que o objetivo é 
buscar a realização de um 
evento tranquilo e com se-
gurança social.

A promotora da Saúde, 
Adriana Amorim, expôs 
a preocupação com rela-
ção ao evento que se apro-

• Todas as bandas deverão obedecer 
ao layout para uso de show pirotécnico, 
conforme as normas pré-determinadas pelo 
Corpo de Bombeiros;
• A empresa informa que todo o retardante 
de chamas foi aplicado na estrutura do 
Parque do Povo, conforme determinação do 
Corpo de Bombeiros;
• A empresa deverá providenciar as 
plataformas e estruturas para os postos de 
incêndio, com símbolos da PM e Bombeiros;
• O monitoramento eletrônico está 
sendo finalizado, com toda estrutura de 

armazenamento de dados pela Secretaria 
de Segurança e Defesa Social, aplicando 
essa atualização em cerca de 200 câmeras 
de monitoramento;
• A Secretaria de Saúde de Campina 
Grande deverá disponibilizar um 
plantonista para monitoramento das 
ocorrências que deverá estar presente no 
Posto de Comando.

Medidas definidas

P lanejamento

xima, haja vista a necessi-
dade de tutelar os maiores 
bens, saúde e prevenção de 
segurança pública e de au-
mentar todo o contingen-
ciamento e rede de saúde 
pública que deve estar pre-
parada para o recebimento 
da demanda. Ela externou 
ainda preocupação com as 
medidas de prevenção em 
relação ao aumento de ca-
sos de dengue, chikungun-
ya, zika vírus e Covid.

Segurança
Durante a reunião, a 

Polícia Militar realizou a 
apresentação de todo pla-
nejamento no tocante à se-
gurança pública, expla-
nando o contingente nas 
imediações, plataformas, 

e área interna do Parque 
do Povo.

A Secretaria de Saúde 
informou que será disponi-
bilizado ponto de apoio es-
pecífico dentro do Parque 
do Povo, bem como equi-
pe na central de monitora-
mento eletrônico, além de 
suporte nos hospitais. Tam-
bém informou que a dede-
tização deverá ser iniciada 
amanhã e irá permanecer 
durante o decorrer do even-
to. Além disso, a Secretaria 
de Saúde está dispondo de 
cinco carros fumacê.

A reunião foi conduzida pelo coordenador da Reisp, promotor de Justiça Osvaldo Lopes, e pela promotora Adriana Amorim

Foto: Divulgação/MPPB

O potencial turístico da 
Paraíba está nas prateleiras 
da maior convenção de ven-
das de pacotes turísticos da 
América do Sul a partir de 
hoje até sexta-feira (10). Com-
pletando 50 anos de funda-
ção, a CVC promove a sua 
convenção anual no Centro 
de Convenções de Maceió 
(AL), evento que deve reunir 
mais de 1,5 mil lideranças de 
vendas do Brasil. 

A presença da Paraíba 
na convenção da CVC, que 
acontece presencialmente 
depois de dois anos, segun-
do Ruth Avelino, presiden-
te da PBTur, é estratégica, 
tendo em vista a operadora 
ser uma das maiores emis-
soras de turistas para a Pa-
raíba, além de ser parceira 
nas ações de capacitação e 
promoção de famtours com 
agentes de viagens. “Nossos 
roteiros turísticos sempre es-
tão no Top 15 dos destinos 
mais vendidos pela empre-
sa, que tem nos dado muito 
suporte e atenção ao longo 
dos anos”, pontuou a exe-
cutiva. 

Durante a convenção de 
vendas, a PBTur estará di-
vulgando os tradicionais 
roteiros de sol e mar, des-
tacando João Pessoa e o dife-
rencial do Litoral Sul e Norte, 
assim como a gastronomia e 
artesanato e receptividade 
dos paraibanos. Outro ponto 
a ser trabalhado é a divulga-

ção da rota dos festejos juni-
nos, tendo como carro-chefe 
o Maior São João do Mun-
do, realizado em Campina 
Grande. As regiões do Brejo, 
Cariri, Curimataú e Sertão 
também serão apresentadas 
aos agentes franqueados da 
CVC. A Secretaria de Turis-
mo de João Pessoa está par-
ticipando ao lado da PBTur. 

Ruth Avelino enfatizou 
que esse contato direto com 
os diretores e os agentes das 
lojas franqueadas da opera-
dora de turismo CVC é fun-
damental para o sucesso das 
vendas dos pacotes turís-
ticos, a partir do momento 
em que esses profissionais 
ganham mais conhecimen-
to sobre o destino. Além das 
plenárias e de ativações com 
patrocinadores, haverá co-
quetel de abertura e outros 
eventos. 

PBTur divulga Destino 
Paraíba em Maceió  

maior convenção de vendas

n 

A presença da 
Paraíba 
na convenção 
da CVC, 
acontece 
presencialmente 
depois de 
dois anos

A Prefeitura da capital 
continua a vacinação contra 
a Covid-19, hoje, imunizan-
do todos os públicos a partir 
dos 5 anos. Postos funciona-
rão das 8h às 22h, sem agen-
damento.

Estão disponíveis as pri-
meiras doses para o público 
12+, além de segundas doses 
da CoronaVac (28 dias após 
a primeira dose), Pfizer (60 
dias), AstraZeneca (90 dias) 
e Janssen. Pode tomar a ter-
ceira dose, a população com 
idade a partir de 12 anos (120 
dias após a segunda dose), 
imunossuprimidos (28 dias) 
e os trabalhadores de saú-
de (120 dias). A aplicação da 
quarta dose será para o públi-
co 50+, trabalhadores da saú-
de e imunossuprimidos que 
tenham recebido a terceira 
dose há, pelo menos, 120 dias. 

As crianças de 5 a 11 anos 
precisam levar Cartão SUS 
ou CPF, e comprovante de 

residência em João Pessoa. 
Crianças que tenham comor-
bidades ou deficiência tam-

bém precisam apresentar lau-
do ou declaração médica que 
comprovem a doença. 

Prefeitura imuniza contra a Covid-19 
todos os públicos a partir dos 5 anos

em João pessoa

Crianças a partir dos 5 anos 
(sem agendamento) 
1ª dose: Pfizer 
2ª dose: Pfizer (60 dias) 
• Policlínicas (Mandacaru, 
Cristo, Mangabeira e das 
Praias) – 8h às 16h 
• Centro Municipal de 
Imunizações (Torre) – 8h às 16h
Crianças de 6 a 11 anos (sem 
agendamento) 
1ª dose: CoronaVac 
2ª dose: CoronaVac (28 dias) 
•  Salas de vacinas nas USFs* 
– 8h às 11h 
•  Mangabeira Shopping 
(pedestre) – 13h às 16h
A partir de 12 anos (sem 
agendamento) 
1ª dose: 12+ 

2ª dose: Janssen, CoronaVac 
(28 dias), AstraZeneca (90 dias) 
e Pfizer (60 dias) 
3ª dose: 12+ (após 120 dias 
da 2ª dose); imunossuprimidos 
(após 28 dias da 2ª dose); e 
trabalhadores de saúde (após 
120 dias da 2ª dose) 
4ª dose: imunossuprimidos 
(após 120 dias da 3ª dose) 
•  Salas de vacinas nas 
USFs*– 8h às 11h 
•  Ginásio Ivan Cantisani 
(Tambiá) – 8h às 12h 
•  Mangabeira Shopping (drive 
e pedestres) – 13h às 22h 
• Home Center Ferreira Costa – 
9h às 19h30
A partir de 50 anos e 
trabalhadores de saúde (sem 

agendamento) 
4ª dose: 50+ e trabalhadores 
de saúde (após 120 dias da 3ª 
dose) 
• Salas de vacinas nas USFs* 
– 8h às 11h 
• Mangabeira Shopping (drive 
e pedestres) – 13h às 22h 
• Home Center Ferreira Costa – 
9h às 19h30
*exceção das USFs (Cruz das 
Armas IV, Bessa, Mandacaru VII, 
Ipês, Viver Bem, Torre Integrada, 
Alto do Mateus I, Vieira Diniz, 
Rangel I, Rosa de Fátima, Roger 
III, Alto do Céu II, Timbó I e Costa 
e Silva)

Contra a Covid-19, hoje:

P ostos de vacinação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 103/2021, em 09.07.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA 

DE AGUIAR -  ASALA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para os serviços de limpeza urbana nas 

artérias do município, praças, cemitério, imóveis da estrutura administrativa, secretaria de educa-
ção, secretaria de saúde, secretaria de infra estrutura e demais serviços de limpeza no município 
de Aguiar-PB. 

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 07 de Junho de 2022
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
RETIFICAÇÃO

(AVISO DE LICITAÇÃO)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA; torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, a RETIFICAÇÃO 
do Aviso de Licitação, portanto, ONDE SE LER; dia 16/06/2022 as 09:00 horas, LEIA-SE: dia 
20/06/2022 as 09:00 horas.

Alagoinha, 07 de junho de 2022 
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, 0 KM (ZERO QUILOMETRO), DESTINADO 
A MELHORIA E QUALIDADE DAS AÇÕES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços 
nº AD00002/2022 - Ata de Registro de Preços nº 0002/2022, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Eletrônico nº 0002/2022, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARRAPATEIRA–PB. DOTAÇÃO: Recursos e Dotação orçamentária: 05.00 SECRETARIA 
DE EDUCAÇAO E CULTURA 12.361.2002.1007 ADQUIRIR VEÍCULOS (UTILITÁRIOS/ÔNI-
BUS) E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO 569. Outras Transferências de Recursos do FNDE 
4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 570. Transferências do Governo 
Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 4.4.90.52.01 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL � SMTS 08.244.2003.1015 ADQUIRIR VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA OS 
SERVIÇOS SOCIAIS 665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados 
à Assistência Social 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Arara e: CT Nº 00069/2022 - 27.05.22 - COMERCIAL SANT’ANA VEICULOS E PECAS 
LTDA - R$ 151.780,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer de forma parcelada água mineral em 
garrafões de 20 litros e gás GLP 13kg para atender a demanda da Prefeitura Municipal de 
Arara PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Arara: 02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.2002.2004 
MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.000001 Recursos 
Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.00 SEC. EDUCAÇAO E CULTURA 
12.361.2008.2014 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000001 
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto – Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 12.361.2008.2053 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB 113.000001 Transferências do FUNDEB 40% 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 06.00 FUNDO MUN DE SAUDE – S.M.S. 10.301.2020.2021 MA-
NUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS – RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS 214.000001 
Transferência de Recursos do SUS para Atenção Básica 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CON-
SUMO 10.301.2020.2029 MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
211.000001 Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto – Saúde 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS 
08.244.2004.2031 MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO 
– FNAS 311.000001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – 
FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2004.2037 MANTER ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00071/2022 - 06.06.22 - JOSE IBIAPINA 
RODRIGUES DOS SANTOS 08840594485 - R$ 58.805,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09:00 horas do dia 28 de junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos. 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 10/08; 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) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 07 de junho de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
ANULAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia para reforma e ampliação dos Unidades Básicas de Saúde do Município, conforme 
especificações do Projeto Básico; ANULO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: 
Processo inerente ao certame eivado de vício no projeto básico.

Areial - PB, 06 de Junho de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PARA ATENDER O MU-
NICIPIO DE ASSUNÇÃO–PB, ANO 2022 ATRAVÉS DO CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL 
Nº 037872/2021/917123/2021. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 21 de Junho de 
2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Assunção - PB, 07 de Junho de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 018/2022-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO. Data de abertura: 22/06/2022 às 09h00min (horário local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 
7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão-PB, 07 de Maio de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, 
por meio do site wcompras.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISI-
ÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA 
DE EDUCAÇÃO E MELHORAR O DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS DE 
ENSINO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. Abertura da sessão pública: 
08:00 horas do dia 22 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 22 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 7.892/13; 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) 35581050. 
E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; wcompras.com.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 07 de Junho de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
01(UM) VEÍCULO 0(ZERO) KM, TIPO VAN MINIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB, PARA TRANS-
PORTE DE ESTUDANTES. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 22 de Junho de 
2022. Início da fase de lances: 13:05 horas do dia 22 de Junho de 2022. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Belém - PB, 07 de Junho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FRALDAS 
GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE BELÉM–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 07 de Junho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE TELHAS 
E PERFIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. AQUISIÇÃO DE TELHAS E PERFIL PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Belém - PB, 07 de Junho de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE 
PNEUS, 4X4 E 01 (UMA) GRADE ARADORA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 07 de Junho de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS EM ESPECIALIDADES JUNTO A REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DE SAÚDE PARA 
CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍ-
PIO DE BELÉM/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2022. DOTAÇÃO: 01.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA 
POLICLINICA MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 483.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 483.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FISICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 01/06/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Belém e: CT Nº 00135/2022 - 01.06.22 - DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ES-
TETICA - EIRELI - R$ 58.800,00; CT Nº 00136/2022 - 01.06.22 - POLIVIDA CLINICA DE SAUDE 
POPULAR LTDA - R$ 374.040,00; CT Nº 00137/2022 - 01.06.22 - SEMEP - SERVICOS MEDICOS 
DA PARAIBA LTDA - R$ 134.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SO-
LUÇÃO DE TI, FORMADA PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DO FORNECIMENTO DE 
MÃO–DE–OBRA, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE, INSTALAÇÃO, 
PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DE 
SAÚDE QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2022. DOTAÇÃO: 01.04 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.310.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 414.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 429.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 06/06/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00143/2022 - 06.06.22 - CBA TECNO-
LOGIA E SERVICOS LTDA. - R$ 162.000,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA DESTI-
NADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB, EXERCÍCIO 2022; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PEDRO MATIAS NETO SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 20.300,00.

Cacimba de Dentro - PB, 01 de Junho de 2022
TIAGO PEREIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A CÂ-

MARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB, EXERCÍCIO 2022. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS 
PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁ-
RIOS) – 01.031.2001.2001 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Cacimba de Dentro-PB e: CT Nº 00008/2022 - 01.06.22 - 
PEDRO MATIAS NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 20.300,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.052/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05,considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.052/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E SGD, COM BASE 
NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA), CONTEMPLADO NO PLANO MU-
NICIPAL DECENAL DA POLÍTICA DA C/A, (2015/2024) E NO PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO 
DO FMCA(2022/2023),em razão da empresa LAURO VICENTE TRINDADE 01204180709, com 
CNPJ: 26.964.035/0001-34, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no valor total de 
R$11.300,00(onze mil e trezentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: 
Funcional Programática: 08.243.1019.2142(Ações programas aprovados pelo conselho).Elemento 
da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 07 de junhode 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário de Assistência social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.084/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.084/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG. 

PARTES: FMCA/SEMAS/PMCG E LAURO VICENTE TRINDADE 01204180709. OBJETO 
CONTRATUAL: FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E SGD, COM BASE NO ES-
TATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA), CONTEMPLADO NO PLANO MUNICIPAL 
DECENAL DA POLÍTICA DA C/A, (2015/2024) E NO PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO FMCA 
(2022/2023). PRAZO: 45 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. FUNDA-
MENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.052/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG, ART. 24, 
II LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2142 ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.39. FONTE DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E LAURO 
VICENTE TRINDADE. VALOR GLOBAL: R$ 11.300,00 (ONZE MIL E TREZENTOSREAIS). DATA 
DE ASSINATURA: 07/06/2022.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.053/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do muni-cípio nº 
029/05,considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.053/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:LOCAÇÃO DE ESPAÇO INCLUINDO BUFFET PARA FORMAÇÃO DOS 
CONSELHEIROS TUTELARES E SGD, COM BASE NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE (ECA), CONTEM-PLADO NO PLANO MUNICIPAL DECENAL DA POLÍTICA DA C/A, 
(2015/2024) E NO PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO FMCA(2022/2023),em razão da empresa 
EUGENIO PACELLI DA COSTA, com CNPJ: 08.522.831/0001-35, embasada no art. 24, inciso II, 
da lei nº 8.666/93, no valor total de R$14.900,00(quatorze mil e novecentos-reais), cujas despesas 
correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programáti-ca: 08.243.1019.2142(Ações 
programas aprovados pelo conselho).Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 07 de junhode2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário de Assistência social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.085/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.085/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG. PAR-

TES: FMCA/SEMAS/PMCG E EUGENIO PACELLI DA COSTA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE ESPAÇO INCLUINDO BUFFET PARA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E 
SGD, COM BASE NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA), CONTEMPLADO 
NO PLANO MUNICIPAL DECENAL DA POLÍTICA DA C/A, (2015/2024) E NO PLANO DE AÇÃO 
E APLICAÇÃO DO FMCA (2022/2023). PRAZO: 45 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA 
DO CONTRATO. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.053/2022/CSL/FMCA/
SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2142 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER 
NEVES SALES E EUGENIO PACELLI DA COSTA. VALOR GLOBAL: R$ 14.900,00 (QUATORZE 
MIL E NOVECENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 07/06/2022.

VALKER NEVES SALES 
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES; AD-
JUDICO o seu objeto a: DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI - R$ 11.485,00; FRANCISCO 
DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS – ME - R$ 7.935,00.

Caraúbas - PB, 20 de Janeiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; 
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) 
3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 06 de Janeiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 
FARDAMENTOS ESCOLARES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCA-
ÇAO 12.361.0023.2021 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 
30% (OUTRAS DESPESAS) 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de 
Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 541 – Transferências do FUNDEB – Com-
plementação da União � VAAF 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0023.2022 
– AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR 500 – Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 570 – Transferências do 
Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0023.2023 – MANTER AS ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL � MDE 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0036.2024 – MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA – PROGRAMA SALÁRIO–EDUCAÇAO 550 – Transferência do Salário Educação 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.365.0013.2026 – MANTER AS ATIVIDADES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE MUNICIPAL 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 
540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 – 
MATERIAL DE CONSUMO 542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União � 
VAAT 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 12.365.0047.2027 – MANTER AS ATIVIDADES 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRE ESCOLA 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e 
Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 542 – Transferências 
do FUNDEB – Complementação da União � VAAT 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Caraubas e: CT Nº 60101/2022 - 25.01.22 - DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO 
EIRELI - R$ 11.485,00; CT Nº 60102/2022 - 25.01.22 - FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES 
DE FARIAS - ME - R$ 7.935,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DE REGISTRO

DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 00001/2022, Processo Administrativo nº220104PP00001, Pregão 

Presencial nº 00001/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, CNPJ: 
01.612.638/0001-46, e as empresas: - 

- DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI.
CNPJ: 29.903.019/0001-20.
Item(s): 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14.
Valor: R$ 11.485,00.
- FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS – ME.
CNPJ: 11.572.908/0001-96.
Item(s): 1 - 4 - 5 - 11 – 12.
OBJETO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

VISANDO A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRA-
DICIONAIS DESTA MUNICIPALIDADE VIGÊNCIA: 25/02/2022 a 25/02/2023.

Caraúbas, (PB), em 25 de janeiro de 2022.
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00014/2022, para o dia 28 de Junho de 2022 às 14:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 28 
de Junho de 2022 às 14:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 12:00 as 18:00 
horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, na Rodovia Pb 018, S/N 
- Rodovia - Conde - PB. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Conde - PB, 07 de Junho de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
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 010/2022, que objetiva: Aquisição de 01 (um) 
Trator 0 km, sobre rodas, potência mínima de 80VC, cabine tipo toldo, tração: 4x4, com 03 cilindros e 
sistema hidráulico, equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelos os órgãos 
de fiscalizações. Resolver: Homologar o correspondente procedimento licitatório em favor da Pessoa 
Jurídica: Silva Araújo Comercio e Serviços de Maquinas E Equipamentos Agrícolas Ltda-ME (T & C 
Tratores), CNPJ: 27.848.692/0001-89. Av. Carlos Roberto Costa, Nº 04, Areias II, CEP: 63.508-120, 
Iguatu-CE, endereço eletrônico: financeiro@tctratores.com.br, Tel. (88) 2143-0555 - 9 9917-6986, com 
o valor total R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), referente ao item: 1. Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 01 de junho de 2022.
Irari Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA 
FEITIÇO DE MININA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO, NO DIA 23 
DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JOSÉ EDSON ALVES DE OLIVEIRA - R$ 30.000,00.

Cubatí.. - PB, 01 de Junho de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA 
ESPORA DE OURO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO, NO DIA 24 DE 
JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS - R$ 35.000,00.

Cubatí.. - PB, 01 de Junho de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ESPORA DE OURO, 
DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, 
EM PRAÇA PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022. 
DOTAÇÃO: 02.011 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES – 13 392 0002 2026 ATIVIDADES 
DE CULTURA – 0235.3390.39.00.1.500.0000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA JURÍDICA – 13 392 0002 2027 FESTEJOS TRADICIONAIS – 0240.3390.39.00.1.500.0000 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – RECURSOS ORDINÁRIOS.. 
VIGÊNCIA: até 30/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 
00061/2022 - 01.06.22 - RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS - R$ 35.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FEITIÇO DE MINI-
NA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 
2022, EM PRAÇA PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. 
DOTAÇÃO: 02.011 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES – 13 392 0002 2026 ATIVIDADES 
DE CULTURA – 0235.3390.39.00.1.500.0000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA JURÍDICA – 13 392 0002 2027 FESTEJOS TRADICIONAIS – 0240.3390.39.00.1.500.0000 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – RECURSOS ORDINÁRIOS.. 
VIGÊNCIA: até 30/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 
00060/2022 - 01.06.22 - JOSÉ EDSON ALVES DE OLIVEIRA - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO ADIAMENTO

DA TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, 

COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, NESTE MUNICÍPIO. NOVA DATA, HORA 
E LOCAL: 24/06/2022, às 09:00 horas (horário local), na sala da CPL, Prédio da Prefeitura de Cuité, sito 
a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB. EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter cópia do Edital completo junto a CPL no endereço supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. Demais informações na sede da CPL ou por e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 07 de junho de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Damião, através de seu Prefeito NOTIFICA a Firma: MOURA DISTRI-
BUIDORA LTDA - R TOMAS SOARES DE SOUZA, 51 - CATOLE - CAMPINA GRANDE - PB, CNPJ 
nº 35.104.506/0001-25, a qual celebrou o Contrato n° 0036/2022, que tem por objeto a Aquisição 
parcelada de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 
Secretarias deste Município.  Ficando a mencionada empresa, NOTIFICADA, para no prazo de 03 
(Três) dias, contados da publicação, efetuar a entrega do pedido solicitado encaminhado desde 
o dia 24.05.2022, o qual é de extrema necessidade para a alimentação do SCFV e Secretarias, 
sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades cabíveis, conforme preceitua os art. 
77,78, 86, 87 e 88  da Lei 8.666/93 c/c o art. 7º da Lei 10.520/2002.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para em-

preitada por menor preço global: reforma e ampliação da Escola Municipal João Silvano da Silva, 
localizada no Sítio Estacada, Área Rural do Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio 
n° 567/2021 do Governo do Estado da Paraíba.

LICITANTES DECLARADOS HABILITADOS: EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 
MONTBRAVO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI;

LICITANTE DECLARADO INABILITADOS: NILDO CONSTRUÇÕES EIRELI.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Data da próxima sessão pública para análise da(s) proposta(s) de preços: 15/06/2022, às 09:00 

horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Duas Estradas, localizada na Rua do 
Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua do 
Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 99158-0654 WHATSAPP.
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 07 de Junho de 2022.
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2022
O Presidente da CPL comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 horas do dia 

08 de Junho de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas à Tomada de Preços n° 
00004/2022, que objetiva: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, 
para empreitada por menor preço global: construção de quadra coberta com vestiários e palco, 
localizada no Loteamento Cidade Alta, no Município de Duas Estradas - PB, referente ao Convênio n° 
544/2021 do Governo do Estado da Paraíba. Justificativa: Razões de interesse público: adequações 
no edital e planilhas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua do Comercio, 23 -Centro - Duas Estradas - PB. Telefone: (083) OUVIDORIA NO 
SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 06 de Junho de 2022
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO ETAPA DE LANCES

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00012/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de produtos hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do 

Hospital Municipal de Esperança - PB. O Município de Esperança - PB leva ao conhecimento dos 
interessados, que a etapa de lances do referido pregão acontecerá no dia 09/06/2022 às 09h00min 
no Auditório do Centro Administrativo.

Esperança, 06 de junho de 2022.
Juvencio Rodrigues Neto

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO JULGAMENTO DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO, MUNICÍPIO ESPERANÇA PB.

Licitante declarado vencedor: L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – 18.833.963/0001-31.
Valor total da respectiva proposta: R$ 498.109,75.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório caberão recursos nos termos do art. 109 da 

Lei Federal 8.666/1993. Eventuais recursos poderão ser protocolados via Central de Atendimento 
através do e-mail esperanca.pb.certames@gmail.com sendo respeitado o prazo legal para inter-
posição destes. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, 
no horário das 08h às 13h dos dias úteis, a Rua Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, 
Esperança - PB. Telefone: (83) 3361-3801. 

Esperança - PB, 07 de junho de 2022.
Chirlene Bárbara Torres Rodrigues

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO JULGAMENTO DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO 
DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO ESPERANÇA PB.

Licitante declarado vencedor: ANTONIO GOMES EIRELI – 27.743.003/0001-71.
Valor total da respectiva proposta: R$ 245.287,43.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório caberão recursos nos termos do art. 109 da 

Lei Federal 8.666/1993. Eventuais recursos poderão ser protocolados via Central de Atendimento 
através do e-mail esperanca.pb.certames@gmail.com sendo respeitado o prazo legal para inter-
posição destes. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, 
no horário das 08h às 13h dos dias úteis, a Rua Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, 
Esperança - PB. Telefone: (83) 3361-3801. 

Esperança - PB, 07 de junho de 2022.
Chirlene Bárbara Torres Rodrigues

Presidente da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de carnes para atender a Creche, Ensino Integral, Infantil, 
Fundamental, Eja, Ensino Especial e Mais Educação do Município de Esperança–PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Esperança: 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.306.1003.2010 – AQUIS DE 
GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
500 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 552. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00195/2022 - 
25.05.22 - JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 369.323,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
IAPM – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 01.2022.

O IAPM – INSTITUTO  DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – GUARABIRA/PB, 
através da CPL – (Comissão Permanente de Licitação), comunica a quem possa interessar que, 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no dia 28.06.12022, às 
09:00, em sua Sala, Rua Antônio André, 26, 1º Andar – Centro – Guarabira - PB - CEP: 58200-000, 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, de n.º 01.2022, tipo MENOR PREÇO, REGIME 
DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, destinada a contratação de empresa do 
ramo pertinente para execução dos serviços de REFORMA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE DO 
IAPM. Valor estimado da Obra: R$ 74.345,52 – Setenta e quatro mil trezentos e quarenta e cinco 
reais e cinquenta e dois centavos. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital poderão ser obtidos 
no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. 
sites: iapm@guarabira.pb.gov.br /  licitacaocplguarabira@gmail.com / tce.pb.gov.br

Guarabira/PB, 07 de junho de 2022.
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

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.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

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.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00019/2022, para o dia 10 

de Junho de 2022 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Gov. Flavio Ribeiro, 
19 - Centro - Gurinhém - PB. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. 

Gurinhém - PB, 07 de Junho de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público para 

conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Proposta do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00020/2022, com o seu objeto AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM, ADAPTADO PARA AMBU-
LÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
IBIARA–PB, TERMO DE CONVÊNIO Nº 0194/2021, QUE ENTRE–SE CELEBRAM A SECRETARIA 
DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIARA/PB. Conforme especificação do edital. Sendo considerado classificada a 
Proposta da empresa COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - Valor: R$ 
126.490,00(Cento e vinte seis mil, quatrocentos noventa reais)

Ibiara - PB, 06 de junho de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, A MEDIDA DE SUAS 
NECESSIDADES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 
O EXERCÍCIO DE 2022; ADJUDICO o seu objeto a: DJACI COELHO DA SILVA 00389727865 - R$ 
15.625,00; LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 - R$ 67.625,00.

Ibiara - PB, 06 de Junho de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, A MEDIDA DE SUAS 
NECESSIDADES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DU-
RANTE O EXERCÍCIO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DJACI COELHO DA SILVA 00389727865 - R$ 15.625,00; LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 
10748649484 - R$ 67.625,00.

Ibiara - PB, 06 de Junho de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

 Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação dos Serviços com Revisão de 1.000 horas, da Pá Carregadeira (mão de 
obra, Filtros e óleo). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00010/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Ibiara: 09.000 – SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMEN-
TO RURAL E MEIO AMBIENTE – 20 606 0004 2060 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE; 4490.39 – outros serviços de terceiro Pessoa 
Juridica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00043/2022 - 03.06.22 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS 
EIRELI - R$ 6.725,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2022, que objetiva: Aquisições 
parceladas de materiais hidráulicas para melhor atender as necessidades da Administração Muni-
cipal. exercício de 2022; ADJUDICO o seu objeto a: HOCENTER CONSTRUCOES LTDA–ME - R$ 
382.254,30; JOSIANE FERREIRA DE MELO COMERCIO - R$ 277.006,10.

Itapororoca - PB, 03 de Junho de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 21 de junho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa no ramo pertinente para serviços de mão de obra em bombas injetoras, bicos inje-
tores, sistema de alimentação de combustível, injeção eletrônica e similares, exercício 2022. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. 

tapororoca - PB, 07 de junho de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2022, que objetiva: Aquisições 
parceladas de materiais hidráulicas para melhor atender as necessidades da Administração 
Municipal. exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: HOCENTER CONSTRUCOES LTDA–ME - R$ 382.254,30; JOSIANE FERREIRA DE MELO 
COMERCIO - R$ 277.006,10.

Itapororoca - PB, 07 de Junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, DENTRE ELES, CONSULTA PARA DIAGNÓSTICO/
AVALIAÇÃO DE GLAUCOMA (FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E CAMPIMETRIA), ACOMPANHA-
MENTO E AVALIAÇÃO DE GLAUCOMA POR FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E CAMPEMETRIA 
E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTES PARA GLAUCOMA MONOCULAR E BINO-
CULAR EM TODAS AS LINHAS DE TRATAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 
00003/2022. 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 o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00218/2022 - 06.06.22 - CENTRO DE OLHOS 
DA PARAIBA S/S LTDA - R$ 124.478,71.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda FORRÓ 3X4, para se apresentar em praça pública no 
dia 23/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Ine-
xigibilidade de Licitação nº IN00007/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS 
DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Itapororoca e: CT Nº 00213/2022 - 27.05.22 - ONDA PRODUÇÕES GRAVAÇÕES E EDIÇÕES 
MUSICAIS LTDA - R$ 20.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 21 de 
Junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à partici-
pação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Futura e eventual contratação de 
empresa especializada para prestação dos serviços de locação de estrutura de palco, som, luz, 
tendas entre outros, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Joca Claudino/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
049/21; Decreto Municipal nº 63/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 07 de Junho de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 00009/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA 
PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARA PAVANELLY PRODUCOES 
ARTISTICAS LTDA - R$ 120.000,00

Juazeirinho - PB, 07 de Junho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 00006/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 00006/2022, que ob-
jetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO TIPO (PALCO, SOM 
E ILUMINAÇÃO), PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE MOTOCROSS, DO ANO DE 2022, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HERTZ – ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI - R$ 16.500,00

Juazeirinho - PB, 06 de Junho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 00003/2022
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 00003/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MI-
NISTRAÇÃO DE CURSOS DE CONFEITARIA E OUTROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: LUCIANA DE ARAÚJO (LUCIANA BUFFET) - R$ 17.500,00

Juazeirinho - PB, 25 de Maio de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 00006/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 00006/2022, que ob-
jetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO TIPO (PALCO, SOM 
E ILUMINAÇÃO), PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE MOTOCROSS, DO ANO DE 2022, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HERTZ – ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI - R$ 16.500,00

Juazeirinho - PB, 06 de Junho de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO

e EXTRATO DE CONTRATO DA DP Nº 00003/2022
O Município de Juazeirinho-PB, por meio da Prefeita da Constitucional, torna público para 

conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a Publicação Ratificação e Extrato 
de Contrato da Dispensa Nº 00003/2022, publicado em: Diário Oficial do Estado da Paraíba datado 
em 18/05/2022, Pág. 53; Jornal a União datado em 18/05/2022, Pág. 27; Justificativa: publicado 
na data errada.

Juazeirinho - PB, 07 de Junho de 2022
Anna Virgínia de Brito Matias

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO

e EXTRATO DE CONTRATO DA DP Nº 00006/2022
O Município de Juazeirinho-PB, por meio da Prefeita da Constitucional, torna público para 

conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a Publicação Ratificação e Extrato 
de Contrato da Dispensa Nº 00006/2022, publicado em: Diário Oficial do Estado da Paraíba da-
tado em 02/06/2022, Pág. 49 e 50; Jornal a União datado em 02/06/2022, Pág. 27; Justificativa: 
publicado na data errada.

Juazeirinho - PB, 07 de Junho de 2022
Anna Virgínia de Brito Matias

Prefeita Constitucional. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO

e EXTRATO DE CONTRATO DA DP Nº 00007/2022
O Município de Juazeirinho-PB, por meio da Prefeita da Constitucional, torna público para 

conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a Publicação Ratificação e Extrato 
de Contrato da Dispensa Nº 00007/2022, publicado em: Diário Oficial do Estado da Paraíba da-
tado em 02/06/2022, Pág. 49 e 50; Jornal a União datado em 02/06/2022, Pág. 27; Justificativa: 
publicado na data errada.

Juazeirinho - PB, 07 de Junho de 2022
Anna Virgínia de Brito Matias

Prefeita Constitucional. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE CONFEITARIA E OUTROS, VISANDO ATENDER DEMANDAS 
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
00003/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.090 – 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
– 02.090.08.244.0002.2096 – ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – 33.90.39 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 25/11/2022. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 03301/2022 - 25.05.22 - LUCIANA 
DE ARAÚJO (LUCIANA BUFFET) - R$ 17.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO TIPO 
(PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO), PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE MOTOCROSS, DO 
ANO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Juazeirinho: 02.220 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE – 13 392 0002 2047 
ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA. VIGÊNCIA: até 05/08/2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 04401/2022 - 06.06.22 - HERTZ - ESTRUTURAS E 
EVENTOS EIRELI - R$ 16.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO TIPO (PALCO, 
SOM E ILUMINAÇÃO), PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE MOTOCROSS, DO ANO DE 2022, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.220 SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE – 13 392 0002 2047 ATIVIDADES DE APOIO 
AOS FESTEJOS TRADICIONAIS – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA. 
VIGÊNCIA: até 25/07/2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRI-
NHO e: CT Nº 04401/2022 - 06.06.22 - HERTZ - ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI - R$ 16.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA 
PÚBLICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 00009/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MU-
NICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 02.220 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE – 13 
392 0002 2047 ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS – 33.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 
04501/2022 - 07.06.22 - MARA PAVANELLY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 120.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Junho de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada para execução dos serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas 
urbanas na sede do Município de Juru PB. Contrato de repasse CEF N° 1079391–79. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juru - PB, 08 de Junho de 2022
SIDNEY RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00014/2022. OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de 

expediente diversos, destinado para diversas secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde deste 
município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Jose Carlos de Souza 
Pereira 04648613490 - CNPJ 29.977.481/0001-71. Larisse Leonia de Pontes Neri 08366441407 
- CNPJ 37.929.885/0001-18. Tem de Tudo Comercio e Servicos Ltda - CNPJ 30.911.924/0001-00. 
Viva Distribuidora de Produtos Ltda - CNPJ 20.008.831/0001-17. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3625-1111.

Marcação - PB, 07 de Junho de 2022
ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO PARA APRESENTAR NOVA DOCUMENTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2022
Senhor licitante JONATHAS DE ARAÚJO LEITE - -ME inscrito no CNPJ Nº 12.670.936/0001-09, 

com fundamento Art.48 § 3º da lei Federal 8.666/93, concede-se prazo de 8 (oito) dias uteis para 
que a licitante apresente nova documentação de habilitação, do Pregão Presencial nº 0025/2022, 
o não atendimento implicara em sua Inabilitação. Desta forma a habilitação está condicionada a 
apresentação da documentação descrita no Edital.

Pedra Branca-PB, 07 de Junho de 2022.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022
Objeto: Construção de Calçadão, na PB 356, Saída para Itaporanga e Reforma do Centro de 

Especialidades no Município de Pedra Branca-PB. 
Vencedora a empresa: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME CNPJ 17.415.942/0001-33. com valor 

global de R$ 161.725,45 (cento e sessenta e um mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta 
e cinco centavos).

R E S O L V E: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93. Estando convocadas 
para assinar termo contratual. 

Pedra Branca-PB, 07 de junho de 2022
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público para conhecimento dos interes-
sados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade ON 
LINE E PRESENCIAL SIMULTÂNEO Leilão de bens móveis inservíveis nº 001/2022 do tipo maior 
lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor Roberto Jacinto Pinho Junior JUCEP N.º 
006/2009. O leilão será realizado no dia 30/06/2022 as 10:30 horas na Sede da Prefeitura. Maiores 
informações serão disponíveis na sala da CPL, com o Leiloeiro Oficial (81) 99961-5822 ou no site: 
www.vipleiloes.com.br

Pedro Régis/PB, ¬¬¬07 de junho de 2022.
Michele Ribeiro de Oliveira

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00031/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA – ME, CNPJ sob o nº 46.208.692/0001-69.
OBJETIVO: Contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviços de Consultoria 

e Assessoria Jurídica, em defesas judiciais perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, apresentação 
de ação, recursos, bem como suporte técnico junto à secretaria de administração.

VALOR MENSAL: R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais). 
VALOR GLOBAL: R$ 16.275,00 (dezesseis mil duzentos e setenta e cinco reais). 

Piancó- PB, em 06 de junho de 2022.
Ratifico o presente processo nos termos da lei.

Daniel Galdino De Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

Ratifico, a Dispensa nº 00032/2022, em favor da empresa ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA – ME, 
inscrita no CNPJ/CPF sob n° 11.471.773/0001-72, tendo como objeto a Contratação de empresa 
para o fornecimento de refeições, atendendo as necessidades de todas as secretarias do municí-
pio de Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos 
reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme Art. 72, 
e Art. 75, II da Lei 14.133/2021.   

Piancó- PB, em 06 de junho de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00032/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó-PB. 
CONTRATADO: ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 

11.471.773/0001-72.
OBJETIVO: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições, atendendo as necessi-

dades de todas as secretarias do município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais). 

Piancó- PB, em 06 de junho de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00031/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA – ME, CNPJ sob o nº 46.208.692/0001-69.
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviços de Consultoria 

e Assessoria Jurídica, em defesas judiciais perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, apresentação 
de ação, recursos, bem como suporte técnico junto à secretaria de administração.

VALOR MENSAL: R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais). 
VALOR GLOBAL: R$ 16.275,00 (dezesseis mil duzentos e setenta e cinco reais). 

Piancó- PB, em 06 de junho de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
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, às 09:00 horas do dia 21 
de Junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO AMAURI SALES 
DE MELO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 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 005/06; Decreto Municipal nº 125/14; 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) 3371–2126. 
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 07 de Junho de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2022
Objeto: Aquisição parcelada de material médico hospitalar para atender as necessidades 

da Secretaria de Saúde. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08h30min de 
08/06/2022 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 21/06/2022 às 
08h31min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada 
de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilões - PB, 06 de junho de 2022. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. Abertura 
da sessão pública: 10:30 horas do dia 22 de Junho de 2022. Início da fase de lances: 10:35 horas 
do dia 22 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 7.892/13; 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) 3390–1126. E-mail: 
cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 07 de Junho de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00023/2022, que objetiva: SERVIÇO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICI-
PIO; ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 - R$ 484.000,00; 
LEONARDO FREIRE DA ROCHA 09459732410 - R$ 398.000,00.

Remígio - PB, 03 de Junho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00023/2022, que objetiva: SERVIÇO DE ABAS-
TECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO FERNANDES DIAS 
13433688800 - R$ 484.000,00; LEONARDO FREIRE DA ROCHA 09459732410 - R$ 398.000,00.

Remígio - PB, 06 de Junho de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Junho 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MUNICIPIO. 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 001461/11; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@
GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 07 de Junho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA PARA ZONA 
URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00023/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 04 122 
2002 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.040 Secretaria de Saúde 10 
301 2002 2008 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 
12 361 1001 2012 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 30% 12 365 1001 2015 
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 12 365 1001 2019 Manutenção das Atividades da 
Educação Infantil– 30% 02.090 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 20 122 2002 2029 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02.110 Fundo Municipal 
de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– 
Atenção Primária 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde–Atenção Especializada (MAC) 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15001001 Recursos não Vinculados de 
Impostos – MDE 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 15500000 Transferência 
do Salário– Educação 15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de 
Impostos – 30% 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do 
Governo Federal – Bloco de Manutenção. VIGÊNCIA: até 07/06/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00190/2022 - 07.06.22 - FRANCISCO FERNANDES 
DIAS 13433688800 - R$ 484.000,00; CT Nº 00191/2022 - 07.06.22 - LEONARDO FREIRE DA 
ROCHA 09459732410 - R$ 398.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, 
TIPO MINIVAN, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE 
PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICIPIO. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00026/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Remígio: 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da 
Secretaria de Saúde 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do 
Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 3390.39 99 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 15001002 Recursos não 
Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção. VIGÊNCIA: até 31/05/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00187/2022 - 31.05.22 
- G O L NETO EIRELI - R$ 50.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N° 00124/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67
CONTRATADA: EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ Nº 12.461.865/0001-34.
OBJETO: O presente Instrumento tem por objetivo alterar a Cláusula Sétima do Contrato 

nº 00124/2021, de 06.09.2021, sem alteração de preço e de objetivo, haja vista que o serviço 
contratado necessita ser executado de forma contínua, o que justifica a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato.

DO VALOR: O valor total do Contrato Original é de R$ 146.016,00 (cento e quarenta e seis mil 
e dezesseis reais), sendo o valor prorrogado equivalente a 03 (três) meses. Assim o Valor aditivado 
resultará em R$ 73.008,00 (setenta e três mil e oito reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.050 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 
15.122.2010.2046 - Manutenção das Atividades Administrativas da SESU, 3390.39 - 1.500.0000 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

FUNDAMENTO: art. 57, inciso II da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses (25/05/2022 a 25/08/2022).
DATA DO TERMO ADITIVO: 25 de maio de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 8 de junho de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 13:00 horas do dia 27 de Junho de 2022, por meio do site www.
portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objetivo o: 
REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A ESCOLA 
CÍVICO MILITAR CAPITÃO TOMAZ PANTA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. INFORMAÇÕES: 
NO HORÁRIO DAS 08:00 AS 12:00 HORAS DOS dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https:// licitacoes. santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br;  www.portalde com praspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 07 de Junho de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA 

ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 
024/2022, de 11/02/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 
2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 
20 de setembro de 2019.

R E S O L V E M:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 034/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS 
ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- CAVALCANTE & CIA LTDA
CNPJ: 10.655.938/0001-01
Valor R$: 169.200,00
- COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA
CNPJ: 21.391.428/0001-82
Valor R$: 171.900,00
- HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ: 20.873.342/0001-23
Valor R$: 9.980,00
- MAGAZINE SILVA LTDA
CNPJ: 13.639.397/0001-08
Valor R$: 51.500,00
- MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 134.980,00
- MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 35.104.506/0001-25
Valor R$: 199.980,00

Santa Rita - PB, 07 de junho de 2022.
EDILENE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

Santa Rita - PB, 07 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 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, 
os quais apontam como proponente vencedor:

- BRASIL SEGURANÇA LIMITADA
CNPJ: 11.819.201/0001-31
Valor R$: 560.000,00
Publique-se e cumpra-se.

WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CAVALO DE PAU ATRAVÉS DE 
EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA SHOW EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO 
DIA 11/06/2022, NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MEFF – PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA - R$ 40.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 06 de Junho de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 10:30 horas do dia 21 de 
Junho de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento e instalação de Sistema de Segurança Eletrônico conforme termo 
de referênciaAQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO TERMO 
DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 06 de Junho de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00011/2022
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 DV00011/2022, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILU-
MINAÇÃO DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS, EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 11 E 12 DE 
JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FABIANA TAVARES DE FIGUEIREDO - R$ 15.500,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 06 de Junho de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE SONORIZA-
ÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS, EM PRAÇA PÚBLICA, NOS 
DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.070–SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE 
E LAZER 02070.13.392.2011.2015 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E 
LAZER 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até 
04/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 
00056/2022 - 06.06.22 - FABIANA TAVARES DE FIGUEIREDO - R$ 15.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00012/2022
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 DV00012/2022, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE PALCO COM PASSARELA E 
GERADOR 180KVA DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS, EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 11 E 
12 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ MAURÍLIO DA SILVA RIBEIRO - R$ 16.500,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 07 de Junho de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE PALCO COM PASSA-
RELA E GERADOR 180KVA DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS, EM PRAÇA PÚBLICA, 
NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.070–SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE 
E LAZER 02070.13.392.2011.2015 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E 
LAZER 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até 
05/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 
00057/2022 - 07.06.22 - JOSÉ MAURÍLIO DA SILVA RIBEIRO - R$ 16.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CAVALO DE PAU ATRAVÉS DE 
EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA SHOW EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS 
NO DIA 11/06/2022, NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Municí-
pio de Riacho de Santo Antônio: 02.070– SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
02070.13.392.2011.2015 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZER 
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
04/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 
00055/2022 - 06.06.22 - MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA - R$ 40.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGE-
NHARIA PARA PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM (CR 917489/2021) 
E (CR 924852/2021). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00005/2022. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São João do Tigre e: CT Nº 01301/2022 - Ennove - Consultoria, Servicos de Arquitetura e Obras 
Eireli - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 60 dias. ASSINATURA: 15.04.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ-PB, faz saber a todos os interessados que 

a sessão pública da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022, referente a Contratação de 
empresa especializada, para prestação de serviços de Locação de Estruturas para eventos que serão 
realizados pelo Município de Serra da Raiz/PB, que tinha sido CANCELADA, conforme publicação no 
DOE, Edição de 07/06/2022 e JORNAL A UNIÃO, Edição de 07/06/2022. Informamos que PERMANE-
CE a data de ABERTURA da Licitação em epígrafe, com designação da sessão de processamento do 
Pregão, a ser realizada no dia 09/06/2022, às 09h00 horas. Referida sessão, será realizada na Sede 
da Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, localizada na Rua Largo da Matriz, 60 – Centro. O edital 
em inteiro teor estará à inteira disposição dos interessados de 2ª à 6ª feiras na sede da Prefeitura 
Municipal ou pelos sites: www.serradaraiz.pb.gov.br / www.tce.pb.gov.br. Quaisquer outras informações 
poderão ser obtidas através do e-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. PUBLIQUE-SE

Serra da Raiz, em 07 de junho de 2022.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Junho de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Medicamentos 
Diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/11; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 07 de Junho de 2022.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: Aquisição de carnes, 
frango, peixes, queijos, ovos e embutidos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, SAMU e Secretarias desta Prefeitura de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 65.530,00; 
VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - R$ 146.145,00. Convocamos as empresas vencedoras para 
no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto 
a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de 
incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Solânea - PB, 02 de Junho de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022
Objeto: Aquisição de suplementos (leite), para atendimento às demandas judiciais deste Município 

– Solânea/PB. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Solânea/PB, torna público, que a empresa 
TARCIO DOS SANTOS MENDES EIRELI, não apresentou a nota fiscal para comprovação dos 
quantitativos constantes no atestado apresentado, sendo a referida empresa inabilitada. Assim 
sendo, convocamos a empresa MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA, para uma sessão às 14:00 horas do dia 09 de junho de 2022, para continuidade do 
certame. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 07 de Junho de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que por motivos de alteração 

no valor da proposta, assim será remarcado a sessão pública, outrora marcado para o dia 15 de 
Junho de 2022, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação 
de empresa para locação de software de gestão de atendimentos à população (a cidadão) com 
a finalidade de implantação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do munícipio de Sousa – PB, 
para realização do cadastro de pacientes para triagem, chamada em painel para o atendimento 
e marcação de exames e consultas pela população através do software, estando o paciente em 
qualquer lugar com acesso a internet. Abertura das propostas passara a ser dia 21 de Junho de 
2022 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os 
interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.
pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e 
Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 07 de Junho de 2022.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00027/2022, para o dia 20 de Junho de 2022 às 08:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 20 de Junho de 2022 às 08:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Tele-
fone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 06 de Junho de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00043/2022, para o dia 20 

de Junho de 2022 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Primeiro de 
Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 07 de Junho de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/00216
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

DATA DE ABERTURA: 22/06/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 22/06/2022 – ÀS 14h.

REGISTRO CGE Nº 22-01108-7
LICITAÇÃO BB Nº 943637

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS OU 
COMPATÍVEIS DE PRIMEIRO USO (NOVAS), E ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO DE USO, NAS 
CAMAS E MACAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação a cima, na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço global por lotes. O Edital ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos 
portais www.licitacoes-e.com.br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.
centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 600 – RECURSOS TRANSF F. A. F. – MANUTENÇAO AÇÕES E SERVIÇOS. Consultas 
com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no 
Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.

João Pessoa, 07 de junho de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE EXCLUSÃO DE ITENS DO EDITAL
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/00071
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

REGISTRO CGE Nº 22-00995-5
LICITAÇÃO BB Nº 942400

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 
EVENTOS PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que os Itens 12.5.5.2., 12.5.5.3. e 12.5.5.4. estão excluídos dos 
termos do Edital por se reportarem a objeto distinto do que aqui se destina, já que a qualificação 
técnica deste procedimento está disposta no Item 14 do Termo de Referência. Demais condições 
do Instrumento Convocatório estão mantidas. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio 
no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: 
cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 07 de junho de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 043/2022

REGISTRO Nº 22-01085-8
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 27 de junho de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 06 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 044/2022

REGISTRO Nº 22-01097-4
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.F. INDÍGENA JOSÉ FERREIRA PADILHA - AL-

DEIA VAL, EM MARCAÇÃO/PB
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 27 de junho de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 06 de junho de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
(repetição)

O TJ-PB, através do Presidente da Comissão de Licitação, torna público que na licitação su-
pracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para 
executar serviços de adaptações/manutenções/adequações/reforma na subestação localizada no 
Fórum Criminal da Capital foi declarada DESERTA.

João Pessoa, 07 de junho de 2022
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação do TJPB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

LICITANTE REMANESCENTE – LOTE 04 
O Ministério Público do Estado da Paraíba, torna público o Extrato da Ata de Registro de Pre-

ços - Pregão Eletrônico nº 005/2021 – Licitante Remanescente – Lote 04, Processo Administrativo 
MP Virtual n. 001.2020.020990. Objeto: Sistema de Registro de Preços objetivando a aquisição, 
eventual e futura, de Mobiliário, com montagem, instalação e garantia, em todo Estado da Paraíba. 
Vigência: 09/06/2022, considerando remanescência de vigência de Ata anterior, com garantia de 
01(hum) ano. Data da Assinatura:  07/06/2022.

EMPRESA: INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ Nº 
00.630.985/0001-39-ARP/MPPB Nº  004/2022

Lote 04 - R$ 87.000,00.
A Ata de Registro de Preços  poderá ser acessada na íntegra através do site www.mppb.

mp.br – Licitação.
Informo que a  íntegra da Ata está publicada no DOE/MPPB do dia 07/06/2022. 

João Pessoa, 07 de junho de 2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLI = IMPLANTAÇÃO DE SES NA CIDADE DE APARECIDA - PB = AC: 
12.442,42m² = IT: 7.697.137,69 = NE: 20 = L/ATV: APARECIDA - PB. Processo: 2022-001959/
TEC/LI-8465.

SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS 
DE PREST. DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE/PB

RUA JOÃO DE LEMOS PESSOA, Nº 95, SANDRA CAVALCANTE  
TELEFONE (83) 3321-3155

CAMPINA GRANDE-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINTEPS-CG, através de sua diretoria, convoca todos os trabalhadores da empresa TRANS-

GUARD DO BRASIL R.A.V.E LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 11.361.353/0004-86, lotados no Município 
de Campina Grande/PB, para no dia 10/06/2022 (dez de junho de dois mil e vinte e dois), discutir 
e deliberar as seguintes pautas do fechamento de Acordo Coletivo de Trabalho:

1. Leitura do edital de convocação;
2. Autorizar o sindicato a negociar em nome da categoria;
3. Discutir as cláusulas que irão compor o acordo;
4. E demais assuntos do interesse da categoria.

CAMPINA GRANDE (PB), 08/06/2022.
João Paulo Guimarães de Souto

Presidente em exercício do SINTEPS-CG

NOTIFICAÇÃO.
À SRA:
MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA VIANA E EVENTUAIS HERDEIROS.
SERVIMO-NOS DO PRESENTE PARA NOTIFICAR V.Sa e HERDEIROS DE WILSON VIANA 

DA SILVA, EM CARÁTER EXTRAJUDICIAL, PARA COMUNICAR QUE, NA QUALIDADE DE 
PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DA PARTE CORRESPONDENTE A 75% (SETENTA 
E CINCO POR CENTO), PRETENDEMOS ALIENAR O LOTE Nº 08 (OITO) DA QUADRA 
92 (NOVENTA E DOIS) DO LOTEAMENTO CIDADE RECREIO, CABO BRANCO EM JOÃO 
PESSOA-PB, TRANSCRITO NO 2º REGISTRO DE IMÓVEL DA ZONA NORTE, NO LIVRO 
2 BC, FLS 035, MATRÍCULA 19.556. ASSIM, QUESTIONAMOS À V.Sa e HERDEIROS DE 
WILSON VIANA DA SILVA, SE HÁ INTERESSE PELA AQUISIÇÃO DO REFERIDO IMÓVEL 
COLOCADO À VENDA.

ASSINAM: INÁCIO JOSÉ FEITOSA NETO E MARIA ISABEL ALMEIDA DE MELO FEITOSA.
JOÃO PESSOA (PB) 06 DE JUNHO DE 2022

EDITAL DE CITAÇÃO - ESTADO DA PARAÍBA - EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS. Dra. AUDREY KRAMY ARARUNA GONÇALVES, Juíza de Direito da 4ª Vara 
Cível da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc. FAZ SABER 
a todos quantos o presente edital virem ou deste conhecimento tiverem, que por este CITA 
ANDERSON MAX PEREIRA DA SILVA EIRELI – ME, CNPJ 16.774.235/0001-70, na qualidade 
de EXECUTADO, em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação EXECUÇÃO, 
processo nº 0815133-62.2017.8.15.0001, promovida por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
S/A contra ANDERSON MAX PEREIRA DA SILVA EIRELI – ME, CNPJ 16.774.235/0001-70 e 
OUTROS, para no prazo de 03 (três)dias, pagar o débito no valor de R$ 3.782,70 (três mil, 
setecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) valor esse devidamente atualizado até a 
posição de 14/06/2017 e demais acréscimos legais. Com arrimo no art. 652-A do CPC, hono-
rários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. No caso do integral 
pagamento no prazo de 3 (três) dias, reduza-se a verba honorária pela metade. CUMPRA-SE. 
Dado e passado neste Cartório do 4º Ofício Cível de Campina Grande – PB, aos 10 de feve-
reiro de 2021. Eu, Jussara do Carmo Lima Cunha, Técnica Judiciária, o digitei – Audrey Kramy 
Araruna Gonçalves – Juíza de Direito.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 8 de junho de 2022 Publicidades
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